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คำ�นำ�
สำ�นักงานประกันสังคม มีอำ�นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อคุ้มครองผู้ประกันตน
และลูกจ้างให้มี “หลักประกันชีวติ ทีม่ นั่ คง” สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปกติสขุ
แม้มเี หตุการณ์ทที่ �ำ ให้ตอ้ งขาดแคลนรายได้ในกรณีทปี่ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตายไม่เนื่องจากการทำ�งานหรือเนื่องจากการทำ�งาน
ตลอดจนกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและกรณีว่างงาน โดยมีนายจ้าง ผู้ประกันตนและรัฐบาล
ร่วมกันออกเงินสมทบเข้า  “กองทุนประกันสังคม” และ “กองทุนเงินทดแทน” เพื่อการจ่ายเป็นประโยชน์
ทดแทนในกรณีต่างๆ ดังกล่าว
ในเดือนกันยายน 2558 สำ�นักงานประกันสังคมมีอายุครบ 25 ปี นับเป็นก้าวย่างสำ�คัญที่สำ�นักงาน
ประกันสังคมจะมุ่งสู่ปฏิรูปและพัฒนางานหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำ�เนินงานให้สอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี   และการลงทุน ในฐานะเป็น
หน่วยงานในสังกัดของสำ�นักงานประกันสังคมและมีภารกิจหลักในงานด้านการเงินและบัญชี ได้สนองนโยบาย
ดังกล่าวด้วยการกำ�หนดแผนการวางระบบการรับ - จ่ายเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการทัว่ ประเทศเพือ่ อำ�นวย
ความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั นายจ้าง ผูป้ ระกันตน และเพือ่ เป็นการป้องกัน
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดจากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นการรับ - จ่ายเงิน พร้อมกันนี้ ได้มกี ารปรับปรุงคูม่ อื
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงินและบัญชีกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้เป็นปัจจุบนั
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นเอกสารหรือตำ�ราทางวิชาการสำ�หรับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ( Good governance ) และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ
เนื้อหาสาระตามที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ รวมทั้งต้องศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ คำ�สั่งและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ทัง้ ยังต้องประพฤติปฏิบตั ติ นด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีเ่ ชือ่ ถือและไว้วางใจตลอดเวลา
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มุ่งมั่น ทุ่มเทและอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและ
หวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ ทัง้ องค์กร ผูร้ บั บริการ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

(นางปราณิน มุตตาหารัช)
เลขาธิการสำ�นักงานประกันสังคม
สิงหาคม 2558
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สารบัญ
การรับเงินกองทุนประกันสังคม
รายรับของกองทุนประกันสังคม
1. การรับเงิน ณ สำ�นักงาน
1.1 ตรวจสอบเอกสารและเงินที่รับชำ�ระ
1.2 ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายในวันที่รับชำ�ระเงินโดยทันที
1.3 การรับชำ�ระเป็นเช็ค
1.4 สิ่งที่เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องปฏิบัติทุกสิ้นวัน
1.5 การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม
1.6 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย
1.7 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก/สำ�เนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย
1.8 การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.9 การเก็บรักษาเงินสด/เช็คคงเหลือประจำ�วัน
1.10 การจัดทำ�ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทนภาพถ่ายสำ�เนา
ใบเสร็จรับเงิน
1.11 กำ�หนดเวลาการปิดบริการรับ-จ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. การรับเงินทางไปรษณีย์
3. การรับเงินผ่านธนาคาร
3.1 รับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
3.1.1 การรับเงินจากนายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39
3.1.2 การรับเงินจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3.2 รับเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-payment)
3.3 รับเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน
3.3.1 การรับเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
3.3.2 การรับเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
4. การรับเงินผ่านหน่วยบริการ
4.1 การรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่มีสัญลักษณ์
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4.1.1 การรับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
4.1.2 การรับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
4.2 รับเงินผ่านที่ทำ�การไปรษณีย์ (ระบบ Pay at Post)
รับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39
4.3 รับเงินผ่านเทสโก้โลตัส
รับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 40
การรับเงินกองทุนเงินทดแทน
รายรับกองทุนเงินทดแทน
1. การรับเงินกองทุนเงินทดแทน ณ สำ�นักงาน
1.1 ตรวจสอบเอกสารและเงินที่รับชำ�ระ
1.2 ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่รับชำ�ระเงินโดยทันที
1.3 การรับชำ�ระเป็นเช็ค
1.4 สิ่งที่เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องปฏิบัติทุกสิ้นวัน
1.5 กรณีแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทน
1.6 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย
1.7 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกสูญหาย/สำ�เนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย
1.8 การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.9 การเก็บรักษาเงินสด/เช็คคงเหลือประจำ�วัน
1.10 การจัดทำ�ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแทนภาพถ่ายสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
1.11 กำ�หนดเวลาการปิดบริการรับ-จ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. การรับเงินทางไปรษณีย์
3. รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจากนายจ้างผ่านธนาคาร
การรับ-ส่งทรัพย์สินของสำ�นักงานประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
โดย บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
การรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ
การกำ�หนดระดับความรับผิดชอบของผู้ใช้งานสำ�หรับงานการเงินรับ
ข้อควรระวังในการรับเงิน
4

คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

40
42
44
46
49
49
50
50
50
51
53
55
57
57
57
57
57
59
59
60
65
75
76
77

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีรับชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน
1. รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39
2. รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40
3. รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตารางสรุปช่องทางการรับเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ตารางสรุปค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเงินกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคารและ
หน่วยบริการ
ตารางสรุปค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ตัวอย่างที่ 1 รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน กองทุนประกันสังคม
ตัวอย่างที่ 2 แบบนำ�ส่งเงินกองทุนเงินทดแทน
ตัวอย่างที่ 3 รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน กองทุนเงินทดแทน
การจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
รายจ่ายของกองทุน
1. การจ่ายเงินโดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
2. การจ่ายเงินโดยสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
ข้อแตกต่างการจ่ายเงินโดยระบบ Online (Sapiens) และ Web Application
วิธีการจ่ายเงิน
1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
1.1 การตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
1.2 การจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยระบบ Online (Sapiens)
1.2.1 การจ่ายเป็นเงินสด
1.2.2 การจ่ายเป็นเช็ค
1.3 การบันทึกข้อมูลและอนุมัติจ่ายเงินใน ระบบ Online (Sapiens)
1.3.1 การจ่ายประโยชน์ทดแทน/การคืนเงินสมทบ
1.3.2 การจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร
1.4 การมอบอำ�นาจรับเงินแทน
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2. การจ่ายเงินทางไปรษณีย์
2.1 กรณีธนาณัติ
2.2 การส่งเช็คทางไปรษณีย์
3. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
3.1 การโอนเงินผ่านธนาคารโดยวิธีประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralize)
แบบที่ 1 กรณีการเกิดสิทธิเป็นครั้ง ๆ ไป
(1) การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน
และคืนเงินสมทบ
(2) การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพ
แบบที่ 2 การเกิดสิทธิกรณีจ่ายต่อเนื่องเป็นประจำ�เดือน
(1) การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
(2) การโอนเงินเข้าบัญชีประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ
(ทำ�งานบนระบบ Web Application)
3.2 การโอนเงินผ่านธนาคารโดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
การเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens)
การจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40
วิธีการจ่ายเงิน
1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน เป็นเงินสดหรือเช็ค
2. การจ่ายเงินโดยส่งธนาณัติ
3. การโอนเงินผ่านธนาคารดำ�เนินการ โดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา
กรณีจ่ายเงินคืนเงินสมทบที่ไม่พึงชำ�ระแก่กองทุน
การดำ�เนินการหลังเสร็จสิ้นการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน
วิธีการจ่ายเงิน
1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. การจ่ายเงินทางไปรษณีย์
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103
103
104
105
107
108
108
115
119
119
122
124
126
127
127
128
129
130
131
133
134
135
135
135

2.1 กรณีธนาณัติ
2.2 กรณีส่งเช็คทางไปรษณีย์
3. การโอนเงินผ่านธนาคารดำ�เนินการ โดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา
การดำ�เนินการหลังเสร็จสิ้นการจ่ายเงิน
การกำ�หนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ
การโอนเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
การโอนเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ของสำ�นักงานประกันสังคมทั่วประเทศเข้าบัญชี
ส่วนกลาง
การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
การเบิก-จ่ายเอกสารด้านการเงินและบัญชีกองทุนของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
ภาคผนวก ตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ละเมิดของเจ้าหน้าที่
- คำ�พิพากษาและคำ�สั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ
- อนุมัติ ! โดยขาดความระมัดระวัง มีสิทธิ ! ถูกเรียกค่าเสียหาย
- เจ้าหน้าที่เขียนเช็คสั่งจ่ายผิดระเบียบ ... แต่ “เจ้าหนี้” มีส่วนผิดด้วย
- ผิดวินัย...เพราะ (ตั้งใจ) จ่ายเงินไม่ระมัดระวัง
- “เจ้าหน้าที่การคลัง “ทุจริต”... ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บล ต้องร่วมรับผิดด้วย !”
- ตรวจรับการจ้างตามรายงานของผู้ควบคุมงาน... ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิด ในความเสียหาย
- เก็บเงินค่าน้ำ�ประปา...เปิดช่องทางการทุจริตปิดชีวิตราชการ
- เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุ เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ทันปีงบประมาณ...ผิดทั้งวินัยและละเมิด ?
- บ้านพักซ่อมแซมอยู่อาศัยไม่ได้...ไม่ใช่ ! สละสิทธิ
- ขอใช้รถไปราชการ... แต่แวะผ่านงานศพ !
- เป็น ผอ.เพียงหนึ่งปี ... ความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำ�นวนหรืออย่างไร ?
- “ลูกน้อง” ทุจริต... “นาย” หนีไม่พ้น
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย... ไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด !
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน

135
136
137
138
138
142
143
145
148
151
153
157
159
161
163
165
167
169
173
175
177
180
184
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-

“ทำ�หน้าที่แทน” เจ้าหน้าที่อื่นตามคำ�สั่ง ! ต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่ ?
ออกคำ�สั่งไม่ถูกต้อง... ไฉนเรียกให้คืนเงิน ?
ความบกพร่องของหน่วยงาน... ที่เจ้าหน้าที่ (ไม่) ต้องรับผิดเต็มจำ�นวน
เกิดความเสียหาย เพราะลดอัตรากำ�ลัง... เป็นความบกพร่องของหน่วยงานที่ต้อง
หักส่วนลดความผิดหรือไม่ ?
- เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำ�ลัง ! ความบกพร่องนี้... ต้องหักส่วนความรับผิด ?
- ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ? … เทียบได้จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
- ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และผลของการไม่ดำ�เนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอน
การพิจารณาคำ�อุทธรณ์
- ละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ... แต่ออกคำ�สั่งโดยไม่แบ่งส่วนความรับผิด
- “ความเป็นกลาง” ของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำ�สั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- มาตรการบังคับทางปกครอง...กับสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- สิทธิ ... ? ในการปกป้องตนเองของประชาชน
- สิทธิของประชาชนที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
- ให้ถ้อยคำ�เป็นพยาน ... สุดท้ายกลายเป็นผู้รับผิด
- กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้ต้องรับผิด ต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่ ?
ระเบียบ คำ�สั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน
- ระเบียบ
- คำ�สั่ง
- แนวปฏิบัติการรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- แนวปฏิบัติการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
คณะผู้จัดทำ�
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186
188
190
193
195
198
200
202
204
206
208
210
212
217
219
222
222
222
222
226
228

การรับเงินกองทุน
ประกันสังคม

ตามมาตรา 33 มาตรา 39
และมาตรา 40
รายรับกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กองทุนประกอบด้วย
1. เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46
2. เงินเพิ่มตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 53
3. ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26
4. เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา 45
5. เงินที่ได้รับจากการบริจาค หรือเงินอุดหนุน
6. เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47, มาตรา 47 ทวิ, มาตรา 50, มาตรา 53 และมาตรา 56
7. เงินอุดหนุน หรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ายตามมาตรา 24 วรรคสาม
8. เงินค่าปรับตามที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102
9. รายได้อื่น ๆ

เอกสารการช�ำระเงิน

เอกสารที่นายจ้างหรือผู้น�ำส่งเงิน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องน�ำมาช�ำระเงิน ดังนี้
1. นายจ้าง ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 ส่วนที่ 1 หรือ สปส.1-10/1 (กรณี
ยื่นรวมสาขา) และ สปส.1-10 ส่วนที่ 2 (มาตรา 33)
2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ยื่นแบบ สปส.1-11 หรือ บัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยื่นบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ สมุดประจ�ำตัวผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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วิธีการรับช�ำระเงิน
1.
2.
3.
4.

รับ ณ ส�ำนักงาน ด้วยเงินสด หรือเช็ค
รับทางไปรษณีย์
รับผ่านธนาคาร
รับผ่านหน่วยบริการอื่น

1. การรับเงิน ณ ส�ำนักงาน

		 1.1 ตรวจสอบเอกสารและเงินที่รับช�ำระ
			 นายจ้าง ตรวจสอบแบบ สปส.1-10 หรือ สปส.1-10/1 ตรวจสอบจ�ำนวนเงินสมทบผู้ประกันตน
และจ�ำนวนเงินสมทบนายจ้าง และจ�ำนวนเงินสมทบทัง้ สิน้ จะต้องเป็นยอดรวมของเงินสมทบผูป้ ระกันตนและ
เงินสมทบนายจ้าง
		 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตรวจสอบแบบ สปส.1-11 หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ตรวจสอบบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ สมุดประจ�ำตัวผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา  40 จ�ำนวนเงินสมทบตามทางเลือกของผู้ประกันตน จ�ำนวนเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ
จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
กรณีนายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา  39 ยื่นแบบน�ำส่งเงินฯ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ในรายละเอียดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบ
ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินสด หรือเช็คที่รับช�ำระเงินจะต้องเท่ากับจ�ำนวนเงินในแบบสปส. 1-10
สปส. 1-10/1 หรือ สปส. 1-11
		 1.2 ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายในวันที่รับช�ำระเงินโดยทันที
			 1.2.1 กรณีรับช�ำระเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 และมาตรา 39
1) ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบ Sapiens ตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ Online
2) เจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงิน โดยลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และต�ำแหน่ง ก�ำกับ
ลายมือชื่อด้วย
3) ส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนทันที
4) กรณีรับช�ำระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา  33 และมาตรา  39 จากระบบ Sapiens
ส�ำเนาฉบับที่ 1 น�ำส่งงานบัญชี พร้อมรายงานรับเงินประจ�ำวัน กรณีออกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ส�ำเนา
ส่วนที่ 2 เก็บไว้เป็นส�ำเนาต้นขั้วเล่ม
5) เมื่อออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างแล้ว ให้บันทึกการรับช�ำระเงิน “ในส่วนส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม” ในแบบ สปส.1-10 หรือ สปส.1-10/1 ประทับตราจ่ายเงินแล้ว และกรอกวันที่
ทีช่ �ำระเงิน จ�ำนวนเงินเพิม่ (ถ้ามี) เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน และลงลายมือชือ่ ผูร้ บั เงิน กรณีออกใบเสร็จรับเงินสมทบ
จากผู้ประกันตนมาตรา  39 แบบน�ำส่งเงินสมทบ (แบบสปส.1-11) ไม่มีช่องส�ำหรับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
จึงไม่ต้องกรอกแบบน�ำส่งเงินฯ
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1.2.2 กรณีรับช�ำระเงินจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40
1) ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบ Web Application (ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบมาตรา 40 ที่ส�ำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งเวียนใน Intranet แล้ว)
2) เจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงิน โดยลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุลและต�ำแหน่ง ก�ำกับ
ลายมือชือ่ ด้วย และประทับตราสัญลักษณ์ “สปส.” พร้อมลงลายมือชือ่ ในสมุดประจ�ำตัวผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
3) ส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และสมุดประจ�ำตัวผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ให้
ผู้ประกันตนทันที
4) กรณีรับช�ำระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา  40 จากระบบ Web Application จะไม่มี
ส�ำเนา Paper ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินจัดเก็บในรูปแบบส�ำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบ สามารถขอตรวจสอบได้ที่
ส�ำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีออกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ส�ำเนาฉบับที่ 1 น�ำส่งงานบัญชี
พร้อมรายงานรับเงินประจ�ำวัน ส�ำเนาส่วนที่ 2 เก็บไว้เป็นส�ำเนาต้นขั้วเล่ม โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
รับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ส�ำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงาน
นอกระบบได้แจ้งเวียนในระบบ Intranet แล้ว และหนังสือส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่
รง 0603/ว 528 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับช�ำระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ด้วยใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มและการบันทึกบัญชี
5) รับช�ำระเงินสมทบจากผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ไม่มแี บบน�ำส่งเงินสมทบ จึงไม่ตอ้ ง
กรอกแบบน�ำส่งเงินฯ
		 1.2.3 กรณีมีการจัดท�ำโครงการรับเงินนอกสถานที่ หรือ กรณีระบบขัดข้อง ไม่สามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบได้ ให้ออกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม แยกเป็นใบเสร็จรับเงิน
ชนิดเล่มกองทุนประกันสังคม (ใช้ส�ำหรับรับเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 จากนายจ้าง และผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 39) ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มมาตรา 40 (ใช้ส�ำหรับการรับเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40)
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับช�ำระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ (หนังสือส�ำนักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 321 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558)
		 1.3 การรับช�ำระเป็นเช็ค
		 1.3.1 เช็คต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็นเช็คของธนาคารทีต่ งั้ อยูใ่ นท้องทีท่ ใี่ ห้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุน และต้องมิใช่
เช็คโอนสลักหลัง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินของธนาคารให้ตกเป็นภาระแก่ผู้สั่งจ่าย
2) เป็นเช็คที่ออกในวันที่น�ำเช็คนั้นมาช�ำระ หรือก่อนวันช�ำระไม่เกินเจ็ดวัน
3) ไม่เป็นเช็คที่ออกโดยลงวันที่ล่วงหน้า
4) เป็นเช็คขีดคร่อม สัง่ จ่ายเงินแก่ “กองทุนประกันสังคม” หรือ “ส�ำนักงานประกันสังคม”
หรือ “ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่” หรือ “ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด” หรือ “ส�ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา” และขีดฆ่าค�ำว่า “ผู้ถือ” ออก
5) เป็นเช็คที่ผู้ออกเช็คลงลายมือชื่อสั่งจ่าย เป็นเช็คของบุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่
ช�ำระเงินสมทบโดยตรง
6) มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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1.3.2 เช็คที่รับไว้เรียกเก็บเงินไม่ได้ (เช็คขัดข้อง)
1) ถ้าเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะส่งเช็คฉบับจริงทีเ่ รียกเก็บเงินไม่ได้ พร้อมเอกสาร
ประกอบการคืนเช็ค คือ ใบน�ำส่งเช็คคืน ใบแจ้งการหักบัญชี ใบเช็คคืนจากธนาคารและส�ำเนาเช็คคืน ซึง่ ปฏิเสธ
การจ่ายเงินตามเช็คให้ส�ำนักงาน
2) เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องน�ำเช็คที่ได้รับคืนมาจัดท�ำทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง (Manual)
(โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย วันทีร่ บั ช�ำระเงิน เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินฉบับทีเ่ ช็คขัดข้อง ชือ่ สถานประกอบการ/
ผู้ประกันตน งวดเงินสมทบ จ�ำนวนเงิน เลขที่เช็ค ธนาคาร สาขาธนาคาร วันที่ธนาคารคืนเช็ค เหตุผลคืนเช็ค
วันที่ส่งเช็คคืนให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตน/ฝ่ายเงินสมทบ ลายมือชื่อผู้รับเช็คคืน เลขที่ใบเสร็จ/
หนังสือรับช�ำระเช็คขัดข้องและหมายเหตุ) และให้บนั ทึกเช็คขัดข้อง (R) ในระบบการเงินรับ โดยให้บนั ทึกสถานะ
เช็คขัดข้อง วันที่ในใบคืนเช็ค และเหตุผลการคืนเช็ค ในระบบกองทุนประกันสังคม (Sapiens) เลือกข้อ 33
“รายการรับช�ำระเงินด้วยเช็ค” เลือกข้อ 03 “บันทึกเช็คขัดข้อง” และด�ำเนินการดังนี้
2.1) สิ้นวันให้เก็บรักษาเช็คขัดข้องฉบับจริงและส�ำเนาเอกสารการคืนเช็คไว้ใน
ตู้นิรภัย
2.2) ส่งส�ำเนาเช็คขัดข้องและส�ำเนาเอกสารการคืนเช็คให้ฝ่ายสมทบเพื่อติดตาม
นายจ้าง
2.3) พิมพ์รายงานเช็คขัดข้อง ในระบบ Sapiens เลือกข้อ 10 “รายงานรับเงิน
ประจ�ำวัน” เลือกข้อ 05 “รายงานเช็คขัดข้องคงเหลือประจ�ำวัน” พร้อมส่งส�ำเนาเช็คขัดข้องและต้นฉบับเอกสาร
การคืนเช็ค เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
			 1.3.3 การน�ำเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ (เช็คขัดข้อง) มาช�ำระเงิน
ในการช�ำระเงินเช็คขัดข้อง ให้นายจ้างช�ำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ
เท่านั้น โดยด�ำเนินการดังนี้
1) กรณีที่นายจ้างน�ำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเดิมมายกเลิก ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่ให้นายจ้าง ณ วันที่ที่นายจ้างน�ำเงินมาช�ำระเงินเช็คขัดข้อง โดยบันทึกรับเงิน ที่ระบบ Sapiens
เลือกข้อ 01 “บันทึกรับช�ำระเงินสมทบ ณ ส�ำนักงาน” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับเงินสมทบ ณ ส�ำนักงาน
ปกติ เว้นแต่ช่อง “ใบเสร็จรับเงินฉบับแรก” จะต้องบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินฉบับแรกทุกครั้ง (ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่เช็คขัดข้อง) เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงไประบบเงินสมทบและแก้ไขสถานะเช็คขัดข้องโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
เมื่อออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วให้บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับที่เช็คขัดข้อง เลือกข้อ 20 “แก้ไข/
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน” และพิมพ์ D ทับ P ในช่อง “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” ( D หมายถึง การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ข้ามวัน) และให้บันทึก Password ของผู้อนุมัติในช่อง “ผู้อนุมัติ”
2) กรณีที่นายจ้างไม่ได้น�ำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเดิมมายกเลิก หรือใบเสร็จรับเงิน
ฉบับทีเ่ ช็คขัดข้องมีรบั เงินสดรวมอยูด่ ว้ ย ให้ออกหนังสือรับช�ำระเช็คขัดข้องทีร่ ะบบ Sapiens เลือกข้อ 7 “บันทึก
หนังสือ รง.” เป็นหลักฐานว่าได้รบั ช�ำระเงินตามเช็คขัดข้องเรียบร้อยแล้ว ให้บนั ทึกเลขทีใ่ บเสร็จรับเงินฉบับแรก
(ใบเสร็จรับเงินฉบับทีเ่ ช็คขัดข้อง) ทีช่ อ่ ง “ใบเสร็จรับเงินฉบับแรก” เพือ่ ให้ระบบเชือ่ มโยงไประบบเงินสมทบและ
แก้ไขสถานะเช็คขัดข้องโดยอัตโนมัติ
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หากวันที่นายจ้างน�ำเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ มาช�ำระแทนเช็คขัดข้อง
เป็นวันที่พ้นก�ำหนดการจ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2547 มาตรา  49 นายจ้าง
ผู้ออกเช็คจะต้องจ่ายเงินเพิ่มตามกฎหมาย ให้ออกใบเสร็จรับเงินรับช�ำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อรับช�ำระเช็คขัดข้องครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะเช็คว่าเปลี่ยนจาก R
เป็น X หรือไม่ ถ้ายังไม่เปลี่ยนให้แจ้งส�ำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด�ำเนินการแก้ไข
4) เมื่อนายจ้างผู้ออกเช็คช�ำระเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คืนเช็คขัดข้องฉบับจริง
ให้นายจ้างผู้ออกเช็ค พร้อมลงลายมือชื่อรับเช็คคืนในทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง (Manual) ให้ครบถ้วน
1.3.4 การขอเบิกเช็คขัดข้องฉบับจริงจากฝ่ายการเงิน เมื่อฝ่ายสมทบจะต้องด�ำเนินคดีนายจ้าง
ให้แจ้งขอเบิกเช็คฉบับจริงเป็นหนังสือผ่านหัวหน้าฝ่ายเงินสมทบ และฝ่ายการเงินส่งมอบเช็คขัดข้องฉบับจริง
โดยให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบผู้รับเช็คขัดข้องลงลายมือชื่อพร้อมวันที่รับเช็คขัดข้องในทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง
(Manual) ให้ครบถ้วน
		 1.3.5 ทุกสิน้ เดือนให้ตรวจสอบเช็คขัดข้องต้นฉบับคงเหลือกับทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง (Manual)
ให้ถูกต้องตรงกัน และเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส�ำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0604/ว 054 ลงวันที่ 21 มกราคม 2546
เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารติดตามเช็คขัดข้อง และแนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินการกรณีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
ของส�ำนักเงินสมทบโดยเคร่งครัด
		 1.4 สิ่งที่เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องปฏิบัติทุกสิ้นวัน
			 1.4.1 น�ำเงินที่ได้รับในวันนั้นฝากธนาคาร/เก็บรักษาเงิน
1) ตรวจสอบส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการน�ำฝากเงินให้ถูกต้องตรงกัน
2) น�ำเงินที่ได้รับในวันนั้นฝากธนาคาร โดยเขียนใบน�ำฝาก (Pay-in) แยก ดังนี้
2.1) ใบน�ำฝากเฉพาะเงินสด
2.2) ใบน�ำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด สาขาหลัก
2.3) ใบน�ำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด สาขาอื่นในจังหวัด
2.4) ใบน�ำฝากเช็คธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
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ให้ตรวจสอบรายการรับช�ำระเงินประจ�ำวันกับจ�ำนวนเงินที่รับช�ำระให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนน�ำเงินฝากธนาคาร เว้นแต่วันใดมีปริมาณรับเงินจ�ำนวนมากเมื่อบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ
จ�ำกัด (KGS) มารับเงินขณะที่ยังให้บริการรับช�ำระเงินหน้าเคาน์เตอร์อยู่ เพื่อให้เงินคงเหลือที่ต้องเก็บรักษา
เหลือน้อยที่สุดควรตัดยอดเงินน�ำฝากธนาคารก่อน สิ้นวันจึงเรียกรายงานมาตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไป
โดยให้น�ำเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ สาขาหลักที่เปิดบัญชีไว้ ดังนี้
- เงินที่รับช�ำระกองทุนประกันสังคมมาตรา  33 และมาตรา  39 น�ำฝากเข้า
บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมพื้นที่....บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด....บัญชีที่ 1” หรือ
“เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด.....สาขา.....บัญชีที่ 1” สาขาหลักที่เปิดบัญชีไว้
- เงินที่รับช�ำระกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 น�ำฝากเข้าบัญชี “เงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 พื้นที่....บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัด....บัญชีที่ 1”
หรือ “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัด.....สาขา.....บัญชีที่ 1” สาขาหลัก ที่เปิดบัญชีไว้
โดยน�ำเงินสด/เช็ค ฝากบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด (KGS) (ตามแนวปฏิบัติ
หนังสือที่ รง 0603/1590 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ - ส่งทรัพย์สินของส�ำนักงาน
ประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด (KGS)
3) การเก็บรักษาเงินคงเหลือ
กรณีนายจ้าง และผู้ประกันตนมาช�ำระเงินภายหลังส่งเงินให้ KGS แล้ว สิ้นวันมีเงิน
คงเหลือ ให้เจ้าหน้าที่การเงินน�ำเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย โดยจัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน
และปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
โดยเคร่งครัด และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกวัน
			 1.4.2 การจัดท�ำรายงานประจ�ำวัน
				
1) รับช�ำระเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39
1.1) จัดท�ำรายงานน�ำฝากธนาคาร (ระบบ Sapiens)
- รายงานน�ำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาหลักที่เปิดบัญชี
- รายงานน�ำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น
- รายงานน�ำฝากเช็คธนาคารอื่น
- รายงานน�ำฝากเงินสด
1.2) รายงานการรับเงินประจ�ำวันของเจ้าหน้าที่ (ระบบ Sapiens)
1.3) รายงานการรับเงินประเภทต่าง ๆ เรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน กองทุน
ประกันสังคม (ระบบ VDR )
1.4) รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) (ระบบ Sapiens)
				
2) รับช�ำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40
2.1) จัดท�ำรายงานน�ำฝากธนาคาร (ระบบ Web Application มาตรา 40)
- รายงานน�ำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาหลักที่เปิดบัญชี
- รายงานน�ำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น
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- รายงานน�ำฝากเช็คธนาคารอื่น
- รายงานน�ำฝากเงินสด
2.2) รายงานการรับเงินประจ�ำวันของเจ้าหน้าที่ (ระบบ Web Application มาตรา 40)
2.3) รายงานการรับเงินประเภทต่าง ๆ เรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (ระบบ
Web Application มาตรา 40)
2.4) รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) (ระบบ Web Application มาตรา 40)
				 3) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายงานและลงลายมือชื่อในรายงานประจ�ำวัน
				
4) จัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน ให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินตรวจสอบและลงลายมือชือ่
ในรายงาน (ตัวอย่างที่ 1)
				 5) ตรวจสอบรายการรับเงินประจ�ำวัน และสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ�ำวัน
ไว้ด้านหลังส�ำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายแนบรายงานรับเงินประจ�ำวัน รายงานน�ำฝากธนาคารพร้อมแนบ
ส�ำเนาใบน�ำฝาก (pay-in) รายงานรับเงินเจ้าหน้าที่ รายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับที่ยกเลิกให้ครบถ้วนถูกต้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้น
				 6) ส่งเอกสารการรับเงินประจ�ำวัน ให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชีต่อไป
		 1.5 การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม
1.5.1 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบ (Sapiens และระบบ Web Application )
เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรับเงินและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบแล้ว หรือไม่
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบได้ต้องการยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้ด�ำเนินการดังนี้
1) ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ หรือ
ระดับช�ำนาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) อนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ
2) กรณีพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบแล้ว ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายกเลิก
ทุกครั้ง โดยให้ประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและส�ำเนาใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก
3) กรณีเจ้าหน้าที่ที่รับเงินบันทึกรับเงินแล้วปรากฏว่าระบบขัดข้อง ไม่สามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ ต้องท�ำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ และให้ Print screen รายการรับช�ำระเงินที่
หน้าจอสอบถามใบเสร็จรับเงินพร้อมประทับตรายกเลิกรายการรับช�ำระเงิน และให้หมายเหตุวา 
่ “ระบบขัดข้อง
ไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้” พร้อมลงลายมือชือ่ และประทับตราชือ่ สกุลเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั เงิน แนบกับรายงาน
การยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจ�ำวัน
4) ให้หวั หน้างาน/หัวหน้ากลุม่ งานการเงิน/หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงาน
การยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจ�ำวันกับจ�ำนวนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีย่ กเลิก และรายงานการรับเงินประจ�ำวัน
(ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกจะปรากฏในรายงานรับเงินประจ�ำวันเป็นสถานะ C) ให้ถูกต้องตรงกัน กรณีจ�ำนวน
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิกมีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงกับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจ�ำวัน
ให้ตรวจสอบว่าเกิดกรณีระบบขัดข้องท�ำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้หรือไม่ หากมี
เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องด�ำเนินการตามข้อ 3)

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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ทุกสิ้นวันให้พิมพ์รายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก
และให้หมายเหตุในรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินว่า “ได้แนบใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิกครบทุกรายการแล้ว”
โดยให้แนบกับรายงานรับเงินประจ�ำวัน เสนอผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา เพื่อทราบ
				 1.5.2 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
1) กรณีบนั ทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดต้องยกเลิกการบันทึกข้อมูลในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับช�ำนาญการ หรือระดับช�ำนาญการพิเศษทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี) อนุมตั ยิ กเลิกใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ แล้วบันทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
2) กรณีออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด และมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ได้
บันทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช�ำนาญการ หรื อ ระดั บ ช�ำนาญการพิ เ ศษที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ) ประทั บ ตรายกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มต้นฉบับและส�ำเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อก�ำกับ โดยให้เย็บติด
รวมไว้กับเล่มของใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
(ตามแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน หนังสือส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 33 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556
และหนังสือส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนทีส่ ดุ ที่ รง 0603/ว 18 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
เรื่อง การแก้ไขสถานะใบเสร็จรับเงินจากยกเลิกเป็นสมบูรณ์ และหนังสือส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 150 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จ
รับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน)
				 1.5.3 การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน
					 1) การถือปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน หนังสือส�ำนักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603 /ว 33 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 , รง 0603/ว 18 ลงวันที่
13 มกราคม 2558 และ รง 0603/ว 150 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
					 2) การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินมาตรา 40 ข้ามวัน ให้ส�ำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ด�ำเนินการ ดังนี้
2.1) ให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ
หรือระดับช�ำนาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย
ระบบ หรือใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ในระบบ Web Application มาตรา 40 แล้ว ให้เรียกรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน (INS020704)
2.2) กรณีแก้ไขใบเสร็จรับเงินข้ามวันแล้วมีผลกระทบต่อระบบบัญชี
- แก้ไขประเภทเงินที่รับช�ำระ เช่น เงินสมทบ เงินสมทบเพิ่มเติม
เงินเกิน รายได้อื่น ๆ เป็นต้น
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แก้ไขเป็นงวดปัจจุบัน

- แก้ไขงวดที่รับช�ำระ เช่น งวดปัจจุบันแก้ไขเป็นงวดล่วงหน้า  หรืองวดล่วงหน้า

กรณีแก้ไขใบเสร็จรับเงินทีอ่ อกโดยระบบและใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ให้เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินโดยขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อก�ำกับรายการที่แก้ไขให้ถูกต้อง และต้อง
แก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินในระบบ Web Application มาตรา 40 ให้ถูกต้องด้วย โดยข้อมูลที่แก้ไขต้องถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงและตรงกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและส�ำเนา เมือ่ ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เรียกรายงานแก้ไข
ใบเสร็จรับเงิน (INS020712)
2.3) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและรายงานการแก้ไข
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดท�ำส�ำเนารายงาน และถ่ายส�ำเนาใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบ หรือใบเสร็จรับเงิน
ชนิดเล่มที่ได้ท�ำการยกเลิกหรือแก้ไข ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี
2.4) เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ท�ำใบโอนปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ใ นระบบ Sapiens แล้ ว น�ำเลขที่
ใบโอนมาบันทึกเข้าระบบ Web Application มาตรา 40 (ตามคู่มือการใช้งานส�ำหรับผู้ปฏิบัติการ สปส. ระบบ
งานประกันสังคมมาตรา 40 ระบบงานบัญชี) ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลเลขที่ใบโอนและวันที่ใบโอนมายังระบบ
การเงินรับโดยอัตโนมัติ
2.5) เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีส�ำเนาใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Sapiens ให้กบั เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
2.6) เจ้าหน้าที่การเงิน Print screen ข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือแก้ไขแล้ว
ที่หน้าจอทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (INS020101) มาตรวจสอบกับเอกสารการบันทึกใบโอนตามข้อ 2.4)
ของงานบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน
2.7) การแสดงสถานะการยกเลิ ก ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ข้ า มวั น ระบบจะแสดงสถานะ
ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิกข้ามวันในรายงานรับเงินเรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินประจ�ำวัน (INS020703)
เป็นสถานะ “P” และไม่ลดยอดรวมจ�ำนวนเงิน ดังนัน้ ให้เรียกรายงานเลขทีใ่ บเสร็จรับเงินประจ�ำวัน (INS020703)
พร้อมแนบส�ำเนาใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Sapiens ตามข้อ 2.5) และใบเสร็จรับเงินที่ Print screen
ตามข้อ 2.6) โดยให้หมายเหตุในรายงานฯ ว่า  “ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเลขที่.....ข้ามวัน เมื่อวันที่.......
จ�ำนวนเงิน..............บาท”
ทั้งนี้ การแก้ไขใบเสร็จรับเงินหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงินมาตรา 40 ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในสมุดประจ�ำตัวผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงด้วย
(ตามหนังสือส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 419 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557)
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1.5.4 กรณีแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินมาตรา 33 และมาตรา 39
ให้ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ด�ำเนินการ ดังนี้
1) กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน หรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินข้ามวัน เช่น
แก้ไขเงินสมทบเป็นเงินเพิม่ ตามกฎหมาย แก้ไขเงินเพิม่ ตามกฎหมายเป็นเงินสมทบ แก้ไขเงินเกินเป็นเงินสมทบ
หรือเงินเพิ่มตามกฎหมาย เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีท�ำใบโอนปรับปรุงบัญชีแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
2) เจ้าหน้าที่รับเงินบันทึกเลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Sapiens ระบบ
รับเงิน ไปที่ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/หนังสือ รง.” ไปข้อ 07 “บันทึกโอนใบเสร็จรับเงิน”
3) การยกเลิกใบเสร็จรับเงินกรณีรบั ช�ำระเป็นเงินสมทบ หรือเงินเพิม่ ตามกฎหมาย
ให้เรียกรายงานบันทึกใบโอน พร้อมแนบเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงินแจ้งฝ่ายเงินสมทบเพื่อแก้ไขข้อมูล
ในระบบสมทบให้ถูกต้องต่อไป
			 1.6 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย
กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0502/3427 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย โดยให้ส่วนราชการควรปฏิบัติ ดังนี้
1) ด�ำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันที นับแต่ทราบว่าใบเสร็จรับเงินสูญหาย
2) ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ทหี่ น่วยงานนัน้ ในทีพ่ บเห็น และตรวจสอบ
ได้ง่าย เพื่อป้องกันมิให้มีการออกหรือรับใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
3) ท�ำหนังสือแจ้งเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหายดังกล่าวให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบ เพื่อป้องกันการน�ำใบเสร็จรับเงินนั้น มาเป็นหลักฐานในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป
โดยให้ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ด�ำเนินการตามข้อ 1)
แล้วมีหนังสือเสนอเลขาธิการ ส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อด�ำเนินการตามข้อ 2) และ ข้อ 3) ต่อไป
			 1.7 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก/ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค.0409.3/16338 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
ให้ส�ำนักงานประกันสังคมใช้เอกสารกรณีใบเสร็จรับเงินของส�ำนักงานประกันสังคมสูญหาย แต่ละกรณีเป็น
หลักฐานให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ดังนี้
1) กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกสูญหายทั้งต้นฉบับและส�ำเนาให้ใช้รายงานประจ�ำวัน
รับแจ้งเอกสารหายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นหลักฐานได้
2) กรณีส�ำเนาใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ใช้ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- มาตรา  33 และมาตรา  39 สั่งพิมพ์ใบรายการรับเงินสมทบที่ระบบ Sapiens
ระบบรับเงิน ไปที่ข้อ 30 “สอบถามใบเสร็จรับเงิน” จากนั้นไปที่ข้อ 06 “สอบถามการรับช�ำระเงินสมทบ ม.33”
หรือ 07 สอบถามการรับช�ำระเงินสมทบ ม.39”
- มาตรา  40 สั่งพิมพ์ใบแทนใบเสร็จรับเงินที่ระบบ Web Application มาตรา  40
ระบบรับเงิน หน้าจอ INS020101 : หน้าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3) ใช้ภาพถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
แทนส�ำเนาใบเสร็จรับเงินที่สูญหายได้
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4) กรณีบันทึกข้อมูลรับช�ำระเงินและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม
(มาตรา 33 และมาตรา 39) ที่ออกด้วยระบบ Online (ระบบ Sapiens) แต่ระบบไม่สามารถพิมพ์แบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ ซึง่ เจ้าหน้าทีท่ �ำการยกเลิกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  ใช้เอกสาร Print screen หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่หน้าจอสอบถามใบเสร็จรับเงินจาก
ระบบรับเงิน เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้
5) ส�ำหรับใบเสร็จรับเงินที่ช�ำระผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ ซึ่งระบบไม่สามารถ
Print screen ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ ให้ใช้รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของธนาคารหรือ
หน่วยบริการ เป็นหลักฐานแทนได้ โดยในรายงานดังกล่าวธนาคารหรือหน่วยบริการจะต้องรับรองความถูกต้อง
ในเอกสารด้วย ซึ่งส�ำนักงานประกันสังคมได้แจ้งให้ธนาคารและหน่วยบริการที่รับเงินสมทบทราบ
และด�ำเนินการแล้ว
(ตามหนังสือส�ำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 1642 (ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา) และ รง 0603/ว 1643 (ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่
11 สิงหาคม 2549)
			 1.8 การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
1) ให้ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�ำนวน 3 คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน กรณีส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา 
เสนอประกันสังคมจังหวัดลงนามในค�ำสัง่ กรณีส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ เสนอเลขาธิการ
ส�ำนักงานประกันสังคมลงนามในค�ำสั่ง
2) ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 2 คน ถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอก และกรรมการ
อีก 1 คน ถือรหัสตู้นิรภัย
3) กรณีทกี่ รรมการเก็บรักษาเงินผูใ้ ดไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ส�ำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามข้อ 1) และ
ข้อ 2) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ�ำนวน ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
เก็บรักษาเงินแทน จะแต่งตัง้ ไว้เป็นการประจ�ำก็ได้ กรณีส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา เสนอประกันสังคม
จังหวัดลงนามในค�ำสั่ง กรณีส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่เสนอเลขาธิการส�ำนักงาน
ประกันสังคมลงนามในค�ำสั่ง และกรณีส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  ที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีจ�ำนวน
ข้าราชการไม่เพียงพอในการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ให้มีหนังสือแจ้งส�ำนักงานประกันสังคมเพื่อขอ
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินจ�ำนวน 2 คน โดยอนุโลม (แนวปฏิบัติหนังสือส�ำนักงานประกันสังคม
ที่ รง 0603/ว 603 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554)
(ตามหนังสือส�ำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 912 และ รง 0603/ว 913
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553)
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			 1.9 การเก็บรักษาเงินสด/เช็คคงเหลือประจ�ำวัน
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของทางราชการ ให้ส�ำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ด�ำเนินการ ดังนี้
1) จัดตั้งตู้นิรภัยไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยในส�ำนักงาน
2) การน�ำเงินธนาณัติที่ขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วมาเก็บรักษาในตู้นิรภัยต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
โดยออกใบเสร็จรับเงินและนับรวมเป็นเงินสดคงเหลือประจ�ำวัน กรณีออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบคอมพิวเตอร์
ไม่ทันต้องออกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มแทน
3) ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลังของส่วนราชการฯ โดยเคร่งครัด และในแต่ละวันกรรมการทุกคน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ
4) ให้ระมัดระวังมิให้เงินสดทดรองจ่ายคงเหลือสิ้นวัน คงเหลือเกินวงเงินที่ก�ำหนด
5) หลังจากบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด (KGS) มารับเงินแล้ว หากยังมีเงินสด
คงเหลือเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำนักงานควรก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่น�ำเงินไปฝากธนาคารเพิ่ม
(ตามหนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 177 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548
เรื่อง การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจ�ำวัน)
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551
			 1.10 การจัดท�ำใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทนภาพถ่ายส�ำเนา
ใบเสร็จรับเงิน
กรณีนายจ้าง/ผู้ประกันตนตามมาตรา  39 ท�ำใบเสร็จรับเงินที่น�ำส่งเงินสมทบจาก
ทุกช่องทางสูญหายและมาติดต่อขอคัดส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน ณ ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่
จังหวัด/สาขา ให้นายจ้าง/ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 จัดท�ำค�ำร้องขอใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือท�ำเป็นหนังสือ
จากนายจ้างพร้อมแนบหลักฐานประกอบการยื่นค�ำขอ ดังนี้
1.10.1 กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นนิติบุคคล แสดงเอกสาร ดังนี้
1) ส�ำนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
ของบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
2) ส�ำเนาหนังสือรับรองของส�ำนักงานทะเบียน หุ้นส่วน/บริษัท ที่รับรองไม่เกิน
6 เดือน ซึ่งกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาและประทับตราไว้เป็นหลักฐาน
3) กรณีมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นมาด�ำเนินการแทน ให้ท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจ
โดยลงลายมือชื่อผู้มีอ�ำนาจและประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานตามข้อ 1 ข้อ 2 และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
1.10.2 กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกันตนมาตรา  39 และมาตรา  40
แสดงเอกสาร ดังนี้
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1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของผูย้ นื่ ขอ โดยลงลายมือชือ่ รับรองส�ำเนาถูกต้องให้
ครบถ้วน
2) กรณี ม อบอ�ำนาจให้ บุ ค คลอื่ น
มาด�ำเนินการแทน ให้ท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจ โดย
ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ ติดอากรแสตมป์
10 บาท พร้อมทั้งแนบหลักฐานตามข้อ 1 และ
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจ
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
		 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบรายการรับเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39
1) เข้าระบบ Sapiens ไปทีห่ น้าจอหลัก
ระบบการเงิน (28500) เลือกข้อ 01 “ระบบรับเงิน”
2) จะปรากฏหน้ า จอระบบรั บ เงิ น
(285200) แล้วเลือกข้อ 30 “สอบถามการรับเงิน”
3) จะปรากฏหน้าจอสอบถามการ
รับเงิน (285230) ให้แยกเป็นดังนี้
3.1) กรณีนายจ้างมาติดต่อขอรับ
ใบแทนใบเสร็จรับเงินให้เลือก ข้อ 06 “สอบถามการ
รับเงินช�ำระเงินสมทบ มาตรา  33” ระบบจะปรากฏ
หน้าพิมพ์ใบรายการช�ำระเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม (260420) ให้บันทึกเลขที่บัญชีนายจ้างและ
สาขาเพื่อค้นหาข้อมูล แล้วกด F10 เพื่อสั่งพิมพ์
โดยระบบจะให้บันทึกงวดเริ่มต้นและงวดสิ้นสุด
เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะพิมพ์ใบรายการ
ช�ำระเงินสมทบโดยอัตโนมัติ
3.2) กรณีผู้ประกันตนมาตรา  39
ให้เลือกข้อ 07 “สอบถามการรับช�ำระเงินสมทบมาตรา 
39” ระบบจะปรากฏหน้าพิมพ์ใบรายการช�ำระเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม (260421) ให้บันทึก
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชนเพือ่ ค้นหาข้อมูล แล้วกด
F10 เพื่อสั่งพิมพ์ โดยระบบจะให้บันทึกงวดเริ่มต้น
และงวดสิน้ สุด เมือ่ บันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะพิมพ์
ใบรายการช�ำระเงินสมทบโดยอัตโนมัติ

			 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบรายการรับเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40
1) เข้าระบบ Web Application มาตรา 
40 หน้าจองานการเงินไปทีห่ น้าจอทะเบียนคุมใบเสร็จ
รับเงิน (INS020101)
2) ระบบจะปรากฏหน้าจอทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงิน ให้คน้ หาใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถ
ระบุการค้นหารายการรับเงินสมทบได้จากเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน/เลขประจ�ำตัวประชาชน/ชือ่ ผูป้ ระกันตน
3) เมื่อค้นหารายการรับเงินสมทบ
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน
ระบบจะแสดงรายการรับเงินช�ำระเงินสมทบ ให้คลิก
ไปที่เมนู “ใบแทนใบเสร็จรับเงิน” ระบบจะแสดง
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกที่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกที่เลขที่ใบเสร็จรับเงินแล้วระบบจะ
แสดงใบรายการรับเงินสมทบเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้
เจ้าหน้าทีส่ งั่ พิมพ์ใบรายงานรับเงินสมทบออกจากระบบ
ทั้งนี้ หากงวดเดือนที่นายจ้าง หรือ
ผู้ประกันตนมาตรา  39 หรือผู้ประกันตนมาตรา  40
ขอคัดส�ำเนาใบเสร็จรับเงินมาจากการรับเงินจาก
ช่องทางทีแ่ ตกต่างกัน หรือจากส�ำนักงานประกันสังคม
หลายแห่ง ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  ที่รับค�ำร้องสามารถสั่งพิมพ์
ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมได้
ทุกงวดเดือนตามที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนร้องขอ
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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1.10.3 การลงลายมือชื่อรับรองในรายการเงินสมทบ
ให้ขา้ ราชการทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงิน ประเภททัว่ ไป ตัง้ แต่ระดับปฏิบตั งิ านหรือตัง้ แต่
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงลายมือชื่อรับรองใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหนังสือส�ำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 834
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 (ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) และ รง 0603/ว 835 ลงวันที่
26 สิงหาคม 2548 (ส�ำหรับส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท�ำ
ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทนภาพถ่ายส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน
		 1.11 ก�ำหนดเวลาการปิดบริการรับ-จ่ายเงิน ณ ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานประกันสังคมได้ก�ำหนดเวลาการปิดบริการรับ-จ่ายเงิน ณ ส�ำนักงาน เวลา 16.30 น.
ของทุกวันท�ำการ (ปฏิบัติตามหนังสือส�ำนักงานประกันสังคม ที่ รส 0703/ว 026 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545
และ ที่ รส 0703/ว 542 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545)

2. การรับเงินทางไปรษณีย์

การรับช�ำระเงินเป็นธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติดังนี้
2.1 ท�ำหนังสือแจ้งไปรษณีย์ว่าผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา มีอ�ำนาจลงนามหลังธนาณัติ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�ำนวยการเป็นผู้ไปรับเงินจากไปรษณีย์ โดยแจ้งชื่อพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
2.2 เมื่อได้รับเช็ค หรือธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน พร้อมเอกสารการช�ำระเงิน เช่น แบบ สปส.1-10
จากนายจ้างที่น�ำส่งทางไปรษณีย์ ให้ลงรับเอกสารในทะเบียนรับหนังสือของฝ่ายอ�ำนวยการ โดยแยก
ทะเบียนรับหนังสือเป็นธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน/เช็ค ต่างหากจากทะเบียนรับหนังสือทั่วไป
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค ธนาณัติ เอกสารประกอบการช�ำระเงินรวมถึงวันที่
ในตราประทับไปรษณีย์ต้นทางว่านายจ้างน�ำส่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
2.4 ส่งธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน/เช็คทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารการช�ำระเงินให้กลุม่ งาน ทีร่ บั ผิดชอบ
ตรวจสอบและด�ำเนินการตามความรับผิดชอบ เช่น งานทะเบียนฯ กรณีเป็นการรับช�ำระค่าธรรมเนียม
ท�ำบัตร งานเงินสมทบและตรวจสอบ กรณีช�ำระเงินสมทบ ฯลฯ โดยต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน
- กรณีนายจ้าง/ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเช็คทางไปรษณีย์ เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินทันที ทีร่ ะบบ Sapiens รับช�ำระเงินสมทบมาตรา 33 และมาตรา 39 บันทึก
“ข้อ 6 บันทึกรับช�ำระเงินผ่านไปรษณีย”์ โดยให้บนั ทึกวันทีร่ บั ช�ำระเงินเป็นวันทีป่ ระทับตราทางไปรษณีย์ ส�ำหรับ
รับเงินรอเรียกคืนหรือกรณีอื่น ๆ ให้เปลี่ยนวิธีรับเงินจาก “1 รับส�ำนักงาน” เป็น “2 ผ่านไปรษณีย์” ทั้งนี้
เมื่อออกใบเสร็จรับเงินมาตรา 33 และมาตรา 39 เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุม
เช็คผ่านไปรษณีย์ไว้เป็นหลักฐาน
- กรณีรับสมทบมาตรา  40 ให้ส่งธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน พร้อมเอกสารการช�ำระเงิน และ
ทะเบียนคุมธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินที่ตรวจสอบแล้วให้งานการเงิน เพื่อบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมฯ ระบบ
Web Application มาตรา 40 และออกรายงานการขึ้นเงินธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
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ทั้งนี้ หากพัฒนาระบบ Web application กองทุนประกันสังคมมาตรา  33 และมาตรา  39
เสร็จเรียบร้อย ให้ด�ำเนินการเช่นเดียวกับมาตรา 40
2.5 น�ำธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน และทะเบียนคุมธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน กองทุนประกันสังคม และรายงาน
การขึ้นเงินธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ระบบมาตรา 40 จากงานการเงินฯ เสนอผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ลงลายมือชื่อ
เพื่อไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์
2.6 เมือ่ เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจน�ำธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงินไปขึน้ เงินทีไ่ ปรษณียแ์ ล้ว ให้สง่ เงินสด/
แคชเชียร์เช็ค พร้อมเอกสารการช�ำระเงินตามทะเบียนคุมฯ ให้งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินทันทีในวันที่
ขึ้นเงิน โดยให้ออกใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
- ออกใบเสร็จรับเงินสมทบมาตรา  33 และมาตรา  39 ที่ระบบ Sapiens ข้อ 6 บันทึก
รับช�ำระเงินผ่านไปรษณีย์ โดยให้บันทึกวันที่รับช�ำระเงินเป็นวันที่ประทับตราทางไปรษณีย์ ส�ำหรับรับเงิน
รอเรียกคืน หรือกรณีอื่น ๆ ให้เปลี่ยนวิธีรับเงินจาก “1 รับส�ำนักงาน” เป็น “2 ผ่านไปรษณีย์” ทั้งนี้ เมื่อออก
ใบเสร็จรับเงินมาตรา 33 และมาตรา 39 เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมธนาณัติไว้
เป็นหลักฐาน
- ออกใบเสร็จรับเงินสมทบมาตรา  40 ที่ระบบ Web Application มาตรา  40 ระบบงาน
การเงิน หน้าจอ “บันทึกรับเงินสมทบ ณ ส�ำนักงาน (INS020400)” โดยเปลี่ยนวิธีการช�ำระเงินจากเงินสด
เป็นธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน โดยระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมธนาณัติให้อัตโนมัติ เมื่อออก
ใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเชื่อมโยงใบเสร็จรับเงินไปทะเบียนคุมธนาณัติให้อัตโนมัติ ให้เรียก
รายงานทะเบียนคุมธนาณัติ (INSO20710) มาตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ถูกต้องตรงกัน
ก่อนจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตน
ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอรับเงินสมทบทางไปรษณีย์ หนังสือส�ำนักงานประกันสังคม
ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 1804 (ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) ที่ รง 0603/ว 1805 (ส�ำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 และหนังสือส�ำนักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน ที่ รง 0603/432 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

3. การรับเงินผ่านธนาคาร

		 3.1 รับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
3.1.1 การรับเงินจากนายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39
มีธนาคารให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา  39
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที
					 นายจ้าง สามารถช�ำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และ
ส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผ่านธนาคาร เป็นเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน และเงินสมทบงวดเดือน
ย้อนหลังได้ทุกงวดเดือน พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยกรอกใบช�ำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ส�ำหรับสถานประกอบการ (Pay-in) ยื่นให้ธนาคารพร้อมแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2) หรือสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น และเงินสดหรือเช็คหรือเงินโอน จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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				 ผู ้ ป ระกั น ตนมาตรา 39 สามารถช�ำระเงิ น สมทบเฉพาะงวดเดื อ นปั จ จุ บั น และ
งวดย้อนหลังไม่เกิน 1 งวด พร้อมเงินเพิม่ ตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยกรอกใบช�ำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ส�ำหรับผู้ประกันตนมาตรา  39 (Pay-in) พร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้ และเงินสดหรือเช็คหรือเงินโอน จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที

ตัวอย่างใบชำ�ระเงินประกันสังคม (สำ�หรับสถานประกอบการ)

ตัวอย่างใบชำ�ระเงินประกันสังคม (สำ�หรับผู้ประกันตนมาตรา 39)
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(1) หน้าที่ธนาคาร

1) การโอนเงินเข้าบัญชี สิ้นวันธนาคารโอนเงินที่รับชำ�ระเข้าบัญชี ดังนี้
1.1) รับเงินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารนำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก บัญชี “เงินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ 1” ส่วนกลาง
1.2) รับเงินในเขตท้องที่จังหวัด
			 - ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากบัญชี “เงินกองทุน
ประกันสังคมจังหวัด...บัญชีที่ 1” และบัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด สาขา... บัญชีที่ 1”
			 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัด..... บัญชีที่ 1”
2) ธนาคารจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นักงานประกันสังคมในวันทำ�การถัดจากวันที่
ธนาคารรับเงินสมทบ
3) ธนาคารจะส่งเอกสารและรายงานให้สำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
3.1) ใบแจ้งการหักเงินและใบแจ้งการนำ�เงินโอนเข้าบัญชี (Debit Note และ Credit Note)
ของยอดเงินที่ทำ�การโอนทุกฉบับ
3.2) รายงานการรับจ่ายเงิน (Bank Statement)
3.3) รายงานการรับเงินประจำ�วัน และรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบใบเสร็จ
รับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก
ธนาคารสาขาหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นรวบรวมเอกสารการรับเงิน
สมทบนำ�ส่งสำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
กำ�หนดเวลาส่งเอกสาร
สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร

วันที่รับชำ�ระ
วันจันทร์
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ – วันอาทิตย์

วันที่นำ�ส่งสำ�นักงาน
วันพฤหัสบดี
วันอังคารถัดไป
วันพฤหัสบดีถัดไป

ปริมณฑล ได้แก่
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

วันพุธถัดไป

จังหวัดอื่น

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดีถัดไป

					 สถานที่ส่งมอบ
- ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารสาขาหลักที่สำ�นักงานประกันสังคม
เปิดบัญชีเงินฝากไว้ จัดส่งเอกสารให้สำ�นักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง)

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน

25

- ในเขตท้องที่จังหวัด ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาหลักที่สำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้ จัดส่งเอกสารให้ส�ำ นักงานประกันสังคมจังหวัด และสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา  สำ�หรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารสาขาหลักทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมจังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้ จัดส่งเอกสารให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
จังหวัด
4) กรณีธนาคารรับเงินสมทบเป็นเช็คแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ (เช็คขัดข้อง) ธนาคารสาขาหลักจะ
ส่งเช็คฉบับที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ พร้อมกับรายงานเช็คคืนประจำ�วัน และใบส่งเช็คคืนตามที่ธนาคารกำ�หนดให้
กับสำ�นักงาน ดังนี้
4.1) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ส่งมอบภาพถ่ายเช็คฉบับที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ สำ�เนา
รายงานเช็คคืนประจำ�วัน และใบส่งเช็คคืนให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี เพื่อบันทึกเช็คขัดข้องเข้าสู่ระบบ และทำ�รายการปรับปรุงบัญชี สำ�หรับเช็คฉบับจริง รายงานเช็ค
คืนประจำ�วัน และใบส่งคืนเช็คต้นฉบับ ธนาคารจะส่งให้สำ�นักเงินสมทบ เพื่อตรวจสอบและส่งให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อติดตามนายจ้างให้มาชำ�ระเงินกรณีเช็คขัดข้องต่อไป
4.2) ในเขตท้องที่จังหวัด ส่งมอบเช็คฉบับที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ พร้อมรายงานเช็คคืน
ประจำ�วัน และใบส่งเช็คคืนให้สำ�นักงานประกันสังคม ทุกวันพุธและวันศุกร์ ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ส่งให้ส�ำ นักงานประกันสังคมจังหวัด และสำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา เพื่อบันทึกเช็คขัดข้องเข้าสู่ระบบ และทำ�รายการปรับปรุงบัญชี
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ส่งให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อบันทึกเช็คขัดข้องเข้าสู่ระบบ และทำ�รายการปรับปรุงบัญชี

(2) หน้าที่ของสำ�นักงานประกันสังคม

		

1) การตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
1.1) สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะประมวลผลข้อมูลการรับเงินสมทบ
เข้าสู่ระบบการเงินรับ ระบบจะเชื่อมโยงไประบบเงินสมทบ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด/สาขา เรียกรายงานการรับชำ�ระเงินสมทบผ่านธนาคารฯ แยก 4 กรณี 2 กรณี (FN100040)
ในระบบ VDR มาตรวจสอบกับรายงานรับเงินสมทบประจำ�วันจากธนาคาร สำ�หรับสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ไม่ต้องดำ�เนินการ เนื่องจากสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
จะดำ�เนินการแทนสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
1.2) ทุกวันที่ 5 ของเดือน สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะประมวลผล
ข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในฐานการเงินและถังพักข้อมูลเข้าสู่ระบบ VDR ให้สำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา  เรียกรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในฐานการเงิน และถังพักข้อมูล (FN100070)
มาตรวจสอบกับรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ได้รับจากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
สำ�หรับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ไม่ต้องดำ�เนินการ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และ
การลงทุนเป็นผู้ดำ�เนินการแทน
		2) ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินการ
ให้บริการและออกใบเสร็จรับเงินจากสำ�นักงานประกันสังคมเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ดังนี้
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2.1) ค่าธรรมเนียมการรับชำ�ระเงินสมทบ (Bill Payment) รายการละ 15.- บาท
2.2) ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีนอกเขตสำ�นักหักบัญชี ร้อยละ 0.08 ของจำ�นวนเงิน
ที่โอน แต่ไม่เกิน 800.- บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
2.3) ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเดือนละ 2,000.- บาท
โดยธนาคารสาขาหลักจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากสำ�นักงานประกันสังคมแยกเป็นกรณี
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารสาขาหลักส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน และกรณีสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด ธนาคารสาขาหลักจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังสำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดในเขตท้องที่จังหวัด
				 - ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารสาขาหลักจะส่งใบแจ้งหนีใ้ ห้แก่ส�ำ นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด/สาขา เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
				 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารสาขาหลักจะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
		3) การเรียกค่าปรับธนาคาร
3.1) กรณีธนาคารบันทึกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและรายงานผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละห้า (5%) ของรายการข้อมูลการชำ�ระเงินสมทบต่อเดือนของแต่ละสำ�นักงาน สำ�นักงาน
มีสิทธิเรียกค่าปรับโดยระงับการจ่ายค่าธรรมเนียมรับชำ�ระเงินสมทบตามรายการข้อมูลส่วนที่ผิดพลาด
3.2) กรณีธนาคารส่งแบบรายการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นล่าช้า  สำ�นักงานมีสิทธิเรียก
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของจำ�นวนค่าธรรมเนียมรับชำ�ระเงินสมทบประจำ�วัน
โดยคำ�นวณนับตัง้ แต่วนั ทีถ่ งึ กำ�หนดส่งจนถึงวันก่อนวันทีธ่ นาคารได้สง่ มอบแบบรายการ หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อน่ื
ให้แก่สำ�นักงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่าวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จำ�นวนค่าธรรมเนียมรับชำ�ระเงินสมทบประจำ�วัน หมายถึง จำ�นวนเงินค่าธรรมเนียม
ที่สำ�นักงานต้องชำ�ระให้แก่ธนาคาร ซึ่งคำ�นวณได้ในแต่ละวันตามจำ�นวนการรับชำ�ระเงินสมทบของแต่ละ
สำ�นักงาน
3.3) กรณีแบบรายการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นเสียหาย หรือสูญหาย สำ�นักงานมีสิทธิ
เรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของจำ�นวนเงินสมทบที่นายจ้างนำ�ส่งตามแบบรายการ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำ�กว่า 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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3.4) วิธกี ารเรียกค่าปรับ ให้ส�ำ นักงานมีสทิ ธิระงับการจ่ายค่าธรรมเนียมทีถ่ งึ กำ�หนดจ่ายให้แก่
ธนาคารจนกว่าธนาคารจะชดใช้แก่ส�ำ นักงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากสำ�นักงาน
ตามจำ�นวนค่าปรับที่สำ�นักงานมีสิทธิ
เจ้าหน้าที่สมทบจะตรวจสอบข้อมูลการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกับแบบรายการ
ส่งเงินสมทบหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากพบว่าธนาคารบันทึกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด
หรือกรณีธนาคารส่งแบบรายการส่งเงินสมทบหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ลา่ ช้า โดยเจ้าหน้าทีส่ มทบจะคำ�นวณข้อมูล
การชำ�ระเงินสมทบที่ธนาคารบันทึกข้อมูลผิดพลาด การส่งแบบรายการส่งเงินสมทบหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ล่าช้า และกรณีแบบรายการส่งเงินสมทบ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสียหาย หรือสูญหาย ส่งให้งานการเงินเพื่อมี
หนังสือแจ้งธนาคารจ่ายค่าปรับต่อไป ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสำ�นักเงินสมทบในการคิดค่าปรับกับธนาคาร
หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วน ที่ รง 0604/ว 092 และ รง 0604/ว 007 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546

Flow chart รับเงินสมทบมาตรา 33 และมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
นายจ้าง/
ผู้ประกันตน
มาตรา 39

นายจ้าง
1. รับเงินสด/เช็ค/ดร๊าฟท์
2. ยื่ น พร้ อ มแบบ สปส. 1-10
ส่วนที่ 1 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
หรือแบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ 2
หรือ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1
(ส่งข้อมูลทาง internet)
3. กรอกใบชำ�ระเงิน (pay in)
4. งวดที่รับชำ�ระ ม.33 รับงวดย้อนหลัง
ได้ทกุ งวด พร้อมเงินเพิม่ ตามกฎหมาย
กรณีผู้ประกันตน ม.39
1. รับเงินสด หรือเช็ค หรือดร๊าฟท์
พร้อมบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือ
บัตรประกันสังคม
2. กรอกใบชำ�ระ (pay in)
3. งวดทีร่ บั ชำ�ระ งวดเดือนปัจจุบนั และ
ย้อนหลังได้ 1 งวด พร้อมเงินเพ่มิ ตาม
กฏหมาย
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ธนาคารกรุงไทย
สำ�นักงาน
ธนาคารกรุงศรีฯ
ประกันสังคม
ธนาคารธนชาต
ธนาคาร Transfifer File
ข้อมูลในวันทำ�การถัดไป
- ออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง/
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
- นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากกองทุน
ประกันสังคมฯ บัญชี 1 (ม.33, 39)
- ธ.กรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชี
สปส. ส่วนกลาง/จังหวัด/สาขา
- ธ.กรุงศรีฯ/ธนชาตฯ โอนเงินเข้าบัญชี
สปส. ส่วนกลาง/จังหวัด
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- สนง. ประมวลผลข้อมูล
ลงฐานการเงินและเงินสมทบ
- ออกรายงานในระบบ VDR
และเชื่อมโยงข้อมูลไประบบ
บัญชีอัตโนมัติ
- สปส. หน่วยปฏิบัติเรีียกรายงานใน
ระบบ VDR มาตรวจสอบกับรายงาน
ธนาคาร
ค่าธรรมเนียมรายการละ 15.- บาท
- กรณีรบั ผ่านกรุงไทย สปส. ส่วนกลาง/
จังหวัด/สาขา จ่ายค่าธรรมเนียม
- กรณีรับผ่านกรุงศรีฯ/ธนชาตฯ
สปส. ส่วนกลาง และ สปส. จังหวัด
จ่ายค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ การรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 1 และ รง 0603/ว 2 ลงวันที่
5 มกราคม 2553 สำ�หรับรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) และ
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) ปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด
ที่ รง 0603/ว 1531 และ รง 0603/ว 1533 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
3.1.2 การรับเงินจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40
มีธนาคารที่ให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) และ ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยชำ�ระได้เฉพาะทางเลือก 1 และทางเลือก 2 และเฉพาะเงินสมทบ และ
เงินสมทบเพิ่มเติมงวดปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถชำ�ระงวดเดือนย้อนหลังหรืองวดล่วงหน้าได้ ธนาคารจะ
รับเป็นเงินสดพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกันตนทันที
		
(1) ขั้นตอนการรับชำ�ระเงิน
1) ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ยืน่ สมุดประจำ�ตัวผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ทีม่ ี Barcode
กำ�กับ หรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการที่ปรากฏเลขบัตรประชาชน พร้อมเงินสด
ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร กรณีชำ�ระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) ผู้ประกันตนมาตรา  40
กรอกใบชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (Pay-in) ยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย
2) ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกันตนทันที
3) ผู้ประกันตนชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมรายการละ 10.- บาท/ ใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
4) ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทำ�ใบเสร็จรับเงินที่นำ�ส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
สูญหาย สามารถขอรับใบรายการชำ�ระเงินสมทบได้ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
5) สิ้นวันธนาคารนำ�เงินที่รับเข้าบัญชีเงินฝากของสำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้		
5.1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) นำ�เงินที่รับจากผู้ประกันตน เข้าบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 บัญชีที่ 1” (ส่วนกลาง)
5.2) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) นำ�เงินที่รับจากผู้ประกันตนเข้าบัญชี เงินฝาก
กระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา...บัญชีที่ 1”
6) ธนาคารส่งเอกสารและรายงานให้สำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
6.1) รายงานการรับจ่ายเงิน (Bank Statement)
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ติดตัง้
ระบบสอบถามรายงานการรับ - จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากทุกประเภท ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา สอบถามข้อมูลผ่านระบบ Internet ของธนาคาร
6.2) รายงานการรับเงินเรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินประจำ�วัน
					 - ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา Download รายงานจาก Website ของธนาคาร https://www.newcb.ktb.co.th/ ตาม User-ID
Password ทีธ่ นาคารกำ�หนดได้ตงั้ แต่เวลา 8.30 น. ของวันทำ�การถัดจากวันทีร่ บั ชำ�ระเงินสมทบ ทัง้ นี้ หากระบบ
ธนาคารขัดข้องไม่สามารถเรียกรายงานได้ ธนาคารจะจัดส่งรายงานรับเงินประจำ�วันให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ทาง e-mail address ตามที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา แจ้งให้ธนาคารทราบ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ดำ�เนินการ Download รายงานจาก Website ของธนาคาร (https://www.krungsrifileserver.com/)
ตาม User-ID Password ทีธ่ นาคารกำ�หนดได้ตงั้ แต่เวลา 6.00 น. ของวันทำ�การถัดจากวันทีร่ บั ชำ�ระเงิน สำ�หรับ
รายงานของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  ธนาคารสาขาหลักจะส่งรายงานรับเงินสมทบประจำ�วัน
ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา เวลาและสถานที่ส่งมอบ ดังนี้
กำ�หนดเวลาส่งเอกสาร
สำ�นักงานประกันสังคม
วันที่รับชำ�ระ
วันจันทร์
กรุงเทพมหานคร
(เฉพาะรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน) วันอังคาร – วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ – วันอาทิตย์

วันที่นำ�ส่งสำ�นักงาน
วันพฤหัสบดี
วันอังคารถัดไป
วันพฤหัสบดีถัดไป

ปริมณฑล ได้แก่
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

วันพุธถัดไป

จังหวัดอื่น

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดีถัดไป

กรณีที่มีวันหยุดพิเศษในระหว่างสัปดาห์ให้ธนาคารส่งเอกสารภายใน 3 วันทำ�การ (รวมวันส่งเอกสาร)
สถานที่ส่งมอบ
- สำ�นักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารสาขาหลักจัดส่ง
เอกสารให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
- สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ธนาคารสาขาหลักจัดส่งเอกสารให้
สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
6.3) กรณีธนาคารทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ธนาคารจะส่งรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในรายงาน ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทราบ ทุกเดือน ดังนี้
- เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารสาขาหลักจะส่งให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่นั้น ๆ
- ในเขตท้องที่จังหวัดและสาขา  ธนาคารสาขาหลักจะส่งให้สำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดนั้น ๆ ขอให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดส่งรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาด้วย
7) ธนาคารจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นักงานประกันสังคม ในวันทำ�การถัดจากวันที่
รับชำ�ระเงินสมทบ
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(2) หน้าที่ของสำ�นักงานประกันสังคม

		

1) การตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนประมวลผลข้อมูลการรับเงินสมทบเข้าสู่
ระบบรับเงิน ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบสมทบและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และออกรายงานการรับ
ชำ�ระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา  40 ผ่านธนาคารในระบบมาตรา  40 (Web Application) ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1) เรียกรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอื่น (INS020731)
และรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่ลงฐานข้อมูลไม่ได้ (INS020734)
ตรวจสอบกับรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินของธนาคาร
1.2) เรียกรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และหน่วยบริการอื่น
(INS020732) ตรวจสอบกับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของธนาคาร
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนชำ�ระเงินสมทบงวดซ้ำ�กับข้อมูลในฐานเงินสมทบ ระบบมาตรา  40
จะปรับแก้ไขเป็นเงินสมทบงวดถัดไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำ�ให้รายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
และหน่วยบริการอืน่ (INS020731) ไม่ตรงกับรายงานของธนาคาร ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  เรียกรายงานการแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ แยกตามช่องทางการรับเงิน
(INS020744) มาตรวจสอบ
		 2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร
2.1) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวจากผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
ในอัตรา 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อรายการ
2.2) เฉพาะธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี
ณ สิน้ วัน เฉพาะวันทีม่ รี ายการจากสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ในอัตราวันละ
8.- บาท (แปดบาทถ้วน) ต่อ 1 สาขา
		 3) การเรียกค่าปรับธนาคาร
กรณีธนาคารนำ�ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากล่าช้า หรือผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน สำ�นักงานมีสิทธิ
เรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของจำ�นวนเงินที่ต้องนำ�เข้าบัญชีเงินฝาก
กองทุนประกันสังคม โดยคำ�นวณนับตั้งแต่วันที่ธนาคารนำ�เงินฝากเข้าบัญชีสำ�นักงานล่าช้าจนถึงวันก่อน
วันที่ธนาคารนำ�เงินฝากเข้าบัญชีสำ�นักงานครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำ�กว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 2768 และ รง 0603/
ว 2769 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ระหว่าง สำ�นักงานประกันสังคม และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
และหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 1850 และ รง 0603/ว 1851 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556
เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระหว่างสำ�นักงานประกันสังคม
กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
		 3.2 รับเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-payment)
มีธนาคารให้บริการ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต  จำ�กัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ขณะนี้ชำ�ระได้
เฉพาะนายจ้าง โดยชำ�ระได้เฉพาะเงินสมทบ ยังไม่สามารถชำ�ระเงินเพิม่ ตามกฎหมาย และเมือ่ ทำ�รายการชำ�ระเงิน
และหักบัญชีเงินฝากของนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้นายจ้างทางไปรษณีย์
				 3.2.1 วิธีการชำ�ระเงินสมทบผ่านระบบ e - payment ดังนี้
1) นายจ้างดำ�เนินการยื่นคำ�ขอทำ�ธุรกรรมเพื่อชำ�ระเงินสมทบ ดังนี้
1.1) ยืน่ คำ�ขอทำ�ธุรกรรมผ่าน Website สำ�นักงานประกันสังคม www.sso.go.th
โดยสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งแบบคำ�ขอทำ�ธุรกรรมให้นายจ้างทาง e-mail
1.2) นายจ้างส่งแบบคำ�ขอทำ�ธุรกรรมให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกำ�หนด User-ID Password ให้นายจ้าง
1.3) นายจ้างติดต่อเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และสมัครชำ�ระเงินทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารที่ให้บริการรับชำ�ระเงินกองทุนประกันสังคม ธนาคารกำ�หนด User-ID และ
Password ให้นายจ้างเพื่อทำ�รายการส่งเงินสมทบและหักเงินในบัญชีเงินฝาก
2) นายจ้างทำ�รายการชำ�ระเงินสมทบ โดยเข้าระบบ Internet ผ่าน Website ของ
สำ�นักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อทำ�รายการส่งข้อมูลการชำ�ระเงินสมทบ ดังนี้
2.1) ส่งไฟล์ข้อมูลเงินสมทบ (แบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
2.2) นายจ้างเลือกสาขาธนาคารที่ส่งเงินสมทบ และเข้า Website ของธนาคาร
เพื่อยืนยันยอดเงิน
2.3) ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝาก (นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมการหักบัญชี
เงินฝากตามเงื่อนไข และข้อตกลงกับธนาคาร)
3) ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้นายจ้างทางไปรษณีย์ กรณีที่นายจ้าง
ทำ�ใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ยนื่ ขอใบรายการรับชำ�ระเงินสมทบแทนใบเสร็จรับเงินได้ทสี่ �ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4) ธนาคารนำ�เงินทีร่ บั ชำ�ระจากนายจ้างทัว่ ประเทศเข้าบัญชีเงินฝากของสำ�นักงาน
ประกันสังคม บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ 1” ที่สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

		 3.2.2 สำ�นักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
			
1) ตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
1.1) สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะประมวลผลข้อมูลการรับ
เงินสมทบเข้าสู่ระบบรับเงิน ระบบสมทบ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และ
การลงทุนเรียกรายงานการรับชำ�ระเงินสมทบผ่านธนาคารฯ แยก 4 กรณี 2 กรณี (FN100040) ในระบบ VDR
มาตรวจสอบกับรายงานรับเงินสมทบประจำ�วันจากธนาคาร สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา ไม่ต้องดำ�เนินการ
1.2) ทุกวันที่ 5 ของเดือน สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จะประมวลผล
ข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในฐานการเงินและถังพักข้อมูลเข้าสู่ระบบ VDR สำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุนเรียกรายงานเลขทีใ่ บเสร็จรับเงินทีไ่ ม่ปรากฏในฐานการเงินและถังพักข้อมูล (FN100070)
มาตรวจสอบกับรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ไม่ต้องดำ�เนินการ
		 3.2.3 ค่าธรรมเนียม
1) ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินการให้บริการและออกใบเสร็จรับเงิน
จากสำ�นักงานประกันสังคม รายการละ 7.- บาท โดยธนาคารจะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง สำ�นักงานประกันสังคมจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมให้ธนาคารภายใน 15 วัน ถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคาร
2) ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมจากนายจ้างกรณีทำ�รายการหักเงินในบัญชี ตามข้อตกลง
ระหว่างเจ้าของบัญชีกับธนาคาร
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3.3 รับเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน
		 3.3.1 การรับเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ปัจจุบันมีธนาคารที่ให้บริการ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
			
(1) วิธีการชำ�ระเงิน ดังนี้
1) ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรอกแบบคำ�ขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39
โดยวิธหี กั บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารใดธนาคารหนึง่ สาขาใดก็ได้
ทั่วประเทศ และยื่นเอกสาร ณ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ขึ้นทะเบียนไว้
กรณีหักผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ประกันตนต้องยื่น
หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากให้ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอม
แล้วนำ�หนังสือยินยอมไปยื่นที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ที่ขึ้นทะเบียนไว้
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกันตนสามารถขอรับหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารได้ทสี่ �ำ นักงานประกันสังคม (หนังสือ
สำ�นักเงินสมทบ ด่วนที่สุด ที่ 0604/ว 194 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การปรับขั้นตอนหักบัญชี
เงินฝากของผู้ประกันตนมาตรา 39 ธนาคารไทยพาณิชย์)
2) เจ้าหน้าที่สมทบสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ตรวจสอบแบบคำ�ขอส่งเงินสมทบ หนังสือยินยอมและสำ�เนาบัญชีเงินฝากธนาคาร และแจ้งให้ผู้ประกันตน
มาตรา 39 ทราบว่าจะเริ่มหักเงินสมทบได้ตั้งแต่งวดเดือนใด
3) เจ้าหน้าที่เงินสมทบบันทึกข้อมูลการหักบัญชีของผู้ประกันตนมาตรา  39
เข้าระบบหักบัญชีมาตรา  39 โดยสำ�นักเงินสมทบจะประมวลผลข้อมูลการหักบัญชีเพื่อส่งข้อมูลให้ธนาคาร
ก่อนวันที่หักบัญชีไม่ต่ำ�กว่า 2 วันทำ�การ
4) ผู้ ป ระกั น ตนนำ � เงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากให้ เ พี ย งพอสำ � หรั บ เป็ น เงิ น สมทบ
พร้อมค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 15 ของเดือนทีธ่ นาคารจะหักบัญชีโดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมครัง้ ละ 10.- บาท
ยกเว้นธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ปรับลดค่าธรรมเนียม ลงเหลือรายการละ 5.- บาท (เริ่มมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป)
5) ทุกวันที่ 15 ของเดือน หลังจากธนาคารปิดทำ�การ (15.30 น.) ธนาคารจะดำ�เนินการ
หักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนั้น ผู้ประกันตนต้องมีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารให้เพียงพอ
เพื่อให้ธนาคารหักเงินก่อนเวลา 15.30 น. หากวันที่ 15 ของเดือนตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะทำ�การ
หักบัญชีในวันทำ�การถัดไป
6) ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้กับผู้ประกันตนทางไปรษณีย์
7) ธนาคารนำ�เงินสมทบทีร่ บั ชำ�ระเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุน
ประกันสังคม บัญชีที่ 1” ของสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชีและการลงทุน
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(2) สำ�นักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
1) ทุกวันที่ 19 ของเดือน ธนาคารจะส่งข้อมูลให้สำ�นักงานประกันสังคม
สำ�นักเงินสมทบประมวลผลข้อมูลการหักบัญชีเงินฝากของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 ลงฐานข้อมูลเงินสมทบ
ระบบการเงินรับ ระบบบัญชี และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่การเงินสามารถตรวจสอบรายงาน
การออกใบเสร็จรับเงินสมทบหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา  39 แยกตามสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาในระบบ VDR ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
FN260088
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
FN260091
- ธนาคารนครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน)
FN260092
- ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
FN260093
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
FN260094
- ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
FN260095
- ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
FN260096
2) การออกใบเสร็จรับเงิน เมือ่ ธนาคารสำ�นักงานใหญ่ของแต่ละธนาคาร ดำ�เนินการ
หักบัญชีเงินฝากผูป้ ระกันตนมาตรา 39 แล้ว ธนาคารสำ�นักงานใหญ่จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบคอมพิวเตอร์
ของแต่ละธนาคาร ส่งให้ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ กรณีใบเสร็จรับเงินส่งไม่ถึงผู้ประกันตน ธนาคารจะส่งคืน
ใบเสร็จรับเงินไปยังสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ตามรหัส สปส. รับผิดชอบ
ขอให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ตรวจสอบที่อยู่ของผู้ประกันตนมาตรา 39
และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ต่อไป
3) ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทำ�ใบเสร็จรับเงินสูญหาย สามารถยื่นขอ
ใบรายการชำ�ระเงินสมทบแทนใบเสร็จรับเงินได้ทสี่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
เจ้าหน้าที่จะออกใบรายการชำ�ระเงินสมทบให้ผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
			
(3) ความรับผิดชอบของธนาคาร
1) กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน
เพื่อนำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนประกันสังคม ธนาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินจำ�นวนที่หักบัญชี
ผู้ประกันตนผิดพลาดพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารให้แก่สำ�นักงาน

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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2) กรณีที่ธนาคารหักบัญชีผู้ประกันตนล่าช้าเกินกำ�หนด สำ�นักงานประกันสังคม
มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของจำ�นวนเงินที่ต้องหักบัญชี
เงินฝากกองทุนประกันสังคม โดยคำ�นวณนับตั้งแต่วันที่กระทำ�ผิดพลาด หรือ หักล่าช้าจนถึงวันที่มีการแก้ไข
ถูกต้องแล้ว ให้แก่สำ�นักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำ�กว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และ
ธนาคารต้องชี้แจงให้ผู้ประกันตนทราบ
			
(4) ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1) ธนาคารจะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝากจากผู้ ป ระกั น ตน
ตามมาตรา  39 ในอัตรา  10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อรายการ (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ปรับลดเหลือรายการละ 5.- บาท)
2) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงินจากสำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน จำ�นวน 7.- บาท (เจ็ดบาทถ้วน) ต่อรายการ
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา  39
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ รง 0603/ว 013 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552

Flow chart รับชำ�ระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมฯ พร้อมสำ�เนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สปส. ขึ้นทะเบียนและนำ�เงิน
สมทบพร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท เข้าบัญชีก่อนวันที่ 15 ขอบทุกเดือน
- สปส. หน่วยปฏิบัติ ตรวจสอบเอกสาร
และบันทึกข้อมูลการหักบัญชีฯ
- สำ�นักเงินสมทบ ประมวลผลและส่งข้อมูล
การหักบัญชีเงินฝากฯ ให้ธนาคาร
- สำ�นักเงินสมทบ ประมวลผลข้อมูลลง
ฐานการเงินและเงินสมทบ
- ออกรายงานในระบบ VDR และเชื่อมโยง
ข้อมูลไประบบบัญชีอัตโนมัติ
- สปส. ทั่วประเทศตรวจสอบข้อมูลจาก
รายงานในระบบ VDR
- สำ�นักบริหารการเงินฯ จ่ายค่าธรรมเนียมออก
ใบเสร็จรับเงินให้ธนาคาร รายการละ 7.- บาท
สปส. รับผิดชอบ ตรวจสอบที่อยู่ ผปต. และ
ส่งใบเสร็จรับเงินให้ ผปต.
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INTERNET

ธนาคารสำ�นักงานใหญ่

หักบัญชีเงินฝาก ผปต. ม.39
ทุกวันที่ 15 ของเดือน
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกองทุน
ประกันสังคม (ส่วนกลาง)
- ส่งข้อมูลหักบัญชีเงินฝากให้สำ�นักเงินสมทบ
- ออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ ผปต. ทางไปรษณีย์
กรณีใบเสร็จรับเงินส่งไม่ถึง ผปต. ส่งกลับไป
สปส. รับผิดชอบ

		

3.3.2 การรับเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
มีธนาคารที่ให้บริการ 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) โดยชำ�ระได้ทุกทางเลือก และเฉพาะเงินสมทบ
งวดปัจจุบันเท่านั้น
		
(1) วิธีการรับชำ�ระเงิน
1) ผู้ประกันตนมาตรา  40 แจ้งความประสงค์ขอชำ�ระเงินสมทบของผู้ประกันตน
มาตรา  40 ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ขึ้นทะเบียนไว้
2) ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากให้ธนาคารสาขา
ที่เปิดบัญชีเงินฝากรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอม แล้วนำ�สำ�เนาหนังสือยินยอมฯ จากธนาคารไปยื่นที่
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถขอรับ
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารได้ที่สำ�นักงานประกันสังคม
					ยกเว้น กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ผู้ประกันตน
สามารถกรอกหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา ที่ขึ้นทะเบียนไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่เงินสมทบ/ทะเบียนรับเรื่องแล้วจะรวบรวมเอกสาร ประกอบด้วย
หนังสือยินยอมฯ สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำ�เนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งให้
ธนาคารสำ�นักงานใหญ่ เมื่อธนาคารตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมแล้ว ธนาคารจะแจ้ง
ผลการตรวจสอบให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทราบทาง e-mail และจัดส่ง
เอกสารการตรวจสอบพร้อมสำ�เนาหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อ
รับรองเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ทางไปรษณีย์
(รวมระยะเวลาดำ�เนินการไม่น้อยกว่า 10 วันทำ�การ)
ตามหนังสือสำ�นักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ด่วนมาก ที่
รง 0642/ว 177 และ รง 0642/ว 178 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการยื่นหนังสือยินยอม
ให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
3) เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ตรวจสอบ
ความเป็นผู้ประกันตนและประวัติการชำ�ระเงินสมทบ และแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบว่าจะเริ่มหักเงินสมทบ
ในบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่งวดเดือนใด
4) เจ้าหน้าที่เงินสมทบ/งานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา  40 บันทึกข้อมูล
การหักบัญชีเงินฝากแต่ละธนาคารเข้าระบบให้ถูกต้องครบถ้วน
5) ทุกวันที่ 12 ของเดือน สำ�นักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบจะทำ�การ
ประมวลผลข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตน (เฉพาะสถาน A) ที่จะดำ�เนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานบนระบบ Web
Application มาตรา  40 ในวันทำ�การถัดไป หากตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องภายในวันที่ 15 ของเดือน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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6) ทุกวันที่ 16 ของเดือน สำ�นักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบจะ
ประมวลผลข้อมูลส่งให้ธนาคาร
7) ทุกวันที่ 20 ของเดือน หลังธนาคารปิดทำ�การ (15.30 น.) ธนาคารจะ
ดำ�เนินการหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนมาตรา  40 หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดธนาคารจะหักบัญชี
ในวันทำ�การของธนาคารถัดไป ดังนั้นผู้ประกันตนต้องมีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้เพียงพอสำ�หรับ
เป็นเงินสมทบและเงินค่าธรรมเนียมครั้งละ 5.- บาท ก่อนวันที่ 20 ของเดือน
8) ธนาคารจะนำ�เงินสมทบที่รับชำ�ระ จากการหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40” ของสำ�นัก
บริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
9) ทุกวันที่ 22 ของเดือน ธนาคารจะจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นัก
เสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ดำ�เนินการประมวลผลข้อมูลการหักบัญชีของผู้ประกันตน
มาตรา 40 เข้าสูร่ ะบบการเงินรับ ระบบสมทบ และระบบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หากวันที่ 22 ของเดือนตรงกับวันหยุด
ทำ�การ สำ�นักเสริมสร้างความมัน่ คงแรงงานนอกระบบจะทำ�การประมวลผลข้อมูลในวันทำ�การถัดไป สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ต้องเรียกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ในวันทำ�การถัดไป
10) ระบบประมวลผลข้อมูลและออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติเก็บไว้ที่ระบบ
การเงินรับบนระบบ Web Application มาตรา  40 แยกตามสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา ผู้ประกันตนสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ณ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา ทีผ่ ปู้ ระกันตนได้ขนึ้ ทะเบียนไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ระบบจะเก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินไว้ ไม่เกิน 12 เดือน
หากผู้ประกันตนมาขอใบเสร็จรับเงินในภายหลัง เจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์ ใบรายการรับชำ�ระเงินสมทบ
ให้ผู้ประกันตนแทนใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่งในใบรายการรับชำ�ระเงินด้วย
11) กรณีผู้ประกันตนทำ�ใบเสร็จรับเงินที่นำ�ส่งเงินสมทบกรณีหักผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารสูญหาย สามารถขอรับใบรายการชำ�ระเงินสมทบได้ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบ ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการบันทึกบัญชี หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 1131
และ รง 0603/ว 1132 ลงวันที่ 2 กันยายน 2554

38

คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

Flow chart การรับชำ�ระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ผปต. ม.40

ธนาคาร

สำนักงานประกันสังคม

1. ขอรับหนังสือยินยอมให้หกั บัญชี
เงินฝากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากสำ�นักงานหรือธนาคาร
“กรณีผปต. ขอรับหนังสือยินยอมฯ ที่
สปส. ผปต. ต้องนำ�หนังสือยินยอมฯ
ไปยื่นต่อธนาคารสาขาที่ผปต. เปิด
บัญชีเงินฝากไว้ เพือ่ ให้ธนาคารรับรอง
ลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ”
“กรณี ข อรั บ หนั ง สื อ ยิ น ยอมจาก
ธนาคารให้ยนื่ ต่อจนท. ธนาคารสาขาที่
เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ธนาคารจะรับรอง
ลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ
2. นำ�สำ�เนาหนังสือยินยอมฯ ไป
ยืน่ ณ สปส. ทีผ่ ปต. ได้ขนึ้ ทะเบียนไว้
จนท.   จะแจ้งให้ ผปต. ทราบว่าจะ
เริ่มหักเงินได้ตั้งแต่งวดเดือนใด
3. ผปต. นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากให้
ครบถ้วนก่อนวันที่ธนาคารจะดำ�เนิน
การหักเงินสมทบฯ

- ธนาคารตรวจสอบและรับรอง
ลายมือชื่อในหนังสือยินยอมการหัก
บัญชีเงินฝาก
- ธนาคารคืนสำ�เนาหนังสือยินยอมฯ
ให้ผปต. เพื่อนำ�ไปยื่นที่ สปส. ขึ้น
ทะเบียน

- สปส. พืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา จนท. ทะเบียน
ตรวจสอบหนังสือยินยอมฯ และแจ้งให้
ออผปต. ทราบว่าจะเริม่ หักเงินได้ตงั้ แต่
งวดเดือนใด
- บันทึกข้อมูลการหักบัญชีเงินฝาก
เข้าระบบมาตรา 40

- ทุกวันที่ 20 ของเดือนหลังเวลาปิด
ทำ�การธนาคาร
ธนาคารสำ�นักงานใหญ่จะดำ�เนินการ
หักบัญชีฯ นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก
มาตรา 40 สปส. ส่วนกลาง
- ในวันทำ�การถัดไป ธนาคารส่ง
ข้อมูลและรายงานสรุปฯ ให้ส�ำ นักงาน
ประกันสังคม

ยกเว้น การยื่นหนังสือยินยอมของธนาคารกรุงไทยฯ สสร.
ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติใหม่ โดย ผปต. ไม่ต้องยื่นหนังสือ
ยินยอมฯ เพือ่ ให้ธนาคารรับรองลายมือชือ่ สปส. แต่ละแห่ง
จะส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ สนญ. ดำ�เนินการเอง

- ทุกวันที่ 12 ของเดือน สสร.
ประมวลผลข้ อ มู ล การหั ก บั ญ ชี
เงินฝาก หากผิดพลาดจะประมวลผลฯ
ใหม่อีกครั้งในวันที่ 16 ของเดือน
เพือ่ ส่งข้อมูลให้ธนาคารภายในวันที่
18 ของเดือน
- ทุกวันที่ 22 ของเดือน สสร.
ประมวลผลข้อมูลลงฐานการเงิน
และเงินสมทบระบบ web
- พื้นที่/จังหวัด/สาขาฯ เรียก
รายงานจากระบบ web มาตรา 40

สปส. พืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ
รับเงินมาตรา 40 หน้าจอ “พิมพ์ใบเสร็จรับเงินสมทบ
ผ่านการหักบัญชี” เมื่อ ผปต. มาขอใบเสร็จรับเงิน
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4. การรับเงินผ่านหน่วยบริการ

		
4.1 การรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่มีสัญลักษณ์
			 4.1.1 การรับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
				
(1) วิธีการชำ�ระเงิน
1) ผู้ประกันตนตามมาตรา  39 ยื่นบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือหลักฐาน
ของทางราชการที่ปรากฏเลขประจำ�ตัวประชาชน พร้อมเงินสดหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยสามารถชำ�ระ
ได้เฉพาะเงินสมทบงวดปัจจุบนั และงวดย้อนหลังพร้อมเงินเพิม่ ตามกฎหมายได้ 1 งวด เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
จะรับชำ�ระเป็นเงินสดพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กบั ผูป้ ระกันตน ในกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนทำ�ใบเสร็จรับเงิน ทีน่ �ำ ส่ง
เงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ สูญหาย สามารถขอรับใบรายการชำ�ระเงินสมทบได้ทสี่ �ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
2) เคาน์เตอร์เซอร์วิสนำ�เงินสมทบที่รับจากผู้ประกันตนเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ชือ่ บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ 1” ของสำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุน
3) ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ดำ�เนินการ
Download รายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จาก Website (www.counterservice.co.th) ของบริษัทได้ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ของวันทำ�การถัดจากวันที่
รับชำ�ระเงินสมทบ
4) เคาน์เตอร์เซอร์วิสทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน จะไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ที่ยกเลิกส่งให้สำ�นักงานประกันสังคม เนื่องจากระบบรับชำ�ระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้กำ�หนดเงื่อนไข
ห้ามยกเลิกรายการรับชำ�ระกรณีมกี ารพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ดังนัน้ รายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินทีส่ �ำ นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา Download รายงานจาก Website (www.counterservice.co.th)
จึงเป็นรายการยกเลิกในระบบของเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เกิดจากการทำ�รายการรับเงินไม่สมบูรณ์โดยไม่มี
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ทั้งนี้ ข้อมูลรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินและรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินจาก
เคาน์เตอร์เซอร์วิสระบบของบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 7 วัน
5) เคาน์เตอร์เซอร์วิสจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน ในวันทำ�การถัดจากวันที่รับชำ�ระเงินสมทบ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และ
การลงทุนจะดำ�เนินการ Download ไฟล์ข้อมูลรับชำ�ระเงินเข้าระบบ Online ระบบจะประมวลผลข้อมูล
เข้าระบบการเงิน และเชื่อมโยงไปยังระบบเงินสมทบ และระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ
				
(2) การตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
1) ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เรียกรายงาน
การรับชำ�ระเงินสมทบผ่านธนาคารฯ แยก 4 กรณี 2 กรณี (FN100040) ในระบบ VDR มาตรวจสอบกับรายงาน
รับเงินสมทบประจำ�วัน ตามข้อ 4 ให้ถูกต้องตรงกัน
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2) ทุกวันที่ 5 ของเดือน สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
จะประมวลผลข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในฐานการเงินและถังพักข้อมูลเข้าสู่ระบบ VDR ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา เรียกรายงานเลขทีใ่ บเสร็จรับเงินทีไ่ ม่ปรากฏในฐานการเงินและ
ถังพักข้อมูล (FN100070) มาตรวจสอบกับรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินทีไ่ ด้รบั จากเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ให้ถกู ต้อง
ตรงกัน
				
(3) ค่าธรรมเนียม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวจาก
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในอัตรา 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา  39
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 789
และ รง 0603/ว 790 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 และหนังสือที่ รง 0603/ว 299 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

Flow chart การรับชำ�ระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผูประกันตน
มาตรา 39
- แจ้งเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
- ชำ�ระด้วยเงินสด
- รับชำ�ระเงินงวดปัจจุบัน
และงวดย้อนหลังได้ 1 งวด
พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี)

บริ ษั ท เคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส จำ � กั ด
เชือ่ มโยงฐานข้อมูลผูป้ ระกันตนมาตรา 39
กับ สปส. ผ่าน e-service ด้วยระบบ
web service

เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่งข้อมูล
การรั บ ชำ � ระเงิ น ประจำ � วั น
และโอนเงิ น ให้ สำ � นั ก งาน
ประกันสังคม ในวันทำ�การ
ถัดไป

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มี
สัญลักษณ์

สำนักงาน
ประกันสังคม

สปส. ประมวลผลข้อมูลการรับชำ�ระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เข้าระบบ
ประกันสังคม

- เจ้าหน้าทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ บันทึก
เลขประจำ�ตัวประชาชน รับชำ�ระเงิน
พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผปู้ ระกันตน
มาตรา 39
- ผู้ ป ระกั น ตนจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม
10.- บาท/ใบเสร็จรับเงิน

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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			 4.1.2 การรับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
				 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทุกทางเลือก สามารถชำ�ระเงินสมทบและเงินสมทบ
เพิ่มเติมงวดปัจจุบัน 1 งวดเดือน และรับชำ�ระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 งวดเดือน
รวมรับเงินสมทบสูงสุดได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน (ไม่สามารถชำ�ระเงินสมทบและ
เงินสมทบเพิม่ เติมงวดเดือนย้อนหลังและไม่สามารถชำ�ระเงินสมทบเพิม่ เติมงวดล่วงหน้าได้) เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
จะรับชำ�ระด้วยเงินสดพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกันตนทันที โดยไม่มีสำ�เนาใบเสร็จรับเงินคืนให้กับ
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
				
(1) วิธีการรับชำ�ระเงิน
1) ผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ยื่นบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือหลักฐาน
ของทางราชการทีป่ รากฏเลขประจำ�ตัวประชาชน หรือสมุดประจำ�ตัวผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ซึง่ มี Barcode กำ�กับ
พร้อมเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมรับใบเสร็จรับเงินทันที
2) กรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ทำ�ใบเสร็จรับเงินที่นำ�ส่งเงินสมทบ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ สูญหาย สามารถขอรับใบรายการชำ�ระเงินสมทบได้ทสี่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3) ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ดำ�เนินการ
Download รายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จาก Website (www.counterservice.co.th) ได้ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ของวันทำ�การถัดจากวันที่รับชำ�ระ
เงินสมทบ โดยใช้ User-ID และ Password เดียวกันกับกรณีรับชำ�ระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา  39
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
4) กรณีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะ
ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิกส่งให้สำ�นักงานประกันสังคม เนื่องจากระบบรับชำ�ระเงินของบริษัทฯ
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ได้กำ�หนดเงื่อนไขห้ามยกเลิกรายการรับชำ�ระกรณีมีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ดังนั้น รายงานยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา Download รายงานจาก Website
(www.counterservice.co.th) จึงเป็นรายการยกเลิกในระบบของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด ที่เกิดจาก
การทำ�รายการรับเงินไม่สมบูรณ์ไม่มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ทั้งนี้ ข้อมูลรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินและรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินจาก
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบของบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 7 วัน
5) เคาน์เตอร์เซอร์วสิ นำ�เงินทีร่ บั เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) ชือ่ บัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 บัญชีที่ 1” ของสำ�นักงานประกันสังคมส่วนกลาง
6) เคาน์เตอร์เซอร์วิสจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นักงานประกันสังคม
ในวันทำ�การถัดจากวันที่รับชำ�ระเงินสมทบ
				
(2) การตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนประมวลผลการรับเงินสมทบ
เข้าสู่ระบบการเงิน ระบบสมทบ ระบบบัญชี และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และออกรายงานการรับชำ�ระ
เงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในระบบมาตรา 40 (Web Application) ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการดังนี้
1) เรียกรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอื่น
(INS020731) และรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอื่น (INS020734) ในระบบ
มาตรา 40 (Web Application) มาตรวจสอบกับรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้ถูกต้อง
ตรงกัน
2) เรียกรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอืน่
(INS020732 )ในระบบมาตรา  40 (Web Application) ตรวจสอบกับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้ถูกต้องตรงกัน
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนชำ�ระเงินสมทบงวดซ้ำ�กับข้อมูลในฐานเงินสมทบ ระบบ
มาตรา 40 จะปรับแก้ไขเป็นเงินสมทบงวดถัดไปโดยอัตโนมัติ ซึง่ จะทำ�ให้รายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารและหน่วยบริการอืน่ (INS020731) ไม่ตรงกับรายงานของเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  เรียกรายงานการแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ แยกตามช่องทาง
การรับเงิน (INS020744) มาตรวจสอบ
				
(3) ค่าธรรมเนียม
เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการชำ�ระเงินสมทบ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในอัตรา 10.- บาท ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 (ทุกทางเลือก) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 2071 และ
รง 0603/ว 2075 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 128 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2555 เรื่อง แก้ไขใบเสร็จรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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Flow chart การรับชำ�ระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผูประกันตน
มาตรา 40
- แจ้งเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือยื่นสมุดประจำ�ตัวผู้ประกันตน
ที่มี barcode กำ�กับ
- ชำ�ระด้วยเงินสด
- รับชำ�ระเงินสมทบงวดปัจจุบันและ
งวดล่วงหน้า รวมสูงสุดไม่เกิน 13 งวด
เดือน และสามารถรับเงินสมทบเพ่มิ เติม
งวดเดือนปัจจุบันได้ 1 งวดเดือน ต่อ
1 ใบเสร็จรับเงิน

เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่งข้อมูล
การรับชำ�ระเงินประจำ�วัน และ
โอนเงินให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
ในวันทำ�การถัดไป

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มี
สัญลักษณ์

บริ ษั ท เคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส จำ � กั ด
เชือ่ มโยงฐานข้อมูลผูป้ ระกันตนมาตรา 40
กับ สปส. ผ่าน e-service ด้วยระบบ
web service

สำนักงาน
ประกันสังคม
- สนง. ประมวลผลข้อมูลการชำ�ระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เข้าระบบ
ประกันสังคม
- เงินเข้าบัญชี สปส. ส่วนกลาง
- สปส. พื้นที่/จังหวัด/สาขา เรียก
รายงานรับเงินประจำ�วัน และรายงาน
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินจาก Website
ของบริษัทฯ มาตรวจสอบกับรายงาน
ในระบบรับเงินมาตรา 40
- เจ้ า หน้ า ที่ เ คาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส
บันทึกบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
สมุ ด ประจำ � ตั ว ผู้ ป ระกั น ตนที่ มี
Barcode กำ�กับ
- รับชำ�ระเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40
- ผู้ ป ระกั น ตนจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม
การชำ�ระเงินรายการละ 10.-บาท/
ใบเสร็จรับเงิน

		 4.2 รับเงินผ่านที่ทำ�การไปรษณีย์ (ระบบ Pay at Post)
			 รับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39
			 (1) วิธีการรับชำ�ระเงิน
1) ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 ยืน่ บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการ
ที่ปรากฏเลขประจำ�ตัวประชาชน พร้อมเงินสดให้ไปรษณีย์ โดยสามารถชำ�ระเงินได้เฉพาะเงินสมทบ
งวดปัจจุบันและงวดย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายได้ 1 งวด ซึ่งไปรษณีย์จะรับเป็นเงินสด
พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกันตนทันที
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2) ในกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนตามมาตรา 39 ทำ�ใบเสร็จรับเงินทีน่ �ำ ส่งเงินสมทบผ่านไปรษณีย์
สูญหาย สามารถขอรับใบรายการชำ�ระเงินสมทบได้ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3) ไปรษณีย์นำ�เงินสมทบที่รับจากผู้ประกันตนเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ 1” ของสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน
4) ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการ Download
รายงานจาก Website ของไปรษณีย์ http://www.payatpost.com ในวันทำ�การถัดจากวันที่รับชำ�ระเงินสมทบ
5) กรณีไปรษณีย์ทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน จะส่งรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีย่ กเลิกให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ภายใน
3 วันทำ�การถัดจากวันที่ทำ�รายการยกเลิก
6) บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด จัดส่งไฟล์ขอ้ มูลการรับชำ�ระเงินให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
ในวันทำ�การถัดจากวันที่รับชำ�ระเงินสมทบ
7) สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะประมวลผลข้อมูลการรับเงินสมทบ
เข้าสู่ระบบรับเงิน ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบสมทบ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
			 (2) การตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
1) ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เรียกรายงานการรับ
ชำ�ระเงินสมทบผ่านธนาคารฯ แยก 4 กรณี 2 กรณี (FN100040) ในระบบ VDR มาตรวจสอบกับรายงานรับ
เงินสมทบประจำ�วันจากไปรษณีย์ ให้ถูกต้องตรงกัน
2) ทุกวันที่ 5 ของเดือน สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จะประมวลผล
ข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในฐานการเงินและถังพักข้อมูลเข้าสู่ระบบ VDR ให้สำ�นักงานประกันสังคม
พื้นที่/จังหวัด/สาขา เรียกรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในฐานการเงินและถังพักข้อมูล (FN100070)
มาตรวจสอบกับรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากไปรษณีย์ให้ถูกต้องตรงกัน
			 (3) ค่าธรรมเนียม
ไปรษณียจ์ ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวจากผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39
ในอัตรา 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อรายการ
			 (4) การเรียกค่าปรับไปรษณีย์
กรณีไปรษณีย์นำ�ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากล่าช้าหรือผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน สำ�นักงาน
มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของจำ�นวนเงินที่ต้องนำ�เข้าบัญชี
เงินฝากกองทุนประกันสังคม โดยคำ�นวณนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ปรษณียน์ �ำ เงินฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานล่าช้าจนถึงวันก่อน
วันทีไ่ ปรษณียน์ �ำ เงินฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานครบถ้วน แต่ทงั้ นี้ ต้องไม่ต�่ำ กว่าวันละ 100.- บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 2734
และ รง 0603/ว 2735 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 ระหว่างสำ�นักงานประกันสังคมกับบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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Flow chart การรับชำ�ระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39
ผ่านที่ทำ�การไปรษณีย์
ผู้ประกันตน
มาตรา 39

ที่ทำ�การไปรษณีย์
สำ�นักงาน
ทุกสาขา
ประกันสังคม
ทั่วประเทศ ไปรษณีย์ Transfifer File
ข้อมูลในวันทำ�การถัดไป

ผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน
❍ รับชำ�ระด้วยเงินสด
❍ เงินสมทบ หรือเงินสมทบพร้อม
เงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี)
❍

- ม.39 งวดปัจจุบัน (เดือนปัจุบันที่
ชำ�ระเงิน) และย้อนหลังไม่เกิน 1 งวด
พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี)
- ออกใบเสร็จรับเงินให้ ผปต.
- นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก สปส.
ส่วนกลาง
☛ ไปรษณีย์ จัดทำ�รายงานให้

สปส. ทั่วประเทศ

- สำ�นักบริหารการเงินฯ ประมวลข้อมูล
เข้ า ระบบ Online ออกรายงาน
ในระบบ VDR
- ผปต. ม.39 จ่ายค่าธรรมเนียม
รายการละ 10 บาท
- สปส. พื้นที่/จังหวัด/สาขาเรียก
รายงานรับเงินประจำ�วันจาก website
ของไปรษณียม์ าตรวจสอบกับรายงาน
ในระบบ VDR กรณียกเลิกไปรษณีย์
จะส่งรายงานยกเลิกให้สปส. พื่นที่/
จังหวัด/สาขา ภายใน 3 วันทำ�การ
ถัดจากวันที่ทำ�รายการยกเลิก

		 4.3 รับเงินผ่านเทสโก้โลตัส
			 รับเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เฉพาะทางเลือก 1 และ ทางเลือก 2 รับชำ�ระได้
เฉพาะเงินสมทบงวดปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถชำ�ระเงินสมทบงวดเดือนย้อนหลังและงวดล่วงหน้าได้
และไม่สามารถชำ�ระเงินสมทบเพิม่ เติมได้ เทสโก้โลตัสจะรับเป็นเงินสดพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กบั ผูป้ ระกันตน
ทันที โดยไม่มีสำ�เนาใบเสร็จรับเงินคืนให้กับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
			 (1) วิธีการรับชำ�ระเงิน
1) ผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ยื่นสมุดประจำ�ตัวผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ซึ่งมี
Barcode กำ�กับเท่านั้น ชำ�ระเป็นเงินสดที่เทสโก้โลตัส พร้อมออกใบเสร็จรับเงินทันที
2) ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ทำ�ใบเสร็จรับเงินที่นำ�ส่งเงินสมทบผ่าน
เทสโก้โลตัสสูญหาย สามารถขอรับใบรายการชำ�ระเงินสมทบได้ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3) เทสโก้โลตัสจะจัดทำ�รายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินและรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการ Download รายงานของเทสโก้โลตัส
จาก Website https://easypay.tescolotus.com/ ตาม User-ID Password และ Secret code ที่เทสโก้โลตัส
กำ�หนดได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันทำ�การถัดจากวันที่รับชำ�ระเงินสมทบ
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ทั้งนี้ ระบบให้เรียกรายงานย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน หากเกินกำ�หนดเวลาจะไม่สามารถ
เรียกรายงานจาก Website ของเทสโก้โลตัสได้ กรณีมีปัญหาในการใช้งานผ่าน Website สามารถติดต่อผ่าน
เจ้าหน้าทีเ่ ทสโก้โลตัส คุณทิวาพร ทองสุข เบอร์โทรศัพท์ 0-2797-9000 ต่อ 6110 และ คุณบุญญวิภา ราศรีสทุ ธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2797-9000 ต่อ 6098
4) กรณีเทสโก้โลตัสทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน จะไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก
ส่งให้ส�ำ นักงานประกันสังคม เนือ่ งจากระบบรับชำ�ระเงินของเทสโก้โลตัสได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขห้ามยกเลิกรายการ
รับชำ�ระ กรณีมีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแล้ว ดังนั้น รายการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่เทสโก้โลตัสส่งให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ตามข้อ 3 จึงเป็นรายงานยกเลิกในระบบที่เกิดจากการ
ทำ�รายการรับเงินไม่สมบูรณ์ไม่มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
5) เทสโก้โลตัสนำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 บัญชีที่ 1” ของสำ�นักงานประกันสังคมส่วนกลาง
6) เทสโก้โลตัส จัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นักงานประกันสังคม ในวันทำ�การ
ถัดจากวันที่รับชำ�ระเงินสมทบ
			 (2) ตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะประมวลผลการรับเงินสมทบเข้าสูร่ ะบบ
รับเงิน ระบบสมทบ ระบบบัญชี และระบบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และออกรายงานการรับชำ�ระเงินสมทบผูป้ ระกันตน
มาตรา 40 ผ่านเทสโก้โลตัส ในระบบมาตรา 40 (Web Application) ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการดังนี้
1) เรียกรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอืน่ (INS020731)
และรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการอื่น (INS020734) ในระบบมาตรา  40
(Web Application) มาตรวจสอบกับรายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินของเทสโก้โลตัสให้ถูกต้องตรงกัน
2) เรียกรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และหน่วยบริการอื่น
(INS020732) ในระบบมาตรา  40 (Web Application) ตรวจสอบกับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของ
เทสโก้โลตัส ให้ถูกต้องตรงกัน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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(3) ค่าธรรมเนียม
เทสโก้โลตัส จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ในอัตรา 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อรายการ
ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั หิ นังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนมาก
ที่ รง 0603/ว 737 และ รง 0603/ว 738 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเทสโก้โลตัส และหนังสือที่ รง 0603/ว 235 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเทสโก้โลตัส

Flow chart การรับชำ�ระเงินสมทบมาตรา 40 ผ่านเทสโก้โลตัส
ผู้ประกันตน
มาตรา 40

ยื่นสมุดประจำ�ตัวผู้ประกันตน
มาตรา 40 ที่มี Barcode กำ�กับ
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เทสโก้โลตัส

รับชำ�ระเงินสมทบเฉพาะงวดปัจจุบัน
เท่านั้น
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ผปต. ม.40 จ่ายค่าธรรมเนียม
รายการละ 10.- บาท
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สำ�นักงาน
ประกันสังคม

- เทสโก้โลตัส โอนเงินเข้าบัญชี สปส.
ส่ ว นกลางในวั น ทำ � การของธนาคาร
ถัดจากวันที่บริษัทฯ รับชำ�ระเงิน
- เทสโก้โลตัส ส่งข้อมูลการรับชำ�ระ
(Text File) ให้ สบง. ในวันทำ�การถัดจาก
วันที่ชำ�ระเงิน
- สบง. จะประมวลผลลงฐานข้อมูล
การเงิน/สมทบ ออกรายงานรับเงิน และ
เชื่อมโยงไปบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
- เทสโก้โลตัส จัดทำ�รายงานรับเงิน
ประจำ�วันและรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
โดยให้ สปส. พื้ น ที่ / จั ง หวั ด /สาขา
เรียกรายงานจาก website ของเทสโก้โลตัส
มาตรวจสอบกับรายงานในระบบรับเงิน
มาตรา 40

การรับเงิน
กองทุนเงินทดแทน
รับเงินกองทุนเงินทดแทน รายรับกองทุน
เงิ น ทดแทน ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน
พ.ศ. 2537 มาตรา 27 กองทุนประกอบด้วย
1. เงินกองทุนเงินทดแทนตามมาตรา  26
วรรคสอง
2. เงินสมทบ
3. ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 29
4. เงินเพิ่มตามมาตรา 46
5. เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47
6. เงิ น ค่ า ปรั บ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บ
ตามมาตรา 66
7. ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้หรือเงินอุดหนุน
8. รายได้อื่น
9. ดอกผลของกองทุน
เอกสารการรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน
เอกสารที่นายจ้างหรือผู้นำ�ส่งเงิน ต้องนำ�มา
ชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน ดังนี้
1. ใบแจ้ ง การประเมิ น เงิ น สมทบกองทุ น
เงินทดแทนประจำ�ปี กำ�หนดชำ�ระเงินภายในวันที่
31 มกราคม ของทุกปี
2. ใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้าง
ประจำ�ปี กำ�หนดชำ�ระเงินภายใน 30 วันนับแต่วนั ออก

ใบประเมินฯ (เว้นแต่ไม่รายงานค่าจ้างหรือรายงาน
ค่าจ้างเกินกำ�หนด ให้ช�ำ ระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกปี)
3. ใบแจ้งเงินสมทบจากการตรวจบัญชีประจำ�ปี
กำ�หนดชำ�ระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
4. ใบแจ้งประเมินเงินฝาก กำ�หนดชำ�ระเงิน
ภายในเดือนมกราคมของปี
5. ใบแจ้งเงินสมทบประจำ�งวด แบ่งชำ�ระเงิน
สมทบเป็น 4 งวด คือ
- เงินสมทบงวด 1 กำ�หนดชำ�ระเงินภายใน
วันที่ 30 เมษายน
- เงินสมทบงวด 2 กำ�หนดชำ�ระภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม
- เงินสมทบงวด 3 กำ�หนดชำ�ระเงินภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม
- เงินสมทบงวด 4 กำ�หนดชำ�ระภายใน
วันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป
วิธีการรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน
1. รับ ณ สำ�นักงาน ด้วยเงินสด หรือเช็ค
2. รับทางไปรษณีย์
3. รับผ่านธนาคาร
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1. การรับเงินกองทุนเงินทดแทน ณ สำ�นักงาน
		 1.1 ตรวจสอบเอกสารและเงินที่รับชำ�ระ
ให้ตรวจสอบใบแจ้งประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำ�ปี ใบแจ้งเงินสมทบ
จากการรายงานค่าจ้างประจำ�ปี ใบแจ้งเงินสมทบจากการตรวจบัญชีประจำ�ปี ใบแจ้งประเมินเงินฝาก ใบแจ้ง
เงินสมทบประจำ�งวด (แล้วแต่กรณี) กับจำ�นวนเงินสด หรือเช็คที่รับชำ�ระจากนายจ้างจะต้องเท่ากับ
จำ�นวนเงินในใบแจ้งประเมินเงินสมทบแต่ละประเภทและเงินเพิ่มตามกฎหมาย กรณีชำ�ระเกินกำ�หนด
		 1.2 ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่รับชำ�ระเงินโดยทันที
1) ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน (ตามคูม่ อื การใช้งาน
ระบบรับเงินกองทุนเงินทดแทน ที่สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งเวียนในระบบ Intranet) ภายใน
วันที่รับชำ�ระเงินให้นายจ้างทันที โดยให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบการเงินรับ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตรงกับใบแจ้งประเมินเงินสมทบและจำ�นวนเงินที่รับชำ�ระก่อนทุกครั้ง หากไม่ถูกต้องให้ประสานเจ้าหน้าที่
เงินสมทบเพื่อดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนบันทึกรับเงิน
2) กรณีใบแจ้งหนี้ออกโดยระบบ Web Application เจ้าหน้าที่การเงินฉีกใบชำ�ระเงิน
กองทุนเงินทดแทน และกรอก “/” ที่ช่อง “ชำ�ระโดย”และกรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงลายมือชื่อรับเงิน
ในใบชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน กรณีทใี่ บแจ้งประเมินเงินสมทบออกด้วยมือ ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผูช้ �ำ ระเงิน
กรอกแบบนำ�ส่งเงินกองทุนเงินทดแทน (ตัวอย่างที่ 2) สิ้นวันให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบชำ�ระเงินและ
แบบนำ�ส่งเงินกองทุนเงินทดแทนแนบไว้กับรายงานรับเงินประจำ�วัน เพื่อใช้ตรวจสอบต่อไป
3) เจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงิน โดยลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุลและตำ�แหน่ง กำ�กับ
ลายมือชื่อด้วย
4) ส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้นายจ้างทันที
การรับชำ�ระเงินโดยออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ Web Application จะไม่มีสำ�เนา Paper
สำ�เนาใบเสร็จรับเงินจะถูกจัดเก็บในรูปแบบสำ�เนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบ สามารถขอตรวจสอบได้ที่สำ�นัก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติงานรับเงินกองทุนเงินทดแทน ณ สำ�นักงาน โดยระบบ
Web Application หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 44 ลงวันที่
28 มกราคม 2554
			 5) กรณีมีการจัดทำ�โครงการรับเงินนอกสถานที่ หรือ กรณีระบบขัดข้อง
กรณี ไ ม่ ส ามารถออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น โดยระบบได้ ให้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น กองทุ น
เงินทดแทนชนิดเล่ม แล้วบันทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มดังกล่าวเข้าระบบให้แล้วเสร็จภายในสิน้ วัน วันเดียวกับ
ทีร่ บั ชำ�ระเงินให้ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานทีร่ าชการ (หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 321 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558) และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
การรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน ณ สำ�นักงาน ด้วยมือ (Manual) การรับชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร และการบันทึกบัญชี (หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 14
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556)
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คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

		 1.3 การรับชำ�ระเป็นเช็ค
			 1.3.1 เช็คต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็นเช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุน ต้องมิใช่
เช็คโอนสลักหลัง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินของธนาคารให้ตกเป็นภาระแก่ผู้สั่งจ่าย
2) มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3) เป็นเช็คออกในวันที่นำ�เช็คนั้นมาชำ�ระต่อสำ�นักงาน หรือลงวันที่ก่อนวันชำ�ระเงิน
ไม่เกิน 7 วัน
4) ไม่เป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า
5) เป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “กองทุนเงินทดแทน” หรือ“สำ�นักงานประกันสังคม”
หรือ “สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่” หรือ “สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด” หรือ “สำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด สาขา” และขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” ออก
6) เป็นเช็คที่ผู้ออกเช็คลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและใช้ชำ�ระโดยตรง ถ้านายจ้างเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องเป็นเช็คของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ชำ�ระเงินสมทบ
โดยตรง
			 1.3.2 เช็คที่รับไว้เรียกเก็บเงินไม่ได้ (เช็คขัดข้อง)
1) เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะส่งเช็คฉบับจริงที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
พร้อมเอกสารประกอบการคืนเช็ค คือ ใบนำ�ส่งเช็คคืน ใบแจ้งการหักบัญชี ใบเช็คคืนจากธนาคาร และสำ�เนา
เช็คคืน ซึ่งปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คให้สำ�นักงาน
2) เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจะต้องนำ�เช็คทีไ่ ด้รบั คืนมาจัดทำ�ทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง (Manual)
โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับกองทุนประกันสังคม และให้บนั ทึกสถานะเช็คขัดข้อง (R) วันทีใ่ นใบคืนเช็ค และ
เหตุผลการคืนเช็ค ในระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ในหน้าจอทะเบียนคุมเช็ค เมื่อบันทึกข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1) สิน้ วันให้เก็บรักษาเช็คขัดข้องฉบับจริง และสำ�เนาเอกสารคืนเช็คไว้ในตูน้ ริ ภัย
2.2) ส่งสำ�เนาเช็คขัดข้องและสำ�เนาเอกสารการคืนเช็คให้ฝ่ายสมทบ เพื่อติดตาม
นายจ้าง
2.3) พิมพ์รายงานบันทึกเช็คขัดข้อง (FIN5020) ที่ระบบ Web Application กองทุน
เงินทดแทน หน้าจอ “รายงานระบบการเงินรับ” พร้อมนำ�ส่งสำ�เนาเช็คขัดข้องและต้นฉบับเอกสารการคืนเช็ค
เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
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1.3.3 การนำ�เช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ (เช็คขัดข้อง) มาชำ�ระเงิน
ในการชำ�ระเงินเช็คขัดข้อง ให้นายจ้างชำ�ระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ
เท่านั้น โดยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1) บันทึกรับเงินในระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ที่นายจ้าง
นำ�เงินมาชำ�ระเช็คขัดข้อง เลือกหน้าจอ “การรับชำ�ระเช็คขัดข้อง” โดยระบบจะแสดงหน้าจอ “การรับชำ�ระ
เช็คขัดข้อง FIN01005” เลือกค้นหาจาก “เลขที่บัญชีนายจ้าง” หรือ “เลขที่เช็ค” ระบบจะแสดงผลการค้นหา 
ให้คลิกปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ “การรับชำ�ระเช็คขัดข้อง FIN01006 ” และรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่เช็คขัดข้อง ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1) กรณีนายจ้างนำ�ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเดิมมายกเลิกให้ออก ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่ให้นายจ้าง ณ วันทีท่ นี่ ายจ้างนำ�เงินมาชำ�ระเช็คขัดข้อง โดยระบบจะตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินฉบับที่
ขัดข้องเป็นใบเสร็จรับเงิน ของ สปส.ทีร่ บั เงิน หรือไม่ ถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินทีช่ �ำ ระภายใน สปส. เดียวกัน ระบบจะ
แสดงข้อความว่า “นำ�ใบเสร็จเดิมมาคืนครบทุกใบ” ให้คลิกเครือ่ งหมาย “√” ทีช่ อ่ งดังกล่าว และบันทึกจำ�นวนเงิน
ที่รับชำ�ระเป็น เงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้วระบบจะทำ�การยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ขัดข้อง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลไประบบสมทบและแก้ไขสถานะเช็คขัดข้องให้อัตโนมัติ
1.2) กรณีทนี่ ายจ้างไม่ได้น�ำ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมมายกเลิก ให้ออกเป็นหนังสือ
รับชำ�ระกรณีเช็คขัดข้องเป็นหลักฐานว่าได้รับการชำ�ระเงินตามเช็คขัดข้องเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
คลิกเครื่องหมาย “√” ที่ช่อง “นำ�ใบเสร็จเดิมมาคืนครบทุกใบ” ให้บันทึกจำ�นวนเงินที่รับชำ�ระเป็นเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ระบบจะออกเป็นหนังสือรับชำ�ระกรณีเช็คขัดข้องโดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยง
ข้อมูลไประบบเงินสมทบและแก้ไขสถานะเช็คขัดข้องให้อัตโนมัติ
1.3) กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับทีเ่ ช็คขัดข้องมีรบั เงินสดรวมอยูด่ ว้ ย หรือกรณีใบเสร็จ
รับเงินฉบับที่เช็คขัดข้องเป็นของ สปส. อื่น ให้ออกเป็นหนังสือรับชำ�ระกรณีเช็คขัดข้องเพื่อเป็นหลักฐานว่า
ได้รับการชำ�ระเงินตามเช็คขัดข้องเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินฉบับที่ขัดข้องเป็น
ใบเสร็จรับเงินของ สปส. ที่รับเงินหรือไม่ ถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินที่เช็คขัดข้องมีรับเงินสดรวมอยู่ด้วย หรือเช็ค
ขัดข้องเป็นของ สปส. อืน่ ระบบจะแสดงข้อความว่า “เช็คใบนีม้ กี ารออกใบเสร็จรับเงินคูก่ บั การชำ�ระด้วยเงินสด
หรือเช็คใบอื่น หรือเป็นการชำ�ระเช็คขัดข้องข้าม สปส. ระบบจะทำ�การรับชำ�ระและออกเอกสารรับรอง” ให้
บันทึกจำ�นวนเงินที่รับชำ�ระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ เมื่อออกหนังสือรับชำ�ระกรณีเช็คขัดข้อง
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไประบบเงินสมทบและแก้ไขสถานะเช็คขัดข้องให้อัตโนมัติ
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2) หากวันที่นายจ้างนำ�เงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟมาชำ�ระแทนเช็คขัดข้อง
เป็นวันทีพ่ น้ กำ�หนดจะต้องจ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 46 แล้ว นายจ้าง
ผู้ออกเช็คจะต้องจ่ายเงินเพิ่มตามกฎหมาย ให้ออกใบเสร็จรับเงินรับชำ�ระเงินเพิ่มตามกฎหมาย
3) เมือ่ นายจ้างผูอ้ อกเช็คชำ�ระเงินครบถ้วนถูกต้องให้คนื เช็คขัดข้องฉบับจริงให้นายจ้าง
ผู้ออกเช็คพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเช็คคืนในทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง (Manual) ให้ครบถ้วน
			 1.3.4 การขอเบิกเช็คขัดข้องฉบับจริงจากฝ่ายการเงิน เมือ่ ฝ่ายเงินสมทบจะต้องดำ�เนินคดี
นายจ้าง ให้แจ้งขอเบิกเช็คฉบับจริงเป็นหนังสือผ่านหัวหน้าฝ่ายเงินสมทบ และฝ่ายการเงินส่งมอบเช็คขัดข้อง
ฉบับจริง โดยให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบผู้รับเช็คขัดข้องลงลายมือชื่อพร้อมวันที่รับเช็คขัดข้องในทะเบียนคุม
เช็คขัดข้อง (Manual) ให้ครบถ้วน
			 1.3.5 ทุกสิน้ เดือนให้ตรวจสอบเช็คขัดข้องต้นฉบับคงเหลือกับทะเบียนคุมเช็คขัดข้อง (Manual)
ให้ถูกต้องตรงกัน และเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
ทัง้ นี้ ให้ถือปฏิบัตติ ามหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0604/ว 054 ลงวันที่ 21 มกราคม 2546
เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารติดตามเช็คขัดข้อง และแนวปฏิบตั กิ ารดำ�เนินการกรณีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
ของสำ�นักเงินสมทบโดยเคร่งครัด
		 1.4 สิ่งที่เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องปฏิบัติทุกสิ้นวัน
			 1.4.1 นำ�เงินที่ได้รับในวันนั้นฝากธนาคาร/เก็บรักษาเงิน
1) ตรวจสอบสำ�เนาใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม รายงานการนำ�ฝากธนาคาร ให้ถกู ต้องตรงกัน
2) นำ�เงินที่ได้รับในวันนั้นฝากธนาคาร โดยเขียนใบนำ�ฝาก (Pay-in) แยก ดังนี้
2.1) ใบนำ�ฝากเฉพาะเงินสด
2.2) ใบนำ�ฝากเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขาหลัก
2.3) ใบนำ�ฝากเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขาอื่นในจังหวัด
2.4) ใบนำ�ฝากเช็คธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
ให้ตรวจสอบรายการรับชำ�ระเงินประจำ�วันกับจำ�นวนเงินที่รับชำ�ระให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนนำ�เงินฝากธนาคาร เว้นแต่วนั ใดมีปริมาณรับเงินจำ�นวนมากเมือ่ บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด
(KGS) มารับเงินขณะที่ยังให้บริการรับชำ�ระเงินหน้าเคาน์เตอร์อยู่ เพื่อให้เงินคงเหลือที่ต้องเก็บรักษา
เหลือน้อยที่สุดควรตัดยอดเงินนำ�ฝากธนาคารก่อน สิ้นวันจึงเรียกรายงานมาตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไป
โดยให้นำ�เงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ สาขาหลักที่เปิดบัญชีไว้ ดังนี้
- บัญชี “เงินกองทุนเงินทดแทนพื้นที่....บัญชีที่ 1” หรือ
- บัญชี “เงินกองทุนเงินทดแทน จังหวัด....บัญชีที่ 1” หรือ
- บัญชี “เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด.....สาขา.....บัญชีที่ 1”
โดยนำ�เงินสด/เช็ค ฝากบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS) (ตามแนวปฏิบัติ
หนังสือที่ รง 0603/1590 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ - ส่งทรัพย์สินของสำ�นักงาน
ประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS))

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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3) การเก็บรักษาเงินคงเหลือ
กรณีนายจ้างมาชำ�ระเงินภายหลังส่งเงินให้ KGS สิ้นวันมีเงินคงเหลือให้เจ้าหน้าที่
การเงินนำ�เงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย โดยจัดทำ�รายงานคงเหลือประจำ�วัน และปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ในการเก็บรักษาเงินอย่างเคร่งครัด
และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบเป็นประจำ�ทุกวัน
			 1.4.2 การจัดทำ�รายงานประจำ�วัน
1) จัดทำ�รายงานนำ�ฝากธนาคารจาก ระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ดังนี้
1.1) รายงานนำ�ฝากเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาหลักที่เปิดบัญชี 			
1.2) รายงานนำ�ฝากเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น
1.3) รายงานนำ�ฝากเช็คธนาคารอื่น
1.4) รายงานนำ�ฝากเงินสด
2) จัดพิมพ์รายงานการรับเงินประจำ�วัน ระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ดังนี้
2.1) รายงานการรับเงินประจำ�วันของเจ้าหน้าที่
2.2) รายงานการรับเงินประเภทต่าง ๆ เรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
2.3) รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
3) ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานประจำ�วัน
4) จัดทำ�รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน (ตัวอย่างที่ 3) ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
และลงลายมือชื่อในรายงาน
5) ให้ตรวจสอบรายการรับเงินประจำ�วัน และสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำ�วันไว้
ด้านหลังสำ�เนาใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มแนบรายงานรับเงินประจำ�วัน รายงานนำ�ฝากธนาคารพร้อมแนบสำ�เนา
ใบนำ�ฝาก (pay-in) รายงานรับเงินเจ้าหน้าที่ รายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ที่ยกเลิกให้ครบถ้วนถูกต้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับขั้น (ตามแนวปฏิบัติการสรุปรับเงินประจำ�วัน
หลังสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 238
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557)
6) ส่งเอกสารการรับเงินประจำ�วันให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชีต่อไป
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		 1.5 กรณีแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทน
			 1.5.1 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบ Web Application
เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรับเงินและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบแล้ว
หรือไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบได้ ต้องการยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1) ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการ หรือ
ระดับชำ�นาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) อนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ
2) กรณีพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบแล้ว ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ มายกเลิก
ทุกครั้ง โดยให้ประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและสำ�เนาใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก
3) กรณีเจ้าหน้าที่ที่รับเงินบันทึกรับเงินแล้วปรากฏว่าระบบขัดข้อง ไม่สามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ ต้องทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ และให้ print screen รายการรับชำ�ระเงิน
ที่หน้าจอสอบถามใบเสร็จรับเงินพร้อมประทับตรายกเลิกรายการรับชำ�ระเงิน และให้หมายเหตุว่า 
“ระบบขัดข้องไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้” พร้อมลงลายมือชือ่ และประทับตราชือ่ สกุลเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั เงิน
แนบกับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำ�วัน
4) ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน/หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบ
รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำ�วันกับจำ�นวนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก และรายงานการรับเงิน
ประจำ�วัน (ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกจะปรากฏในรายงานรับเงินประจำ�วันเป็นสถานะ C) ให้ถูกต้องตรงกัน กรณี
จำ�นวนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิกมีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตรงกับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ประจำ�วัน ให้ตรวจสอบว่าเกิดกรณีระบบขัดข้องทำ�ให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้หรือไม่
หากมีเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องดำ�เนินการตามข้อ 3)
ทุกสิ้นวันให้พิมพ์รายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก
และให้หมายเหตุในรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงินว่า “ได้แนบใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิกครบทุกรายการแล้ว”
โดยให้แนบกับรายงานรับเงินประจำ�วัน เสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา เพื่อทราบ
			 1.5.2 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
1) กรณีบันทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดต้องยกเลิกการบันทึกข้อมูลในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชำ�นาญการ หรือระดับชำ�นาญการพิเศษทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี) อนุมตั ยิ กเลิกใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ แล้วบันทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบใหม่อีกครั้ง
2) กรณีออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด และมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ได้บันทึก
ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบ ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ
หรือระดับชำ�นาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) ประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
ต้นฉบับและสำ�เนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำ�กับ โดยให้เย็บติดรวมไว้กับเล่มของ
ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
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ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 33 ลงวันที่ 21 มกราคม
2556 และหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 18 ลงวันที่ 13
มกราคม 2558 เรื่อง การแก้ไขสถานะใบเสร็จรับเงินจากยกเลิกเป็นสมบูรณ์ และหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และกาลงทุน ที่ รง 0603/ว 150 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
			 1.5.3 การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน
			
1) กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทนข้ามวัน ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1) ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
ที่ รง 0603/ว 33 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ รง 0603/ว 18 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 และที่ รง 0603/ว 150
ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
1.2) แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงบัญชียกเลิกใบเสร็จรับเงินและสำ�เนา
ใบโอนแจ้งเจ้าหน้าที่งานรับเงิน
1.3) เจ้าหน้าทีก่ ารเงินรับ บันทึกเลขทีใ่ บโอนปรับปรุงบัญชีในระบบการเงินรับกองทุน
เงินทดแทน ระบบ Web หน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน” ไปที่เมนู “บันทึก/แก้ไขรายการปรับปรุงบัญชี”
2) กรณีแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี เช่น แก้ไขเงินเกินเป็น
เงินคงเหลือ แก้ไขเงินสมทบเป็นเงินเพิ่ม แก้ไขเงินเพิ่มเป็นเงินคงเหลือ ฯลฯ
2.1) กรณีเจ้าหน้าที่งานเงินสมทบโอนเงินเกินเป็นเงินคงเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่
งานเงินสมทบ ดำ�เนินการโอนเงินเกินเป็นเงินคงเหลือทีห่ น้าจอ “บันทึกการโอนเงินคงเหลือ” ระบบจะเชือ่ มโยง
ข้อมูลมาบันทึกบัญชี บัตรบัญชีนายจ้าง และสร้างเลขทีใ่ บโอนโดยอัตโนมัติ และระบบจะเชือ่ มโยงรายละเอียด
ข้อมูลการโอนเงินเกินเป็นเงินคงเหลือจากระบบงานเงินสมทบ และการบันทึกใบโอนจากระบบบัญชีมายัง
ระบบการเงินรับโดยอัตโนมัติ ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับ ตรวจสอบรายการปรับปรุงข้อมูลการรับชำ�ระเงินได้ที่
หน้าจอ “สอบถามใบเสร็จรับเงิน”
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2.2) กรณี มี ก ารแก้ ไขข้ อ มู ล ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ งิ น สมทบ แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่
การเงินรับเพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงิน เช่น โอนเงินสมทบเป็นเงินเพิม่ ตามกฎหมาย หรือโอนเงิน
เพิ่มตามกฎหมายเป็นเงินคงเหลือ โอนเงินเกินเป็นเงินเพิ่มตามกฎหมาย เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีดำ�เนินการ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่การเงินรับ แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงข้อมูลการรับชำ�ระเงิน
- เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี จั ด ทำ � ใบโอนปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี และบั น ทึ ก บั ต รบั ญ ชี น ายจ้ า ง
แล้วส่งสำ�เนาเลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชีแจ้งงานการเงินรับ
- เจ้าหน้าที่การเงินรับ บันทึกเลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชีที่หน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน”
- เจ้าหน้าที่การเงินรับสำ�เนาใบโอนปรับปรุงบัญชีแจ้งเจ้าหน้าที่เงินสมทบดำ�เนินการ
แก้ไขข้อมูลในระบบสมทบต่อไป
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ดำ � เนิ น การแก้ ไขข้ อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น รั บ แก้ ไข
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและสำ�นาใบเสร็จรับเงินให้ถกู ต้องตามข้อเท็จจริงด้วย การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน
ให้ปฏิบตั ติ ามหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 645 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกเลขที่ใบโอนในระบบการเงินรับกองทุนเงินทดแทน (Web Application)
		 1.6 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/3427 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536
เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย เช่นเดียวกับการรับเงินกองทุนประกันสังคม
		 1.7 กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกสูญหาย/สำ�เนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย
ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 1642 และ รง 0603/ว 1643
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เช่นเดียวกับการรับเงินกองทุนประกันสังคม
		 1.8 การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 912 และ รง 0603/ว 913
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 และหนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 603 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เช่นเดียวกับการรับเงินกองทุนประกันสังคม
		 1.9 การเก็บรักษาเงินสด/เช็คคงเหลือประจำ�วัน
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 177 ลงวันที่ 8 เมษายน
2548 เช่นเดียวกับการรับเงินกองทุนประกันสังคม และถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน และการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
		
1.10 การจัดทำ�ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแทนภาพถ่ายสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
กรณีนายจ้าง ทำ�ใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทนที่นำ�ส่งเงินสมทบจากทุกช่องทางสูญหาย
และมาติดต่อขอคัดสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน ณ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ให้นายจ้างจัดทำ�คำ�ร้องขอใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือทำ�เป็นหนังสือจากนายจ้างพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอ ดังนี้
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1) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันของบริษัท/
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องให้ครบถ้วน
2) สำ�เนาหนังสือรับรองของสำ�นักงานทะเบียน หุ้นส่วน/บริษัท ที่รับรองไม่เกิน 6 เดือน
ซึ่งกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาและประทับตราไว้เป็นหลักฐาน
3) กรณีมอบอำ�นาจให้บคุ คลอืน่ มาดำ�เนินการแทน ให้ท�ำ หนังสือมอบอำ�นาจ โดยลงลายมือชือ่
ผู้มีอำ�นาจและประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมทั้งแนบหลักฐานตามข้อ 1
ข้อ 2 และ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้รับมอบอำ�นาจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้อง
		
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ไปที่ระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ระบบรับเงิน เมนูงานสอบถาม เลือกเมนูรายการ
รับชำ�ระเงินสมทบ
		
วิธีที่ 1 สืบค้นจากเลขที่บัญชีนายจ้าง
(1) ระบบจะปรากฏหน้าจอ “รายงานรับชำ�ระเงินสมทบ FIN07005” ให้บันทึกเลขที่
บัญชีนายจ้าง แล้วคลิก “ค้นหา”
(2) ระบบจะแสดงรายการรับเงินสมทบทัง้ หมด กรณีทตี่ อ้ งการพิมพ์รายการรับเงินสมทบ
ให้คลิก ✓ ทุกรายการ กรณีทตี่ อ้ งการพิมพ์รายการรับเงินสมทบเฉพาะประเภทเงินสมทบ ให้คลิก ✓ หน้าวันที่
รับเงิน จากนั้นให้คลิก “พิมพ์รายงาน”
(3) ระบบจะปรากฏหน้าจอแสดงรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้คลิก                  
       เพื่อสั่งพิมพ์ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน แทนภาพถ่ายสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
		
วิธีที่ 2 สืบค้นจากเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
(1) ระบบจะปรากฏหน้าจอ “รายงานรับชำ�ระเงินสมทบ FIN07005” ให้บันทึกเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน แล้วคลิก “ค้นหา”
(2) ระบบจะแสดงรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จากนัน้ ให้คลิก “พิมพ์รายงาน”
ระบบจะแสดงรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้คลิกเครื่องพิมพ์ “     ” เพื่อสั่งพิมพ์ใบรายการ
รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ทัง้ นี้ หากเงินสมทบทีน่ ายจ้าง ขอคัดสำ�เนาใบเสร็จรับเงินมาจากการรับเงินจากช่องทางที่
แตกต่างกัน หรือจากสำ�นักงานประกันสังคมหลายแห่ง สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา  ที่รับคำ�ร้องสามารถสั่งพิมพ์ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ทุกประเภทตามที่นายจ้าง
ร้องขอ
4) การลงลายมือชื่อรับรอง
ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเงินประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือตั้งแต่
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงลายมือชื่อรับรองใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 499 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำ�ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และยกเลิก
การจัดทำ�สำ�เนาใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
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1.11 กำ�หนดเวลาการปิดบริการรับ-จ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักงาน
ประกันสังคม ที่ รส 0703/ว 026 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และ ที่ รส 0703/ว 542 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545
เช่นเดียวกับการรับเงินกองทุนประกันสังคม

2. การรับเงินทางไปรษณีย์

กรณีนายจ้าง/ลูกจ้าง ชำ�ระเงินธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน หรือเช็คทางไปรษณียเ์ จ้าหน้าทีก่ ารเงินปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1. ทำ�หนังสือแจ้งไปรษณีย์ว่าผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา มีอำ�นาจลงนามหลังธนาณัติ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำ�นวยการเป็นผู้ไปรับเงินจากไปรษณีย์ โดยแจ้งชื่อพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
2.2 เมื่อได้รับเช็ค หรือธนาณัติ พร้อมเอกสารประกอบการชำ�ระเงิน เช่น ใบแจ้งประเมิน
เงินสมทบ ใบเรียกคืนเงินทดแทน จากนายจ้างหรือลูกจ้าง ที่นำ�ส่งทางไปรษณีย์ ให้ลงรับเอกสารในทะเบียน
รับหนังสือของฝ่ายอำ�นวยการ โดยแยกทะเบียนรับหนังสือเป็นธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน/เช็ค ต่างหากจากทะเบียน
รับหนังสือทั่วไป
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค ธนาณัติ เอกสารประกอบการชำ�ระเงิน รวมถึงวันที่
ในตราประทับไปรษณีย์ต้นทางว่านายจ้างนำ�ส่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดหรือไม่
2.4 ธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน/เช็คทางไปรษณีย์ พร้อมเอกสารการชำ�ระเงิน ส่งให้กลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบ
ตรวจสอบและดำ�เนินการตามความรับผิดชอบ เช่น งานเงินสมทบและตรวจสอบ กรณีชำ�ระเงินสมทบ
งานประโยชน์ทดแทน กรณีรับคืนเงินทดแทน ฯลฯ โดยต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน
2.5 กรณีนายจ้าง/ลูกจ้าง ชำ�ระเงินโดยส่งเช็คทางไปรษณีย์ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินรับเงินทันที โดยบันทึกรับเงินทีร่ ะบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน
ไปทีห่ น้าจอ “การรับเงินทางไปรษณีย”์ เลือก “เช็คทางไปรษณีย”์ เมือ่ ออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วให้บนั ทึก
เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐานด้วย กรณีทสี่ ง่ เงินเป็นธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงินให้ด�ำ เนินการดังนี้
- บันทึกธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ที่ระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน บันทึกที่
หน้าจอทะเบียนคุมธนาณัติ
- เมื่อบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้พิมพ์รายงานการขึ้นเงินธนาณัติ มาตรวจสอบ
ให้เสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา ลงลายมือชื่อเพื่อไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์
- เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำ�นาจนำ�ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์แล้ว ให้ส่ง
เงินสด/แคชเชียร์เช็ค พร้อมเอกสารการชำ�ระเงินตามทะเบียนคุมฯ ให้งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินทันที
ในวันที่ขึ้นเงินได้
- บันทึกรับเงินที่ระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ไปที่หน้าจอ “การรับเงิน
ทางไปรษณีย์” เลือก “ธนาณัติ” ระบบจะดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมธนาณัติมาออกใบเสร็จรับเงินให้
อัตโนมัติ
- เมื่อออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รายงานทะเบียนคุมธนาณัติ มาตรวจสอบ
กับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องก่อนจัดส่งให้นายจ้าง/ผู้ชำ�ระเงิน ต่อไป
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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(ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอรับเงินสมทบทางไปรษณีย์ หนังสือสำ�นักงาน
ประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 1804 และที่ รง 0603/ว 1805 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 และหนังสือ
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/432 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)

3. รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจากนายจ้างผ่านธนาคาร

มีธนาคารให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างภายในวันที่รับชำ�ระเงินทันที โดยผู้ประกันตนไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการชำ�ระเงิน
นายจ้างสามารถชำ�ระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ได้ 5 ประเภท ได้แก่ ใบแจ้งการประเมิน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำ�ปี ใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำ�ปี ใบแจ้งเงินสมทบ
จากการตรวจบัญชีประจำ�ปี ใบแจ้งประเมินเงินฝาก และใบแจ้งเงินสมทบประจำ�งวด โดยธนาคารรับเงิน
จากนายจ้างได้เฉพาะเงินสมทบเท่านั้น ไม่สามารถชำ�ระเงินสมทบพร้อมกับเงินเพิ่มตามกฎหมายได้
		 3.1 วิธีการชำ�ระเงิน
			 นายจ้าง ดำ�เนินการดังนี้
- กรณีใบแจ้งเงินสมทบมีบาร์โค๊ด ให้นายจ้างฉีกใบชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทนส่วนที่ 3
ตามตัวอย่าง ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมกับเงินสด หรือ เช็คธนาคาร หรือเงินโอน

ตัวอย่างใบชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทนแบบมีบาร์โค๊ด

- กรณีเป็นใบแจ้งเงินสมทบออกด้วยมือไม่มีบาร์โค๊ด ให้นายจ้างกรอกใบชำ�ระเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน (Pay-in) ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามตัวอย่าง ยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมกับ เงินสด หรือ
เช็คธนาคาร หรือเงินโอน
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ตัวอย่างใบชำ�ระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (Pay-in)
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3.2 หน้าที่ของธนาคาร
1) เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบจำ�นวนเงินในใบประเมินหรือใบแจ้งเงินสมทบให้ถูกต้อง
ตรงกับจำ�นวนเงินในใบชำ�ระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
2) เจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและรายงาน ดังนี้
- ชื่อนายจ้าง
- เลขที่บัญชีนายจ้าง
- งวดการส่งเงินสมทบ
- ประเภทของเงินสมทบ
- เล่มที่ เลขที่ ตามที่ระบุในใบประเมินหรือใบแจ้งเงินสมทบ
- วันเดือนปี ที่รับเงินสมทบ
- จำ�นวนเงินสมทบที่นำ�ส่ง
- ประเภทเงินที่ชำ�ระ (เงินสด/เช็ค/เงินโอนที่ทราบผลเรียกเก็บเงินทันที)
3) ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้โปรแกรมกำ�หนดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (Generate Bill
No.) อัตโนมัติเรียงลำ�ดับการรับเงินของสาขาธนาคารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำ�นักงานประกันสังคม
เดียวกัน หากเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ จะเริ่มต้น Running Number จาก 1 เสมอ และระบบจะตรวจสอบ
Running Number ที่ใช้ไปแล้วจะไม่นำ�มาใช้ซ้ำ�อีก โดยธนาคารสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบคอมพิวเตอร์
ให้กับผู้ชำ�ระเงินทันที และไม่มีสำ�เนาใบเสร็จรับเงินคืนให้กับสำ�นักงานประกันสังคม
4) สิ้นวันธนาคารนำ�เงินที่รับชำ�ระประจำ�วันเข้าบัญชีเงินฝากของสำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
- รับเงินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารนำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก บัญชี
“เงินกองทุนเงินทดแทนบัญชีที่ 1” ส่วนกลาง
- รับเงินในเขตท้องที่จังหวัด นำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก บัญชี “เงินกองทุนเงินทดแทน
จังหวัด..... บัญชีที่ 1”
5) ธนาคารจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรับชำ�ระเงินให้สำ�นักงานประกันสังคมในวันทำ�การถัดจาก
วันที่ธนาคารรับเงินสมทบ
6) ธนาคารส่งเอกสารและรายงานให้สำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
(1) ใบแจ้งการหักเงินและใบแจ้งการนำ�เงินโอนเข้าบัญชี (Debit Note และ Credit Note)
ของยอดเงินที่ทำ�การโอนทุกฉบับ
(2) รายงานการรับจ่ายเงิน (Bank Statement)
(3) รายงานการรับเงินประจำ�วัน และรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบ
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก
ธนาคารสาขาหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นรวบรวมเอกสาร
การรับเงินสมทบนำ�ส่งสำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
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กำ�หนดเวลาส่งเอกสาร
สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ – วันอาทิตย์

วันที่นำ�ส่งสำ�นักงาน
วันพฤหัสบดี
วันอังคารถัดไป
วันพฤหัสบดีถัดไป

ปริมณฑล ได้แก่
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

วันพุธถัดไป

จังหวัดอื่น

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดีถัดไป

(รวมวันส่งเอกสาร)

วันที่รับชำ�ระ

กรณีที่มีวันหยุดพิเศษในระหว่างสัปดาห์ให้ธนาคารส่งเอกสารภายใน 3 วันทำ�การ

				สถานที่ส่งมอบ

- ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร ธนาคารสาขาหลักทีส่ �ำ นักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง)
เปิดบัญชีเงินฝากไว้ จัดส่งเอกสารให้สำ�นักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง)
- ในเขตท้องที่จังหวัด ธนาคารสาขาหลักที่สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดเปิดบัญชี
เงินฝากไว้ จัดส่งเอกสารให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
(4) กรณีธนาคารรับเงินสมทบเป็นเช็คแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ (เช็คขัดข้อง) ธนาคาร
สาขาหลักจะส่งเช็คฉบับทีเ่ รียกเก็บเงินไม่ได้ พร้อมกับรายงานเช็คคืนประจำ�วัน และใบส่งเช็คคืนตามทีธ่ นาคาร
กำ�หนดให้กับสำ�นักงาน ดังนี้
- ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ส่งมอบภาพถ่ายเช็คฉบับที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ สำ�เนา
รายงานเช็คคืนประจำ�วัน และใบส่งเช็คคืนให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี เพื่อบันทึกเช็คขัดข้องเข้าสู่ระบบและทำ�รายการปรับปรุงบัญชี สำ�หรับเช็คฉบับจริง รายงาน
เช็คคืนประจำ�วัน และใบส่งคืนเช็คต้นฉบับ ธนาคารจะส่งให้ส�ำ นักเงินสมทบ เพือ่ ตรวจสอบและส่งให้ส�ำ นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อติดตามนายจ้างให้มาชำ�ระเงินกรณีเช็คขัดข้องต่อไป
- ในเขตท้องที่จังหวัด ส่งมอบเช็คฉบับที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ พร้อมรายงานเช็คคืน
ประจำ�วัน และใบส่งเช็คคืนให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด ทุกวันพุธและวันศุกร์ เพื่อบันทึกเช็คขัดข้อง
เข้าสู่ระบบและทำ�รายการปรับปรุง
		 3.3 การตรวจสอบข้อมูลการชำ�ระเงิน
1) ธนาคารสำ�นักงานใหญ่จะส่งข้อมูลการรับเงินสมทบให้ส�ำ นักประกันสังคมในวันทำ�การถัด
จากวันที่ธนาคารรับเงินสมทบ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะประมวลผลข้อมูลการรับเงิน
สมทบเข้าสู่ระบบการเงินรับ ระบบจะเชื่อมโยงไประบบเงินสมทบ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ดำ�เนินการดังนี้
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1.1) ให้เจ้าหน้าที่การเงิน เรียกรายงานการรับชำ�ระเงินสมทบผ่านธนาคารเรียงตาม
เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน (FIN5012) และรายงานใบเสร็จรับเงินจากธนาคารลงฐานข้อมูลไม่ได้ (FIN5014) จากระบบ
Web Application กองทุนเงินทดแทน มาตรวจสอบกับรายงานรับเงินสมทบประจำ�วันของธนาคาร
1.2) กรณีธนาคารยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ธนาคารจะส่งรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
พร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก ซึ่งธนาคารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้กับสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่เรียกรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร (FIN5009) จากระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน มาตรวจสอบกับ
รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับของธนาคารและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก
สำ�หรับเจ้าหน้าทีก่ ารเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ และสำ�นักงาน
ประกันสังคมสาขา  ไม่ต้องดำ�เนินการข้างต้น เนื่องจากข้อมูลการรับชำ�ระเงินของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ธนาคารจะโอนเงินที่รับชำ�ระเข้าบัญชีเงินกองทุนเงินทดแทน บัญชีที่ 1 ส่วนกลาง
และส่งรายงานรับเงินสมทบประจำ�วันของธนาคารมายังสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ดังนั้น
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจึงดำ�เนินการแทนสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่
ส่วนข้อมูลการรับชำ�ระเงินของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  ธนาคารจะโอนเงินที่รับชำ�ระเข้าบัญชี
เงินกองทุนเงินทดแทนจังหวัด....บัญชีที่ 1 และส่งรายงานรับเงินสมทบประจำ�วันของธนาคารมายังสำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ดังนั้น สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด จึงดำ�เนินการแทนสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขา ในจังหวัดนั้น ๆ
2) ตรวจสอบข้อมูลการรับชำ�ระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ที่ลงฐานข้อมูลไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการดังนี้
2.1) เจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
เรียกรายงานใบเสร็จรับเงินจากธนาคารที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูล (FIN5015) (เป็นรายงานข้อมูลการรับชำ�ระเงิน
กองทุนเงินทดแทนจากธนาคาร ทีม่ ีขอ้ มูลใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับฐานใบแจ้งเงินสมทบที่มอี ยูใ่ นระบบสมทบ)
มาตรวจสอบข้อผิดพลาดหากข้อมูลใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับฐานข้อมูลใบแจ้งเงินสมทบให้ทำ�การแก้ไข
โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนข้อมูลที่ถูกต้องแทนที่และเซ็นต์ชื่อกำ�กับลงในรายงานดังกล่าว
และส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องต่อไป
2.2) เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
ดำ�เนินการดังนี้
- นำ�รายงานใบเสร็จรับเงินจากธนาคารที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูล (FIN5015)
ที่เจ้าหน้าที่เงินสมทบแก้ไขข้อมูลแล้ว มาแก้ไขข้อมูลในระบบรับเงินให้ถูกต้อง โดยแก้ไขที่หน้าจอ
“แก้ไขใบเสร็จรับเงินที่ลงฐานข้อมูลไม่ได้”
- ภายหลังจากการแก้ไขข้อมูลในระบบการเงินรับเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าทีเ่ รียก
รายงานแก้ไขใบเสร็จรับเงินจากธนาคารทีล่ งฐานข้อมูลไม่ได้ (FIN5026) มาตรวจสอบกับรายงานใบเสร็จรับเงิน
จากธนาคารทีไ่ ม่ตรงกับฐานข้อมูล (FIN5015) ว่ามีการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยให้เก็บรายงาน
FIN5015 และ FIN5026 ไว้ที่ฝ่ายการเงินอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานการแก้ไขข้อมูล และให้ส่งรายงาน
FIN5026 จำ�นวน 1 ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีต่อไป
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3) กรณีตรวจสอบข้อมูลการรับชำ�ระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร แล้วข้อมูลไม่ตรง
กับรายงานการรับเงินของธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่เรียกรายงานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ
(FIN5024) มาตรวจสอบ
ทั้งนี้ เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลการรับชำ�ระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบ
จะตรวจสอบข้อมูลการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกับฐานข้อมูลระบบสมทบ หากนายจ้างชำ�ระเงินสมทบ
เกินกว่าใบแจ้งประเมินเงินสมทบ หรือใบแจ้งเงินสมทบ หรือชำ�ระเงินสมทบซ้ำ� ระบบจะแก้ไขเป็นเงินเพิ่ม
ตามกฎหมาย หรือเงินเกินให้อัตโนมัติ แล้วแต่กรณี
		 3.4 ค่าธรรมเนียม
1) ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินการให้บริการและออกใบเสร็จรับเงินจากสำ�นักงาน
ประกันสังคมเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ดังนี้
1.1) ค่าธรรมเนียมการรับชำ�ระเงินสมทบ (Bill Payment) รายการละ 15.- บาท
1.2) ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีนอกเขตสำ�นักหักบัญชี ร้อยละ 0.08
ของจำ�นวนเงินที่โอน แต่ไม่เกิน 800.- บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
1.3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี ต่อ 1 สาขา วันละ 8.- บาท
2) ธนาคารสาขาหลักจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากสำ�นักงานประกันสังคม ดังนี้
2.1) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารสาขาหลักส่งใบแจ้งหนี้ให้สำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุนเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
2.2) ในเขตท้องที่จังหวัด ธนาคารสาขาหลักจังหวัด ส่งใบแจ้งหนี้ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
และการบันทึกบัญชี หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 14
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และแนวปฏิบัติการตรวจสอบรายงานการรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 539
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
				การรับ-ส่งทรัพย์สนิ ของสำ�นักงานประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
โดย บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
ด้วยสำ�นักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำ�เนินงานรับ-ส่ง
ทรัพย์สินของสำ�นักงานประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดย บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ
จำ�กัด (KGS) ซึ่งเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
				1. ทรัพย์สนิ หมายถึง ทรัพย์สนิ ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ได้แก่
(1) เงิน หมายถึง ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำ�ระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เป็นเงินสกุลบาท หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน
(2) เอกสาร หมายถึง ใบรับฝากเงิน (Pay-in) ใบแจ้งการหักเงิน (Debit Note) ใบแจ้ง
การนำ�เงินเข้าบัญชี (Credit Note) รายงานการรับจ่ายเงิน (Bank Statement) เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
และเอกสารอื่นใดที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการรับ-ส่งทรัพย์สิน
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				 2. กำ�หนดเวลา และสถานที่รับ-ส่งทรัพย์สิน
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  รับ-ส่งทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดกำ�หนดเวลาและสถานที่รับ-ส่งทรัพย์สินที่ส่งให้ทราบทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
		
		 3. การจัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการรับ-ส่งทรัพย์สินฯ/ตัวอย่างลายมือชื่อ/หนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ/บัตรพนักงาน KGS
					สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการ ดังนี้
(1) จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการรับ - ส่งทรัพย์สินฯ
(2) จัดทำ�ตัวอย่างลายมือชือ่ พร้อมติดรูปถ่ายกรรมการ 3 ชุด โดยเก็บไว้ทสี่ �ำ นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  จัดส่งให้หน่วยงานของธนาคารที่ให้บริการสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขานั้น ๆ และบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
(3) ในกรณีทสี่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา เปลีย่ นแปลง
กรรมการฯ หรือเปลีย่ นแปลงตัวอย่างลายมือชือ่ กรรมการฯ ให้ด�ำ เนินการตาม (1) และ (2) พร้อมทัง้ จัดทำ�หนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจลงนามของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
				ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดย บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
ดำ�เนินการดังนี้
(1) จัดทำ�ตัวอย่างลายมือชื่อพร้อมติดรูปถ่ายพนักงานรับ-ส่งทรัพย์สิน และจัดส่งให้
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
(2) จัดทำ�บัตรพนักงานรับ-ส่งทรัพย์สินของ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
(3) ในกรณีธนาคารเปลีย่ นแปลงพนักงานบริษทั ฯ หรือเปลีย่ นแปลงตัวอย่างลายมือชือ่
พนักงานบริษัทฯ ให้ดำ�เนินการตาม (1) และ (2) พร้อมทั้งจัดทำ�หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ
พนักงานผู้มีอำ�นาจลงนามของ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
			 4. ขั้นตอนการนำ�เงินฝาก
4.1 สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา จัดเตรียมเอกสารก่อน
ที่พนักงานบริษัทฯ จะมารับเงิน ดังนี้
(1) คณะกรรมการฯ ดำ�เนินการตรวจนับเงิน และจัดทำ�ใบรับฝากเงิน และใบนำ�ส่ง
รายละเอียดเช็ค โดยแยกรายละเอียดเป็น
- ใบรับฝากเงินเฉพาะเงินสด
- ใบรับฝากเงินเฉพาะเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาหลัก
ด้วยยอดรวมพร้อมแนบใบนำ�ส่งรายละเอียดเช็ค
- ใบรับฝากเงินเฉพาะเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาอื่น
ด้วยยอดรวมพร้อมแนบใบนำ�ส่งรายละเอียดเช็ค
- ใบรับฝากเงินเฉพาะเช็คธนาคารอื่น ด้วยยอดรวมพร้อมแนบใบนำ�ส่ง
รายละเอียดเช็ค
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						 เฉพาะสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ กรณีนำ�ฝากเช็ค
ให้จัดทำ�ใบสรุปการนำ�ส่งเช็คเพื่อเรียกเก็บด้วย
(2) คณะกรรมการฯ จัดทำ�ใบรายการรับ-ส่งเงิน (เงินนำ�ฝาก) กรอกรายละเอียด
ในช่องการนำ�ฝากเงิน โดยระบุจำ�นวนเงินแยกตามชนิดของเงิน แบ่งเป็นเงินสดรวม และเช็ครวม กรรมการฯ
ลงลายมือชื่อช่องผู้นำ�ฝากเงิน
4.2 เมื่อพนักงานบริษัทฯ มารับเงิน พนักงานบริษัทฯ ส่งมอบภาชนะพลาสติกพิเศษ
บรรจุทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อปิดผนึกแล้ว ถ้าต้องการเปิดออกต้องใช้วิธีตัดทำ�ลายไม่สามารถ
เปิดออกแล้วปิดผนึกใหม่ ให้คณะกรรมการฯ
4.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบบัตรพนักงานบริษัท ที่มารับเงินต้องถูกต้องตรงกับชื่อ
ลายมือชื่อ และรูปถ่ายของบริษัทฯ ที่ให้ไว้
4.4 คณะกรรมการฯ บรรจุเงินสด/เช็ค ใบรับฝากเงิน และใบรายการรับ-ส่งเงินต้นฉบับ
ทีจ่ ดั เตรียมไว้ลงในภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สนิ กรอกเลขทีใ่ บรับ-ส่งทรัพย์สนิ ลงบนด้านหน้าภาชนะ
พลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สิน ลงลายมือชื่อช่องผู้ส่งมอบต้นทาง ปิดผนึกและส่งมอบให้กับพนักงานบริษัทฯ
4.5 พนักงานบริษทั ฯ นำ�ภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สนิ ทีร่ บั มอบจากคณะกรรมการฯ
บรรจุลงในถุงบรรจุทรัพย์สิน และมัดปิดปากถุงบรรจุทรัพย์สินด้วยแถบผนึกพิเศษ ต่อหน้าคณะกรรมการฯ
แถบผนึกพิเศษและถุงบรรจุทรัพย์สินต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชำ�รุดหลุดหลวมแต่ประการใด พนักงาน
บริษัทฯ กรอกรายละเอียดในใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ต้นฉบับ และคู่ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อระบุ วัน เดือน ปี
เวลา ไว้ให้ชัดเจน
หากปรากฏว่าแถบผนึกพิเศษและหรือถุงบรรจุทรัพย์สินอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย
หรือชำ�รุดหลุดหลวมให้พนักงานบริษัทฯ ตัดทำ�ลายแถบผนึกพิเศษ นำ�ใบรับ-ส่งทรัพย์สินฉบับเดิมที่กรอก
รายละเอียดไว้แล้วมาเขียนหมายเหตุระบุความชำ�รุดบกพร่องไว้ให้ชดั เจนให้คณะกรรมการฯ และพนักงานบริษทั ฯ
ลงชื่อกำ�กับ โดยนำ�แถบผนึกพิเศษที่ตัดทำ�ลาย และใบรับ-ส่งทรัพย์สินฉบับเดิมบรรจุลงถุงบรรจุทรัพย์สิน
ใบใหม่ ปิดล็อคปากถุงบรรจุทรัพย์สินด้วยแถบผนึกพิเศษตัวใหม่พร้อมเขียนใบรับ-ส่งทรัพย์สินฉบับใหม่
ต่อหน้าคณะกรรมการฯ
4.6 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับ-ส่งทรัพย์สิน และลงลายมือชื่อ
ช่องผู้ส่งมอบต้นทางพร้อมระบุวัน เดือน ปี และเวลา และเก็บใบรับ-ส่งทรัพย์สินต้นฉบับ (ฉบับที่ 1) ไว้เป็น
หลักฐาน
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			 5. ธนาคารตรวจนับเงิน และนำ�เงินฝากเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
5.1 การตรวจนับเงินสด
กรณีธนาคารพบข้อผิดพลาด ธนาคารต้องแจ้งให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขาทราบ เพื่อหาข้อเท็จจริงร่วมกัน ซึ่งหากปรากฏว่า
(1) ธนาคารตรวจนับเงินได้น้อยกว่าจำ�นวนเงินที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงินและ
ใบรายการรับ-ส่งเงิน ธนาคารนำ�ฝากเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
ตามจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรับฝากเงิน และใบรายการรับ-ส่งเงินไปก่อนภายในวันเดียวกันกับวันที่สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ส่งมอบเงินให้แก่ธนาคารและแจ้งให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทราบเพื่อหาข้อผิดพลาดร่วมกันต่อไป
(1.1) เมือ่ ธนาคารและสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา ได้ขอ้ ยุตวิ า่ ข้อผิดพลาดเกิดจากความบกพร่องซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของธนาคาร ให้ถอื ว่าจำ�นวนเงิน
ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ส่งมอบเงินให้แก่ธนาคารนั้นถูกต้องตรงตาม
จำ�นวนเงินทีร่ ะบุในใบรับฝากเงิน และใบรายการรับ-ส่งเงิน ตัง้ แต่วนั ทีธ่ นาคารนำ�เงินเข้าบัญชีให้แก่ส�ำ นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
(1.2) เมือ่ ธนาคารและสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
ได้ขอ้ ยุตวิ า่ ข้อผิดพลาดเกิดจากความบกพร่องซึง่ อยูใ่ นความรับผิดของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  นำ�เงินจำ�นวนเท่ากับ
ส่วนต่างระหว่างจำ�นวนเงินทีธ่ นาคารตรวจนับได้กบั จำ�นวนเงินทีร่ ะบุในใบรับฝากเงินและใบรายการรับ-ส่งเงิน
ส่งมอบให้แก่ธนาคาร
ทัง้ นี้ ธนาคารจะจัดส่งหลักฐานการรับฝากเงินทีถ่ กู ต้องให้แก่ส�ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  กรณีตามข้อ (1.1) ในวันทำ�การถัดไปจากวันที่มีข้อยุติว่าข้อผิดพลาด
เกิดจากความบกพร่องซึง่ อยูใ่ นความรับผิดของธนาคาร และกรณีตามข้อ (1.2) ในวันทำ�การถัดจากวันทีส่ �ำ นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ได้สง่ มอบเงินส่วนต่างให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว (แล้วแต่กรณี)
(2) ธนาคารตรวจนับเงินได้มากกว่าจำ�นวนเงินที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงินและ
ใบรายการรับ-ส่งเงิน สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ตกลงให้ธนาคารนำ�ฝากเข้าบัญชี
ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ตามจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรับฝากเงิน และ
ใบรายการรับ-ส่งเงินไปก่อนภายในวันเดียวกันกับวันที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา ส่งมอบเงินให้แก่ธนาคาร และให้ธนาคารส่งคืนเงินส่วนต่างให้กบั สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
5.2 การตรวจนับเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน
หากปรากฏว่าจำ�นวนเงินรวมกันน้อยกว่า หรือ มากกว่า จำ�นวนเงินที่ระบุไว้ใน
ใบรับฝากเงิน/ใบนำ�ส่งเช็ค/ใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ให้ธนาคารติดต่อกับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนใบรับฝากเงิน/ใบนำ�ส่งเช็ค/ใบรับ-ส่งทรัพย์สินให้ถูกต้องกับเช็ค
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน และเก็บคู่ฉบับใบรับ-ส่งทรัพย์สินฉบับที่ 3 ไว้เป็นหลักฐาน
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5.3 การนำ�ฝากเงิน
(1) กรณีนำ�ฝากด้วยเงินสด
ธนาคารจะนำ�ฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา ตามจำ�นวนเงินทีร่ ะบุในใบรับฝากเงินและใบรายการรับ-ส่งเงิน ภายในวันเดียวกับทีธ่ นาคารรับมอบเงิน
จากสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
(2) กรณีนำ�ฝากด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน
เมือ่ ธนาคารได้รบั เช็ค แคชเชียร์เช็ค และตัว๋ แลกเงินทีน่ �ำ ฝากแล้ว ธนาคารจะดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการนำ�ส่งข้อมูลเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน เพื่อเรียกเก็บจากธนาคารเจ้าของเช็ค แคชเชียร์เช็ค
และตั๋วแลกเงิน และจะทำ�รายการนำ�ฝากเข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขาในวันทำ�การเดียวกัน เว้นแต่ธนาคารจะได้รับเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน นำ�ฝากเกินกว่าเวลา
ทีธ่ นาคารกำ�หนดของวันทำ�การธนาคาร ธนาคารจะดำ�เนินการเกีย่ วกับการนำ�ส่งข้อมูลเช็ค แคชเชียร์เช็ค และ
ตั๋วแลกเงิน เพื่อเรียกเก็บจากธนาคารเจ้าของเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงินและจะทำ�รายการนำ�ฝาก
เข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในวันทำ�การถัดไป ในวันทำ�การถัดจาก
วันที่ทำ�รายการนำ�ฝากเข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  หากปรากฏว่า
มีเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงินที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะหักเงินคืนจากบัญชีสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาตามจำ�นวนเงินในเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน และธนาคารจะ
ดำ�เนินการนำ�ส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่ชักช้า
5.4 กรณีที่ธนาคารตรวจนับเงินสดได้ตรงกับจำ�นวนเงินที่ระบุไว้ในใบรับฝากเงิน
ใบรายการรับ-ส่งเงิน และ/หรือกรณีธนาคารตรวจนับเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตัว๋ แลกเงิน จำ�นวนเงินรวมกัน
ตรงกับจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรับฝากเงิน/ใบนำ�ส่งเช็ค และใบรับ-ส่งทรัพย์สินแล้ว หากปรากฏว่า
(1) กรณีจ�ำ นวนเงินทีธ่ นาคารนำ�ฝากเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีจำ�นวนมากกว่าจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรับฝากเงิน ใบรายการรับ-ส่งเงิน/ใบนำ�ส่งเช็ค/
ใบรับ-ส่งทรัพย์สิน สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ยินยอมให้ธนาคารปรับปรุง
บัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาได้ตามจำ�นวนเงินส่วนต่างดังกล่าว
โดยให้มหี นังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการปรับปรุงบัญชีแจ้งให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทราบโดยเร็ว
(2) กรณี จำ � นวนเงิ น ที่ ธ นาคารนำ � ฝากเข้ า บั ญ ชี ข องสำ � นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา มีจ�ำ นวนน้อยกว่าจำ�นวนเงินทีร่ ะบุในใบรับฝากเงิน ใบรายการรับ-ส่งเงิน/
ใบนำ�ส่งเช็ค/ใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ให้ธนาคารนำ�ฝากจำ�นวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเข้าบัญชีของสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาได้ และมีหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานแจ้งให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทราบ
			 6. เช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน ที่ธนาคารให้บริการรับฝาก
6.1 กรณีเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตัว๋ แลกเงินสูญหายอันเกิดจากการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
ในเบื้องต้นธนาคารจะดำ�เนินการติดตามค้นหาเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน หากไม่พบธนาคารจะ
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ดำ�เนินการลงบันทึกประจำ�วันไว้เป็นหลักฐาน และประสานงานไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเช็ค แคชเชียร์เช็ค
และตั๋วแลกเงินที่สูญหาย เพื่อขอความร่วมมือให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน
ฉบับดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จากนั้นธนาคารจะดำ�เนินการแจ้งพร้อมนำ�ส่งบันทึกประจำ�วันให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาเป็นหลักฐาน เพื่อติดต่อผู้ออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค
และตัว๋ แลกเงิน ทำ�การอายัดเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตัว๋ แลกเงินดังกล่าวกับธนาคารผูจ้ า่ ยเงินในระบบ และสัง่ จ่ายเช็ค
แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงินใหม่ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ต่อไป
6.2 กรณีเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงินชำ�รุด บกพร่อง อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของธนาคาร ธนาคารจะจัดทำ�หนังสือขอความร่วมมือไปยังธนาคารเจ้าของเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงิน
เพื่อให้เรียกเก็บเงินจากเช็ค แคชเชียร์เช็ค และตั๋วแลกเงินดังกล่าวได้โดยปกติ
			 7. ขั้นตอนการเบิกและรับเงินทดรองจ่าย
7.1 สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา จัดทำ�ใบรายการรับ-ส่งเงิน
(เบิกเงินทดรองจ่าย) กรอกรายละเอียดในช่องการขอเบิกเงินสดโดยระบุจำ�นวนเงินแยกตามชนิดราคา
ของเงิน กรรมการฯ ลงลายมือชือ่ ช่องผูข้ อเบิกเงิน และส่งโทรสารคูฉ่ บับใบรายการรับ-ส่งเงินแจ้งให้หน่วยงาน
ของธนาคารที่ให้บริการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  นั้น ๆ ทราบล่วงหน้า 
1 วันทำ�การ เพือ่ จะได้จดั เตรียมเงินให้พนักงานบริษทั ฯ มาส่งให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่
จังหวัด/สาขา ตามรอบเวลาการให้บริการของแต่ละแห่งในวันทำ�การถัดไป
7.2 พนักงานบริษัทฯ นำ�ถุงบรรจุทรัพย์สิน บรรจุเงินทดรองจ่ายและใบรับ-ส่งทรัพย์สิน
ส่งมอบให้คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบและดำ�เนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบบัตรประจำ�ตัวพนักงานบริษัทฯ ต้องถูกต้องตรงกับชื่อ ตัวอย่าง
ลายมือชื่อ และรูปถ่ายที่บริษัทฯ ให้ไว้
(2) ตรวจสอบหมายเลขกำ�กับถุงบรรจุทรัพย์สิน ต้องตรงกับหมายเลขที่ระบุ
ในใบรับส่ง-ทรัพย์สินของบริษัทฯ และถุงบรรจุทรัพย์สินต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยชำ�รุด ฉีกขาด
หากพบว่าถุงบรรจุทรัพย์สนิ อยูใ่ นสภาพไม่เรียบร้อยหรือชำ�รุดบกพร่องประการใดก็ตามให้เขียนหมายเหตุระบุ
ความบกพร่องไว้ในใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการฯ และพนักงานบริษัทฯ ลงชื่อกำ�กับไว้
(3) ตรวจสอบหมายเลขทีร่ ะบุบนแถบผนึกพิเศษ ต้องถูกต้องตรงกับทีร่ ะบุ ในใบรับ - ส่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และอยู่ในสภาพล็อคไม่สามารถดึงออกได้ ไม่หลุดหลวม หรือชำ�รุด แต่ประการใด
(4) ตัดแถบผนึกพิเศษ
7.3 พนักงานบริษทั ฯ นำ�ภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สนิ ออกจากถุงบรรจุทรัพย์สนิ
ส่งมอบให้คณะกรรมการฯ
7.4 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบจำ�นวนเงินที่ระบุด้านหน้าภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุ
ทรัพย์สิน ต้องตรงกับใบรับ-ส่งทรัพย์สิน และจำ�นวนเงินที่ขอเบิกเงินทดรองจ่ายในใบรายการรับ-ส่งเงิน
แล้วดำ�เนินการตรวจนับเงิน
(1) หากปรากฏว่าจำ�นวนเงินรวมกันเท่ากับจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรายการรับ-ส่ง
เงิน และใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบปลายทางบนด้านหน้าภาชนะพลาสติก
พิเศษบรรจุทรัพย์สิน และลงลายมือชื่อพร้อมระบุวัน เดือน ปี และเวลาในช่องผู้ส่งมอบต้นทางในใบรับ-ส่ง
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ทรัพย์สิน สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เก็บคู่ฉบับใบรับ-ส่งทรัพย์สินฉบับที่ 3
ไว้เป็นหลักฐาน
(2) หากปรากฏว่าจำ�นวนเงินรวมกันน้อยกว่าจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรายการรับ-ส่งเงิน และ
ใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ให้แจ้งธนาคารสาขาหลักทราบ และจัดทำ�เช็คเบิกเงินทดรองจ่ายเท่ากับจำ�นวนเงินที่
นับได้ คณะกรรมการฯ ลงลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบปลายทางบนด้านหน้าภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สนิ และ
ลงลายมือชื่อในใบรับ-ส่งทรัพย์สินโดยหมายเหตุ จำ�นวนเงินที่ตรวจนับได้จริงไว้ให้ชัดเจน เก็บคู่ฉบับใบรับ-ส่ง
ทรัพย์สินฉบับที่ 3 ไว้เป็นหลักฐาน
(3) หากปรากฏว่าจำ�นวนเงินรวมกันมากกว่าจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรายการรับ-ส่งเงิน
และใบรับ-ส่งทรัพย์สิน ให้แจ้งธนาคารสาขาหลักทราบและคืนเงินเท่ากับส่วนต่างที่ตรวจนับได้แก่ธนาคาร
คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบปลายทางบนด้านหน้าภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สิน
และลงลายมือชื่อในใบรับ-ส่งทรัพย์สิน โดยหมายเหตุจำ�นวนเงินที่ตรวจนับได้จริงไว้ให้ชัดเจน เก็บคู่ฉบับ
ใบรับ-ส่งทรัพย์สินฉบับที่ 3 ไว้เป็นหลักฐาน
7.5 คณะกรรมการฯ ส่งมอบเช็คเบิกเงินทดรองจ่ายให้พนักงานบริษัทฯ โดยดำ�เนินการ ดังนี้
(1) พนักงานบริษัทฯ ตรวจสอบเช็ค
(2) คณะกรรมการฯ บรรจุเช็ค เบิกเงินทดรองจ่ายลงในภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สนิ
กรอกเลขทีใ่ บรับ-ส่งทรัพย์สนิ ลงบนด้านหน้าภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สนิ และกรรมการฯ ลงลายมือชือ่
ช่องผู้ส่งมอบต้นทาง
(3) พนักงานบริษัทฯ (หัวหน้าชุด) กรอกรายละเอียดในใบรับ-ส่งทรัพย์สิน และลงลายมือชื่อ
ช่องชื่อพนักงานบริษัทฯ พร้อมระบุวัน เดือน ปี และเวลา
(4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับ-ส่งทรัพย์สนิ กรรมการฯ ลงลายมือชือ่
ช่องผู้ส่งมอบต้นทาง พร้อมระบุวัน เดือน ปี เวลา และเก็บใบรับ-ส่งทรัพย์สินต้นฉบับ (ฉบับที่ 1) ไว้เป็นหลักฐาน
(5) พนักงานบริษัทฯ นำ�ภาชนะพลาสติกพิเศษบรรจุทรัพย์สิน บรรจุลงในถุงบรรจุทรัพย์สิน
และปิดปากถุงและล็อคด้วยแถบผนึกพิเศษ ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจนับเงินของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
			 8. การส่งหลักฐานการรับ-ส่งเงิน
ธนาคารส่งหลักฐานการรับ-ส่งเงินทุกกรณีให้แก่ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ในวันทำ�การถัดไปจากวันทีท่ �ำ รายการนำ�ฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
			 9. ค่าธรรมเนียม
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการ
รับ-ส่งทรัพย์สินเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งครั้งให้แก่ธนาคารภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
จากธนาคาร โดยธนาคารส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ที่ใช้บริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
9.1 สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ อัตราค่าธรรมเนียม 350.- บาท
(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)/รายจุดบริการ
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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9.2 สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  อัตราค่าธรรมเนียม 300.- บาท (สามร้อย
บาทถ้วน)/รายจุดบริการ
ทั้งนี้ จุดบริการ หมายถึง จุดที่มีการรับมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบทรัพย์สินนับเป็น
1 จุดบริการ ในกรณีที่มีการรับและส่งมอบทรัพย์สินในจุดบริการเดียวกัน และในคราวเดียวกันนั้น ให้นับเป็น
2 จุดบริการ
			 10. การเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลทุกประเภทที่ธนาคารและสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา ได้รบั เพือ่ ประโยชน์ในการดำ�เนินการรับ-ส่งทรัพย์สนิ ให้ถอื เป็นความลับ และห้ามธนาคารและสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  เปิดเผยไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ยกเว้นเป็นการเปิดเผย
ต่อผู้มีอำ�นาจตามกฎหมาย
			 11. ค่าปรับ
11.1 ค่าปรับและวิธีการคำ�นวณค่าปรับ
(1) กรณีธนาคารไม่รับ-ส่งทรัพย์สินตามเวลาที่กำ�หนดทุกวันทำ�การตามข้อ 2
(1.1) กรณีธนาคารไม่ไปรับเงินจากสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา เพือ่ ฝากเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของ
จำ�นวนเงินทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา นำ�ฝาก แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่ต�่ำ กว่า 350.- บาท
				 ตัวอย่าง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
มีเงินนำ�ฝากเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา จำ�นวนเงิน 1,000,000.บาท ปรากฏว่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ธนาคารไม่ไปรับเงินจากสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา เพื่อนำ�ฝากเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนเงิน
1,000,000.- บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่า 350.-บาท ดังนี้
= 1,000,000 x 0.1 % = 1,000. - บาท
ค่าปรับมากกว่า 350.-บาท ดังนั้นคิดค่าปรับ = 1,000.- บาท
1.2) กรณีธนาคารไม่ไปส่งเงินทดรองจ่ายให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา  ตามที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  แจ้งธนาคารทราบล่วงหน้า 
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1
(ศูนย์จดุ หนึง่ ) ของจำ�นวนเงินทดรองจ่ายประจำ�วันทีธ่ นาคารไม่น�ำ ส่งให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่า 350.- บาท
				 ตัวอย่าง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
ได้แจ้งธนาคารทราบล่วงหน้าว่าธนาคารต้องนำ�ส่งเงินทดรองจ่ายให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จำ�นวนเงิน 200,000.- บาท เมื่อถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปรากฏว่า
ธนาคารไม่นำ�ส่งเงินทดรองจ่าย สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีสิทธิเรียก
ค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนเงินทดรองจ่าย 200,000.- บาท แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่ต�่ำ กว่า 350.- บาท ดังนี้
72

คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

= 200,000 x 0.1 % = 200 บาท
ค่าปรับต่ำ�กว่า 350.-บาท ดังนั้นค่าปรับ = 350.-บาท
(2) กรณีธนาคารส่งเงินทดรองจ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำ�หนดตามข้อ 2. เกินกว่า
เดือนละ 3 ครั้ง สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตรา
ร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของจำ�นวนเงินทดรองจ่ายที่ธนาคารส่งล่าช้าตั้งแต่ครั้งที่ 4 ในแต่ละเดือนเป็นต้นไป
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่าครั้งละ 350.- บาท
				 ตัวอย่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารมาส่งเงินทดรองจ่ายให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ล่าช้าจำ�นวน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 กุมภาพันธ์ สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา มีสทิ ธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนเงินทดรองจ่าย
ที่ธนาคารส่งให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ล่าช้า  2 ครั้ง คือในครั้งที่ 4
และ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ดังนี้
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เงินทดรองจ่ายทีธ่ นาคารส่งล่าช้าจำ�นวนเงิน 200,000.- บาท จำ�นวน
เงินค่าปรับ
= 200,000 x 0.1 % = 200. - บาท
ค่าปรับต่ำ�กว่า 350.- บาท ให้คิดค่าปรับ 350.-บาท
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ จำ�นวนเงินทดรองจ่ายทีธ่ นาคารส่งล่าช้าจำ�นวนเงิน 400,000.- บาท
จำ�นวนเงินค่าปรับ
= 300,000 x 0.1 % = 400. - บาท
ดังนั้น สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา มีสิทธิเรียกค่าปรับ
จากธนาคารประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ได้รวมเป็นเงิน 750.- บาท			
(3) กรณีธนาคารไม่น�ำ เงินฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา  ภายในวันและเวลาที่กำ�หนดตามข้อ 5. สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของจำ�นวนเงินที่ระบุในใบรับฝากเงิน และใบรายการ
รับ-ส่งเงินประจำ�วันเป็นรายวัน โดยคำ�นวณนับตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบรับฝากเงิน และใบรายการรับ-ส่งเงิน
ประจำ�วันจนถึงวันก่อนวันทีธ่ นาคารนำ�เงินฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่าวันละ 350.- บาท
				 ตัวอย่างที่ 1 กรณีทธี่ นาคารนำ�เงินฝากเข้าบัญชีส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ล่าช้าเต็มจำ�นวน
เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ธนาคารรับเงินจากสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่
จังหวัด/สาขา จำ�นวนเงิน 1,000,000.- บาท ซึง่ มีใบรับฝากเงินและใบรายการรับ - ส่งเงินประจำ�วันเป็นหลักฐาน
โดยธนาคารต้องนำ�เงินไปเข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ แต่ธนาคารนำ�เงินจำ�นวน 1,000,000.- บาท เข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
มีสทิ ธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนเงิน 1,000,000.- บาท ตามจำ�นวนวันทีธ่ นาคารนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ล่าช้า โดยเริม่ คำ�นวณนับตัง้ แต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์
เป็นต้นไป จนถึงวันก่อนวันที่ธนาคารนำ�ฝากเงินเข้าบัญชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา คิดเป็นจำ�นวนวันที่คำ�นวณนับได้เท่ากับ 1วัน (วันที่ 2 – 2 กุมภาพันธ์) คำ�นวณเงินค่าปรับวันละ
= 1,000,000 x 0.1 % = 1,000. - บาท
จำ�นวนเงินค่าปรับทั้งสิ้น 1 x 1,000 = 1,000.- บาท
กรณีค�ำ นวณเงินค่าปรับรายวันได้นอ้ ยกว่าวันละ 350.- บาท ให้คดิ ค่าปรับวันละ 350.- บาท
				 ตัวอย่างที่ 2 กรณีธนาคารนำ�เงินฝากเข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ล่าช้าบางจำ�นวน
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ธนาคารรับเงินจากสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา  จำ�นวนเงิน 1,000,000.- บาท ซึ่งมีใบรับฝากเงินและใบรายการรับ-ส่งเงินประจำ�วัน
เป็นหลักฐานโดยธนาคารต้องนำ�เงินไปเข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปรากฏว่าธนาคารนำ�เงินจำ�นวน 900,000.- บาท ฝากเข้าสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และนำ�เงินจำ�นวน 100,000.- บาท เข้าบัญชี
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา มีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนเงินที่ธนาคารนำ�ฝาก
เข้าบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ล่าช้า จำ�นวนเงิน 100,000.- บาท โดย
เริม่ คำ�นวณนับตัง้ แต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปจนถึงวันก่อนวันทีธ่ นาคารนำ�ฝากเงินเข้าบัญชีของสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา คิดเป็นจำ�นวนวันที่คำ�นวณนับได้เท่ากับ 2 วัน (วันที่ 2 – 3
กุมภาพันธ์)
= 100,000 x 0.1 % = 100. - บาท
ค่าปรับรายวันต่ำ�กว่าวันละ 350.- บาท ดังนั้นคิดค่าปรับวันละ 350.-บาท
จำ�นวนเงินค่าปรับทั้งสิ้น 2 x 350 = 700.- บาท
11.2 วิธีการเรียกค่าปรับ
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีสิทธิระงับการจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่ถึงกำ�หนดจ่ายให้แก่ธนาคารจนกว่าธนาคารจะชดใช้ค่าปรับแก่สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ตามจำ�นวนค่าปรับทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา มีสิทธิ และหากค่าธรรมเนียมที่ถึงกำ�หนดจ่ายให้แก่ธนาคารมีจำ�นวนน้อยกว่าค่าปรับ ให้
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา หักเอาจากค่าธรรมเนียมทีส่ �ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารในแต่ละเดือน และให้ถือว่าเงินค่าปรับจำ�นวน
ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ได้จา่ ยให้แก่ธนาคาร
ในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงด้วย
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การรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ

ด้านนโยบาย
1. สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
1.1 จัดทำ�โครงการรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการโดยกำ�หนดระยะเวลาโครงการ 1 ปี
เสนอเลขาธิการอนุมัติโครงการฯ
1.2 จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
นอกสถานที่ราชการ โดยให้เลขาธิการลงนามในคำ�สั่ง
2. สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
2.1 จัดทำ�โครงการรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการโดยกำ�หนดระยะเวลาโครงการ 1 ปี
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการฯ
2.2 จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
นอกสถานที่ราชการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำ�สั่ง
เมื่อสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาได้รับอนุมัติโครงการฯ แล้วหากมี
ความจำ�เป็นต้องใช้งบประมาณให้จดั ส่งโครงการฯ เสนอสำ�นักงานเลขานุการกรมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามความจำ�เป็น
วิธีการรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ
1. การเบิกใบเสร็จรับเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำ�หน้าที่ออกไปรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
จากงานการเงินและบัญชี โดยแยกกองทุนแยกเล่มเฉพาะกรณีรับเงินนอกสถานที่ราชการ และบันทึกใน
สมุดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจนว่าใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำ�หรับการรับเงินนอกสถานที่ราชการ
เมื่อใช้ใบเสร็จรับเงินหมดเล่มแล้วให้ส่งต้นขั้วคืนงานการเงินและบัญชีเป็นผู้เก็บรักษา
2. การรับชำ�ระเงินสมทบ
2.1 เจ้าหน้าที่รับเงินจะต้องรับชำ�ระเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายจ้างหรือผู้ประกันตน
ตามจำ�นวนเงินที่รับชำ�ระ ณ จุดบริการทุกครั้งโดยทันที ทั้งนี้ ก่อนส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างหรือ
ผูป้ ระกันตน เจ้าหน้าทีร่ บั เงินต้องตรวจสอบรายการในใบเสร็จรับเงินและจำ�นวนเงินทีร่ บั ชำ�ระให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.2 ห้ามขุดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจำ�นวนเงินหรือชื่อผู้ชำ�ระเงินในใบเสร็จรับเงิน
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขดี ฆ่าจำ�นวนเงินและเขียนใหม่ทงั้ จำ�นวน
โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำ�กับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่า/ประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งต้นฉบับ
และสำ�เนาแล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ โดยให้นำ�ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่ายกเลิกการใช้นั้นติดไว้กับสำ�เนา
ใบเสร็จรับเงินในเล่มให้ครบถ้วนและสำ�เนาทุกฉบับ
2.3 กรณีสถานที่ที่ไปรับเงินสมทบมีธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้เจ้าหน้าที่นำ�เงินฝาก
ธนาคารโดยเขียนใบนำ�ฝาก (Pay – in) นำ�เงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา.....
บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุนเงินทดแทนพื้นที่/จังหวัด/สาขา..... บัญชีที่ 1” หรือ “เงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา 40 พื้นที่/จังหวัด/สาขา...บัญชีที่ 1” แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บสำ�เนาใบนำ�ฝาก (Pay – in) ไว้ส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานการนำ�เงินฝากธนาคาร
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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3. สิ้นวัน
3.1 เมื่อสิ้นเวลารับเงิน เจ้าหน้าที่รับเงินนอกสถานที่สรุปการรับชำ�ระเงินด้านหลังสำ�เนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของวันส่งมอบเงินสด เช็ค หรือ ดร๊าฟ หรือสำ�เนาใบนำ�ฝาก (Pay – in)
พร้อมต้นขั้วสำ�เนาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
3.2 เจ้าหน้าทีง่ านการเงินและบัญชี ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับชำ�ระเงินในระบบคอมพิวเตอร์
ภายในวันทีไ่ ด้รบั เงิน ในกรณีทมี่ กี ารรับเงินภายหลังกำ�หนดเวลาสำ�หรับวันนัน้ แล้ว ให้บนั ทึกข้อมูลการรับเงินนัน้
ในระบบคอมพิวเตอร์ในวันทำ�การถัดไป กรณีใบเสร็จรับเงินใช้หมดเล่มแล้วให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและ
บัญชีรับคืนต้นขั้วใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ที่รับเงินด้วย
3.3 นำ�เงินฝากธนาคารหรือเก็บเข้าตู้นิรภัยแล้วแต่กรณี งานการเงินและบัญชีจัดทำ�รายงาน
เงินคงเหลือประจำ�วัน โดยในด้านการรับเงินให้รวมยอดเงินทัง้ รับ ณ สำ�นักงาน และรับเงินชำ�ระเงินนอกสถานที่
ราชการ เสนอผู้อำ�นายการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อทราบ
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติข้างต้น และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
โดยเคร่งครัด
(หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 321 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

การกำ�หนดระดับความรับผิดชอบของผู้ใช้งานสำ�หรับงานการเงินรับ

		 ระบบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 (ระบบ Sapiens)
		
ระดับปกติ
หมายถึง พนักงานชั้นต้น พนักงานชั้นกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถสอบถาม
ข้อมูล และพิมพ์รายงานต่าง ๆ
		
ระดับปฏิบัติการ
หมายถึง พนักงานชั้นสูง และข้าราชการตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภท
ทั่วไป ระดับชำ�นาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูล
รับชำ�ระเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สอบถามข้อมูล แก้ไขใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์รายงานต่าง ๆ
		
ระดับสูง
หมายถึง ข้าราชการ ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ หรือระดับชำ�นาญการพิเศษ
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูลรับชำ�ระเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สอบถามข้อมูล บันทึก
เลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชี พิมพ์รายงานต่าง ๆ บันทึกยกเลิก/แก้ไขใบเสร็จรับเงิน และอนุมัติการยกเลิก/
แก้ไขใบเสร็จรับเงิน
		 ระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 (Web Application)
		
ระดับปกติ
หมายถึง พนักงานชั้นต้น พนักงานชั้นกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถสอบถาม
ข้อมูล และพิมพ์รายงานต่าง ๆ
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ระดับปฏิบัติการ
หมายถึง พนักงานชั้นสูง และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำ�นาญงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูลรับชำ�ระเงิน
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สอบถามข้อมูล และพิมพ์รายงานต่างๆ
		
ระดับสูง
หมายถึง ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ หรือระดับชำ�นาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูลรับชำ�ระเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สอบถามข้อมูล พิมพ์รายงานต่างๆ
บันทึกอนุมัติยกเลิก/แก้ไขใบเสร็จรับเงิน
		 ระบบกองทุนเงินทดแทน (Web Application)
		
ระดับปกติ
หมายถึง พนักงานชั้นต้น พนักงานชั้นกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถสอบถาม
ข้อมูล และพิมพ์รายงานต่าง ๆ
		
ระดับปฏิบัติการ
หมายถึง พนักงานชั้นสูง และข้าราชการตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำ�นาญงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูล
รับชำ�ระเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สอบถามข้อมูล บันทึกยกเลิก/แก้ไขใบเสร็จรับเงิน บันทึกเลขทีใ่ บโอนปรับปรุง
บัญชี พิมพ์รายงานต่าง ๆ
		
ระดับสูง
หมายถึง ข้าราชการ ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ หรือระดับชำ�นาญการพิเศษ
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูลรับชำ�ระเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สอบถามข้อมูล
พิมพ์รายงานต่าง ๆ บันทึกเลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชี อนุมัติการบันทึกเลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชี บันทึก
ยกเลิก/แก้ไขใบเสร็จรับเงิน และอนุมัติการยกเลิก/แก้ไขใบเสร็จรับเงิน

ข้อควรระวังในการรับเงิน

1. การใช้ User Id และ Password
1.1 ให้ใช้รหัส User Id และ Password ของตนเองในการปฏิบตั งิ านโดยเคร่งครัดตามอำ�นาจหน้าที่
ในการเข้าใช้งานระบบ และไม่ควรมอบ User Id และ Password ของตนเองให้กับผู้อื่น
1.2 การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องใช้ User ระดับสูง (หมายถึงข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
ชำ�นาญการ หรือระดับชำ�นาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) อนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ในระบบเท่านั้น
2. การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับขั้น ต้องตรวจสอบ
การแก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนรายงานการรับเงินประจำ�วัน และรายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมประทับตรา
ยกเลิกทุกครั้ง หากมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินต้องทำ�การแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินในระบบการเงินรับและ
แก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข

กรณีรับช�ำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
1. รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39
1.1 เจ้าหน้าที่บันทึกแบบนำ�ส่งเงินสมทบไม่ถูกต้อง เช่น รับชำ�ระเงินสมทบเพิ่มเติมส่วนที่ขาด
(แบบ 8) แต่เจ้าหน้าที่บันทึกรับเงินเป็นเงินสมทบงวดปกติ (แบบ 1)
			 วิธีการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการแก้ไขแบบนำ�ส่งเงินสมทบที่ระบบ Sapiens เข้าระบบ
รับเงิน ไปที่ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง.” จากนั้นไปที่ข้อ 11 “แก้ไขแบบ 1 – 8” โดยอ้างเลขที่
ใบเสร็จรับเงินฉบับแรกทีร่ บั ชำ�ระเงินสมทบปกติ และแจ้งงานเงินสมทบดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสมทบต่อไป
		
1.2 กรณีรับเงินสมทบเพิ่มเติมส่วนที่ขาดจากนายจ้าง แต่เจ้าหน้าที่บันทึกงวดเงินสมทบ
หรือเลขที่บัญชีนายจ้าง ไม่ถูกต้อง
			 วิธีการแก้ไข กรณีออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง เป็นเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมาย
ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขแบบนำ�ส่งเงินที่ระบบ Sapiens ระบบรับเงิน ดังนี้
- แก้ไขแบบนำ�ส่งเงินสมทบ ไปที่ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง.” ไป ข้อ 10
“แก้ไขแบบ 8 – 1”
- แก้ไขงวดเงินสมทบ หรือเลขทีบ่ ญ
ั ชีนายจ้างให้ถกู ต้อง ไปทีข่ อ้ 20 “แก้ไข/ ยกเลิกใบเสร็จฯ/
หนังสือ รง.” ไปข้อ 1 “แก้ไขงวด, เลขที่บัญชีนายจ้าง ผปต, เลขที่ใบเสร็จ”
- ต่อจากนั้นให้ไปแก้ไขแบบนำ�ส่งเงินสมทบให้ถูกต้อง ไปที่ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จฯ/
หนังสือ รง.” ไปข้อ 11 “แก้ไขแบบ 1 – 8”
กรณีออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างด้วยแบบเงินสมทบเพิ่มเติมส่วนที่ขาด (แบบ 8)
เป็นเงินเพิ่มตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขเลขที่บัญชีนายจ้างและงวดเงินสมทบได้ ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ทำ�หนังสือแจ้งมายังสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
เพื่อประสานสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องต่อไป
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1.3 กรณีรบั ชำ�ระเงินสมทบเพิม่ เติมส่วนทีข่ าดจากผูป้ ระกันตนมาตรา 39 แต่เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึก
งวดเงินสมทบ หรือเลขที่บัตรประชาชน ไม่ถูกต้อง
			 วิธีการแก้ไข ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ทำ�หนังสือแจ้ง
มายังสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนเพื่อประสานสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องต่อไป
		
1.4 เจ้าหน้าที่บันทึกงวดเดือน หรือ เลขที่บัญชีนายจ้าง หรือลำ�ดับที่สาขา ในระบบรับเงิน
ของใบเสร็จรับเงินที่เป็นเช็คขัดข้องไม่ถูกต้อง
			 วิธีการแก้ไข กรณีใบเสร็จรับเงินที่เป็นเช็คขัดข้อง เจ้าหน้าที่จะแก้ไขงวดเดือน หรือเลขที่
บัญชีนายจ้าง หรือลำ�ดับที่สาขาไม่ได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น ให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ทำ�หนังสือแจ้งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนเพือ่ ประสาน
สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ และให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา แก้ไขใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
		
1.5 กรณีรับชำ�ระเงินสมทบจากผู้ประกันตนมาตรา 39 ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
แต่เจ้าหน้าที่สมทบบันทึกเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนไม่ถูกต้อง หรือกรณีเจ้าหน้าที่เงินสมทบ
แจ้งแก้ไขงวดเดือนของผู้ประกันตน
			 วิธีการแก้ไข กรณีใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกันตนมาตรา 39 ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เจ้าหน้าที่แก้ไขเลขบัตรประชาชน หรืองวดเดือนไม่ได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถแก้ไขได้ ให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ทำ�หนังสือแจ้งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
เพือ่ ประสานสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ และให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
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		 1.6 รับชำ�ระเงินสมทบกรณีเช็คขัดข้อง แต่สถานะเช็คขัดข้องยังไม่เปลีย่ นจาก “R” เป็น “X”
			 วิธกี ารแก้ไข ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบใบเสร็จรับเงินฉบับทีช่ �ำ ระเช็คขัดข้องว่าได้มกี ารบันทึกเลขที่
ใบเสร็จรับเงินฉบับแรกหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้บนั ทึกให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินรับดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลทีร่ ะบบ Sapiens
ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากนายจ้างมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิกใบเสร็จ
รับเงินต้นฉบับ
- บันทึกเลขทีใ่ บเสร็จรับเงินฉบับแรกในใบเสร็จรับเงินฉบับทีร่ บั ชำ�ระเช็คขัดข้อง ไปทีห่ น้าจอ
ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง.” ไปข้อ 05 “แก้ไขเลขที่ใบเสร็จรับเงินฉบับแรก เลขที่ใบเสร็จฯ”
- บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับที่เช็คขัดข้องในระบบ ไปที่หน้าจอ ข้อ 20 แก้ไข/
ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง. ไปข้อ 03 “ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง.เลขที่” โดยพิมพ์ “D” ทับ “P” ในช่อง
“พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” หมายถึง การยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวันและบันทึก Password ของผูอ้ นุมตั ใิ นช่องผูอ้ นุมตั ิ
- เมื่อดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ update ฐานข้อมูลเงินสมทบให้ถูกต้องต่อไป
กรณีทตี่ รวจสอบแล้วพบว่าระบบรับเงินสถานะ “R” เปลีย่ นเป็น “X” เรียบร้อยแล้วแต่ระบบ
เงินสมทบสถานะ “R” ยังไม่แปลีย่ นเป็น “A” ให้แจ้งสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ Update ฐานข้อมูล
เงินสมทบให้ถูกต้องต่อไป
		
1.7 กรณีนายจ้างชำ�ระเงินสมทบกรณีเช็คขัดข้องผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร แต่ธนาคาร
ออกใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสมทบแบบปกติ
วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่เช็คขัดข้องจากนายจ้างมายกเลิก โดยให้ประทับตรา
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- แก้ไขข้อมูลในระบบ Sapiens ดังนี้
* บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินฉบับแรกในใบเสร็จรับเงินฉบับที่รับชำ�ระเช็คขัดข้อง ไปที่
หน้าจอ ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง.” จากนั้นไปที่ข้อ 05 “แก้ไขเลขที่ใบเสร็จรับเงินฉบับแรก
เลขที่ใบเสร็จฯ”
* บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับที่เช็คขัดข้องในระบบ ไปที่หน้าจอ ข้อ 20 “แก้ไข/ยกเลิก
ใบเสร็จฯ/หนังสือ รง.” จากนั้นไปที่ข้อ 03 “ยกเลิกใบเสร็จฯ/หนังสือ รง. เลขที่” โดยพิมพ์ “D” ทับ “P” ในช่อง
“พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” หมายถึงการยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวันและ บันทึก Password ของผูอ้ นุมตั ใิ นช่องผูอ้ นุมตั ิ
* เมื่อดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ Update ฐานข้อมูลเงินสมทบให้ถูกต้องต่อไป
กรณีทตี่ รวจสอบแล้วพบว่าระบบรับเงินสถานะ “R” เปลีย่ นเป็น “X” เรียบร้อยแล้วแต่ระบบ
เงินสมทบสถานะ “R” ยังไม่แปลีย่ นเป็น “A” ให้แจ้งสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ Update ฐานข้อมูล
เงินสมทบให้ถูกต้องต่อไป
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1.8 กรณีนายจ้างชำ�ระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นกองทุนประกันสังคม
		 วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากนายจ้างมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- เจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินรับ นำ�เลขที่ใบโอนบันทึกที่ ระบบ Sapiens ระบบการเงินรับ ข้อ 20 เลือก ข้อ 7
- พิมพ์รายงานใบโอน พร้อมแนบเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และแจ้งเจ้าหน้าทีส่ มทบ
ดำ�เนินการแก้ไขฐานข้อมูลเงินสมทบต่อไป
- ตรวจสอบ Statement ว่าธนาคารปรับปรุงโอนเงินคืนเข้าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้ายัง
ไม่โอนเงินคืนให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินจ่าย โอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมคืนเข้าบัญชีเงินกองทุน
เงินทดแทน บัญชีที่ 1
- ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทนฉบับใหม่ให้นายจ้าง โดยเลือกช่องทางการรับเงิน
ผ่านธนาคาร บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ธนาคารรับชำ�ระเงิน
ทัง้ นี้ กรณีรบั เงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง สำ�หรับใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา  ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และ
ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
กรณีรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด
(มหาชน) ใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และ
การลงทุนดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง สำ�หรับ
ใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดดำ�เนินการปรับปรุง
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
		
1.9 ธนาคารบันทึกข้อมูลการรับเงินสมทบมาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่ถูกต้อง เช่น
งวดเงินสมทบ เลขที่บัญชีนายจ้าง หรือเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		 วิธีการแก้ไข ดังนี้
		 (1) กรณีธนาคารบันทึกงวดเงินสมทบไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับ ดำ�เนินการแก้ไข
งวดเงินสมทบที่ระบบ Sapiens ข้อ 20 เลือก ข้อ 1 และแก้ไขใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
		 (2) กรณีธนาคารบันทึกเลขทีบ่ ญ
ั ชีนายจ้าง หรือเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนผูป้ ระกันตน
มาตรา 39 ไม่ถูกต้อง หากข้อมูลประมวลผลลงระบบการเงิน และระบบสมทบได้ แต่ตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับดำ�เนินการแก้ไขเลขที่บัญชีนายจ้าง หรือ เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ที่ระบบ Sapiens ข้อ 20 เลือก ข้อ 1 และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำ�กับรายการ
ที่แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อเท็จจริง
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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หากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถประมวลผลลงระบบการเงินและระบบสมทบได้ ให้เจ้าหน้าที่
เงินสมทบดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่ระบบสมทบ (Sapiens) ข้อ 77 และเจ้าหน้าที่การเงินแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับพร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำ�กับรายการที่แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อเท็จจริง
		
1.10 ธนาคารบันทึกข้อมูลการรับเงินสมทบมาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่ถูกต้อง เช่น บันทึก
เงินสมทบเป็นเงินเพิ่ม หรือบันทึกเงินเพิ่มเป็นเงินสมทบ
			 วิธีการแก้ไข ดังนี้
- เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ทำ � ใบโอนปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี โ อนเงิ น เพิ่ ม ตามกฎหมายเป็ น เงิ น สมทบ
หรือโอนเงินสมทบเป็นเงินเพิ่มตามกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่การเงินรับ นำ�เลขที่ใบโอนบันทึกที่ระบบการเงินรับระบบ Sapiens ข้อ 20
เลือก ข้อ 7
- พิมพ์รายงานใบโอน พร้อมแนบเอกสารการประกอบการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน ให้เจ้าหน้าที่
สมทบดำ�เนินการแก้ไขฐานข้อมูลเงินสมทบต่อไป
- แก้ไขใบเสร็จรับเงิน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำ�กับรายการที่แก้ไขให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
		 1.11 นายจ้างชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 หลายงวด แต่เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร
ออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง 1 งวด
			 วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากนายจ้างมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- เจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินรับ นำ�เลขที่ใบโอนบันทึกที่ระบบการเงินรับระบบ Sapiens ข้อ 20 เลือก ข้อ 7
- พิมพ์รายงานใบโอน พร้อมแนบเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบ
ดำ�เนินการแก้ไขฐานข้อมูลเงินสมทบ
- ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 ฉบับใหม่ให้นายจ้างตามงวดเงินสมทบ
ที่นายจ้างชำ�ระ โดยเลือกช่องทางการรับเงินผ่านธนาคาร บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ธนาคารรับชำ�ระเงิน
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ทั้งนี้ กรณีรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนดำ�เนินการ
ปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง สำ�หรับใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
กรณีรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด
(มหาชน) ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุนดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
สำ�หรับใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
ดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
		
1.12 นายจ้างชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ด้วยเช็ค
ฉบับเดียวกัน แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฉบับเดียว
			 วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากนายจ้างมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- เจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินรับนำ�เลขที่ใบโอนบันทึกที่ระบบการเงินรับ ระบบ Sapiens ข้อ 20 เลือกข้อ 7
- พิมพ์รายงานใบโอน พร้อมแนบเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่สมทบ
ดำ�เนินการแก้ไขฐานข้อมูลเงินสมทบ
- ตรวจสอบ Statement ว่าธนาคารปรับปรุงโอนเงินคืนเข้าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่
โอนเงินคืนให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินจ่าย โอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม คืนเข้าบัญชีเงินกองทุน
เงินทดแทน บัญชีที่ 1 เท่ากับจำ�นวนเงินที่นายจ้างชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทน
- ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม 1 ฉบับ และกองทุนเงินทดแทน 1 ฉบับ ให้นายจ้าง
โดยเลือกช่องทางการรับเงินผ่านธนาคาร บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ธนาคารรับชำ�ระเงิน
ทั้งนี้ กรณีรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ดำ�เนินการ
ปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง สำ�หรับใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
กรณีรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด
(มหาชน) ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุนดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
สำ�หรับใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
ดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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1.13 นายจ้างชำ�ระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ระบบ
e-payment) แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
		 วิธีการแก้ไข นายจ้างสามารถยื่นขอใบรายการรับชำ�ระเงินสมทบแทนใบเสร็จรับเงินได้ที่
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
		
1.14 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำ�ระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน
แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
			 วิธีการแก้ไข ผู้ประกันตนมาตรา  39 สามารถยื่นขอใบรายการรับชำ�ระเงินสมทบแทน
ใบเสร็จรับเงินได้ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40

		
2.1 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำ�ระเงินสมทบ แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นเงินสมทบมาตรา 39
		
วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากผู้ประกันตนมายกเลิกโดยให้ประทับตรายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- เจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินรับนำ�เลขที่ใบโอนบันทึกที่ระบบการเงินรับระบบ Sapiens ข้อ 20 เลือก ข้อ 7
- พิมพ์รายงานใบโอน พร้อมแนบเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แจ้งเจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบ
ดำ�เนินการแก้ไขฐานข้อมูลเงินสมทบ
- ตรวจสอบ Statement ว่าธนาคารปรับปรุงโอนเงินคืนเข้าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้ายัง
ไม่โอนเงินคืนให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินจ่าย โอนเงินจากเงินบัญชีกองทุนประกันสังคมคืนเข้าบัญชีเงินกองทุน
ประกันสังคม มาตรา 40 บัญชีที่ 1
- ออกใบเสร็จรับเงินมาตรา  40 ในระบบ Web Application มาตรา  40 ให้ผู้ประกันตน
โดยเลือกช่องทางการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เลือก “แก้ไขกรณีชำ�ระผิดกองทุน/โอนเงินผ่านธนาคาร
ที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินในระบบ ม.40” บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ธนาคารรับชำ�ระเงิน
ทัง้ นี้ กรณีรบั เงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนดำ�เนินการ
ปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผปู้ ระกันตน สำ�หรับใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผู้ประกันตน
กรณีรบั เงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำ�กัด
(มหาชน) ใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุนดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผปู้ ระกันตน สำ�หรับ
ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมจังหวัดดำ�เนินการ
ปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผู้ประกันตน
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2.2 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำ�ระเงินสมทบ แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นเงินสมทบมาตรา 40
			 วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากผู้ประกันตนมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบรับเงินมาตรา 40
- เจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Sapiens และบันทึก
เลขที่ใบโอนในระบบ web มาตรา 40 เข้าระบบงานบัญชี ไปที่หน้าจอ “บันทึกใบโอน จากระบบ Sapiens
(INS040101)” ระบบจะเชื่อมโยงเลขที่ใบโอนจากระบบบัญชีมาตรา  40 มายังระบบการเงินรับโดยอัตโนมัติ
และให้เจ้าหน้าที่บัญชีสำ�เนาใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Sapiens และรายงานใบโอนระบบ web
มาตรา 40 ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเลขที่ใบโอนปรับปรุงบัญชี ที่ระบบงานการเงินรับมาตรา  40
หน้าจอทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (INS020101) ให้ถูกต้องตรงกัน และแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินจ่ายโอนเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย โอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 คืนเข้าบัญชี
เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ 1
- ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  39 ในระบบ Sapiens ให้ผู้ประกันตน
โดยเลือกช่องทางการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ธนาคารรับชำ�ระเงิน
2.3 ธนาคารและหน่วยบริการรับชำ�ระเงินสมทบมาตรา 40 แต่บันทึกงวดเงินสมทบซ้ำ�กับ
ข้อมูลในฐานเงินสมทบ
			 วิธีการแก้ไข ระบบมาตรา  40 จะปรับแก้ไขเป็นเงินสมทบงวดถัดไปโดยอัตโนมัติซ่ึงจะทำ�ให้
รายงานใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการอื่น (INS020731) ไม่ตรงกับรายงานของธนาคารและ
หน่วยบริการอื่น ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เรียกรายงานการแก้ไขข้อมูล
ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ แยกตามช่องทางการรับเงิน (INS020744) มาตรวจสอบ
		
2.4 กรณีทผี่ ปู้ ระกันตนมาตรา 40 ต้องการชำ�ระเงินสมทบงวดล่วงหน้าแต่เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร/
หน่วยบริการ ออกใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสมทบเพิ่มเติม
			 วิธีการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
ดำ�เนินการดังนี้
- แจ้งผู้ประกันตนให้นำ�ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายกเลิก โดยเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
ข้อมูลการรับเงินดังกล่าวในระบบรับเงินมาตรา 40 และประทับตรา “ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
- เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบรับเงินมาตรา 40 และ Print Screen
ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิกจากระบบมาแนบเป็นหลักฐาน
- เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีท�ำ ใบโอนปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Sapiens และบันทึกเลขที่
ใบโอนในระบบ web มาตรา 40 เข้าระบบงานบัญชี ไปทีห่ น้าจอ “บันทึกใบโอนจากระบบ Sapiens (INS040101)”
ระบบจะเชือ่ มโยงเลขทีใ่ บโอนจากระบบบัญชีมาตรา 40 มาบันทึกทีร่ ะบบการเงินโดยอัตโนมัติ และให้เจ้าหน้าที่
บัญชีสำ�เนาใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Sapiens และรายงานใบโอน ระบบ Web Application มาตรา 40
ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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- เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ตรวจสอบเลขที่ ใ บโอนปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ใ นระบบงานการเงิ น รั บ
มาตรา 40 หน้าจอทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (INS020101) ให้ถูกต้องตรงกัน
- เจ้าหน้าที่การเงินรับบันทึกรับเงินสมทบและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผู้ประกันตน
โดยเลือกช่องทางการรับเงินเป็นรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เลือกแก้ไข
ใบเสร็จรับเงินมาตรา 40 จากหน่วยบริการ/ธนาคาร
2.5 บันทึกรับเงินสมทบมาตรา 40 ผิดราย เช่น ต้องการรับชำ�ระเงินสมทบจาก นายสมชาย
เข้มแข็ง เลขบัตรประชาชน 1234567890123 แต่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินเป็นของนายสมเดช
เข้มข้น เลขบัตรประชาชน 1234567890133
			 วิธีการแก้ไข
			 2.5.1 กรณีออกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม ให้ดำ�เนินการดังนี้
- แก้ไขใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มต้นฉบับและสำ�เนาให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Web Application มาตรา  40 ระบบงาน
การเงินที่หน้าจอ “หน้าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (INS020101)”
- บันทึกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มเข้าระบบใหม่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยบันทึก
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่เลขที่เดิม ในระบบ Web Application มาตรา 40 ระบบงานการเงิน หน้าจอ “บันทึกรับเงิน
สมทบ ณ สำ�นักงาน (INS020400 )”
			 2.5.2 กรณีออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบ กรณีข้ามวันเจ้าหน้าที่สามารถดำ�เนินการ
แก้ไขได้ 2 วิธี ดังนี้
กรณีที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำ�กับ
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และทำ�หนังสือแจ้งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เพื่อประสาน
ให้สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารเทศดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องต่อไป
กรณีที่ 2 บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้
ผู้ประกันตน โดยให้ดำ�เนินการดังนี้
- ติ ด ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น ต้ น ฉบั บ มายกเลิ ก โดยให้ ป ระทั บ ตรายกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Web Application มาตรา  40 ระบบ
งานการเงินที่หน้าจอ “หน้าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (INS020101)”
- แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Sapiens และให้เจ้าหน้าที่
บัญชีนำ�เลขที่ใบโอนมาบันทึกเข้าระบบ Web Application มาตรา 40 ระบบงานบัญชี หน้าจอ “บันทึกใบโอน
จากระบบ Sapiens (INS040101)”
- บันทึกรับเงินสมทบและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผู้ประกันตน ในระบบ
Web Application มาตรา  40 ระบบการเงินรับ หน้าจอ “บันทึกรับเงินสมทบ ณ สำ�นักงาน (INS020400)
โดยเลือกช่องทางการรับเงินเป็นรับเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เลือกแก้ไขกรณี
“ชำ�ระผิดกองทุน/โอนเงินผ่านธนาคารที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ม.40” บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ที่ผู้ประกันตน
ชำ�ระเงิน
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3. รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

		
3.1 นายจ้างชำ�ระเงินสมทบ แต่บันทึกข้อมูลเข้าระบบเป็นเงินเกิน เช่น นายจ้างต้องการ
ชำ�ระเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำ�ปี 2557 แต่บันทึกข้อมูลเข้าระบบเป็น เงินเกินของใบแจ้ง
ประเมินเงินสมทบประจำ�ปี 2557
			 วิธีการแก้ไข ให้ดำ�เนินการดังนี้
- ให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบดำ�เนินการโอนเงินเกินเป็นเงินคงเหลือ หน้าจอ “การโอนเงิน
คงเหลือ” เลือกประเภทการโอนเป็น “โอนเงินชำ�ระเกิน เป็นเงินคงเหลือ” แล้วโอนเงินคงเหลือไปชำ�ระเงินสมทบ
- เมื่อเจ้าหน้าที่สมทบดำ�เนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลมาบันทึกบัญชี
บัตรบัญชีนายจ้าง และสร้างเลขทีใ่ บโอนโดยอัตโนมัติ และระบบจะเชือ่ มโยงรายละเอียดข้อมูลการโอนเงินเกิน
เป็นเงินคงเหลือจากระบบงานเงินสมทบ และการบันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีจากระบบบัญชีมายังระบบ
การเงินรับโดยอัตโนมัติ
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับ ตรวจสอบรายการปรับปรุงข้อมูลการรับชำ�ระเงินได้ที่หน้าจอ
“สอบถามใบเสร็จรับเงิน”
		 3.2 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่บัญชีนายจ้าง ประเภทเงินสมทบ
			 วิธีการแก้ไข
		 3.2.1 ออกใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
- แก้ไขใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มต้นฉบับและสำ�นาให้ถูกต้อง
- บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ระบบ
งานการเงิน ที่หน้าจอ แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เลือกเมนูยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกใบเสร็จรับเงินเล่มเข้าระบบใหม่ให้ถกู ต้อง ในระบบ Web Application กองทุน
เงินทดแทน ระบบงานการเงินรับ โดยบันทึกใบเสร็จรับเงินเล่มที่เลขที่เดิม
- เจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงบัญชีในระบบ Web Application กองทุน
เงินทดแทน เมื่อเจ้าหน้าที่ทำ�ใบโอนปรับปรุงบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับเงินบันทึกเลขที่ใบโอน
ที่หน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน” เลือกเมนู “บันทึก/แก้ไขรายการปรับปรุงบัญชี”
		 3.2.2 ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบบ กรณีข้ามวัน เจ้าหน้าที่สามารถดำ�เนินการแก้ไขได้
2 วิธี ดังนี้
					 กรณีที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำ�กับ
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และทำ�หนังสือแจ้งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เพื่อประสาน
ให้สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารเทศดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องต่อไป
					 กรณีที่ 2 บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ผปู้ ระกันตน
โดยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
- ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน
ระบบงานการเงิน ในหน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน”
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- แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีทำ�ใบโอนปรับปรุงบัญชี
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำ�เลขที่ใบโอนมาบันทึกเข้าระบบ Web Application กองทุน
เงินทดแทน ระบบงานการเงินในหน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน”
- บันทึกรับเงินสมทบและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้างในระบบ Web
Application กองทุนเงินทดแทน ระบบการเงินรับ หน้าจอ “บันทึกรับเงินสมทบ” โดยเลือกช่องทางการรับเงิน
เป็นรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่ที่นายจ้างชำ�ระเงิน
		
3.3 กรณีนายจ้างชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่
ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินเป็นกองทุนเงินทดแทน
		 วิธีการแก้ไข ดังนี้
- ให้ติดตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากนายจ้างมายกเลิก โดยให้ประทับตรายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน ระบบรับเงิน
ที่หน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน”
- พิมพ์รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร (FIN5009) ที่ระบบ Web Application
กองทุนเงินทดแทน พร้อมแนบเอกสารการยกเลิกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีปรับปรุงบัญชีเมือ่ เจ้าหน้าที่
ทำ�ใบโอนปรับปรุงบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับบันทึกเลขที่ใบโอนที่หน้าจอ “แก้ไข/ยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน” เลือกเมนู “บันทึก/แก้ไขรายการปรับปรุงบัญชี”
- ตรวจสอบ Statement ว่าธนาคารปรับปรุงโอนเงินคืนเข้าบัญชีถกู ต้องแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่
โอนเงินคืนให้แจ้งงานจ่ายเงิน โอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนเงินทดแทน คืนเข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
บัญชีที่ 1
- ออกใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารกองทุนประกันสังคมฉบับใหม่ให้นายจ้าง ในระบบ Sapiens
โดยเลือกช่องทางการรับเงินผ่านธนาคาร บันทึกวันที่รับเงินเป็นวันที่นายจ้างชำ�ระเงิน
ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จะดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่ให้นายจ้างแทนสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�หรับใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร
ของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดดำ�เนินการปรับปรุงยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง
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ตารางสรุปช่องทางการรับเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ธนาคาร/
หน่วยบริการ

กองทุนประกันสังคม
สถานประกอบการ (ม.33)

ผู้ประกันตน ม.39

เคาน์เตอร์ e – payment เคาน์เตอร์ หักบัญชี
เงินฝาก
(Internet)
ธนาคาร

ผู้ประกันตน ม.40

กองทุน
เงินทดแทน

หักบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร

เคาน์เตอร์

เคาน์เตอร์

ธ.กรุงไทย

√

√

√

√

√

√

√

ธ.กรุงศรีอยุธยา

√

√

√

√

√

√

√

ธ.ธนชาต

√

√

√

ธ.ไทยพาณิชย์

√

√

√

ธ.กสิกรไทย

√

√

√

ธ.ทหารไทย

√

ธ.ซิตี้แบงก์

√

ธ.ซูมิโตโม

√

ธ.มิซูโฮ

√

ธ.ออมสิน

√

ธ.เพื่อการเกษตรฯ

√

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

√

เทสโก้โลตัส
ไปรษณีย์ Pay at Post

√
√

√

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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ตารางสรุปค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเงินกองทุนประกันสังคม
ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ช่องทางการรับเงิน
ผ่านเคาน์แตอร์ธนาคาร
และหน่วยบริการอื่น (ม.33 และ ม.39)
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.ธนชาต
ไปรษณีย์ทั่วประเทศ (เฉพาะ ม.39)
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ ม.39)
7-Eleven และร้านที่มีสัญลักษณ์

สปส.จ่ายค่าธรรมเนียม
การให้บริการ Transferfile
(ต่อเดือน)
รับเงิน
(รายการ)

นายจ้างจ่าย
ค่าธรรมเนียม
(รายการ)

ผู้ประกันตน
จ่ายค่าธรรมเนียม
(รายการ)

15 บาท
15 บาท
15 บาท
-

2,000 บาท
2,000 บาท
-

-

10 บาท
10 บาท

ผ่านระบบ e-payment (นายจ้าง)
ธ.กรุงไทย

7 บาท

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

ธ.กรุงศรีอยุธยา

7 บาท

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

ธ.กสิกรไทย

7 บาท

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

ธ.ไทยพาณิชย์

7 บาท

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

ธ.ซิตี้แบงก์

7 บาท

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

ธ.ซูมิโตโม

-

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

ธ.มิซูโฮ

-

-

แล้วแต่ขอ้ ตกลง ระหว่าง
เจ้าของบัญชีกบั ธนาคาร

-

90

คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

ตารางสรุปค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเงินกองทุนประกันสังคม
ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ช่องทางการรับเงิน
หักบัญชีเงินฝาก ผปต. ม.39
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.ธนชาต
ธ.ทหารไทย
หักบัญชีเงินฝาก ผปต. ม.40
ธ.ออมสิน
ธ.เพื่อการเกษตรฯ
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและ
หน่วยบริการอื่น (ผปต. ม.40)
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven
และร้านที่มีสัญลักษณ์
เทสโก้โลตัส

สปส. จ่ายค่าธรรมเนียม
การให้บริการ
Transferfile
รับเงิน (รายการ) (ต่อเดือน)

นายจ้างจ่ายค่า
ธรรมเนียม
(รายการ)

ผู้ประกันตน
จ่ายค่าธรรมเนียม
(รายการ)

7 บาท
7 บาท
7 บาท
7 บาท
7 บาท
7 บาท

-

-

5 บาท
10 บาท
10 บาท
10 บาท
10 บาท
10 บาท

-

-

-

5 บาท
5 บาท
5 บาท
5 บาท
5 บาท
5 บาท

-

-

-

10 บาท
10 บาท
10 บาท

-

-

-

10 บาท

ตารางสรุปค่าธรรมเนียมการให้บริการรับเงินกองทุนเงินทดแทน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ช่องทางการรับเงิน

ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศรีอยุธยา

สปส. จ่ายค่าธรรมเนียม
การให้บริการรับเงิน (รายการ)

15 บาท
15 บาท

นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียม
(รายการ)
-
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ตัวอย่างที่ 1
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ตัวอย่างที่ 2

แบบนำ�ส่งเงินกองทุนเงินทดแทน
ณ สำ�นักงานประกันสังคม......................................................
สำ�หรับผู้ชำ�ระเงินกรอก
เลขที่บัญชีนายจ้าง............................................ชื่อบริษัท......................................................................
จำ�นวนเงินที่ชำ�ระ เงินสด............................................บาท  เช็ค....................................................บาท
สำ�หรับเจ้าหน้าที่สำ�นักงานประกันสังคมกรอก
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.....................................................................
                         ลงชื่อ......................................................ผู้รับเงิน
                              (......................................................)

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
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ตัวอย่างที่ 3
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การจ่ายเงิน
กองทุนประกันสังคม
รายจ่ายของกองทุน
การจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2555 ให้จ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. จ่ายเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลหรือแพทย์ตามวิธกี ารและอัตราทีค่ ณะกรรมการ
การแพทย์ก�ำ หนดหรือค่ายาให้แก่หน่วยงานภาครัฐทีผ่ ลิตยาตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการการแพทย์ก�ำ หนด
2. จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
3. จ่ายคืนรัฐบาล หรือนายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นในกรณีที่เงินรับไว้เป็นเงินไม่พึงชำ�ระ
แก่กองทุน หรือเงินสมทบที่นำ�ส่งไว้เกินจำ�นวนที่ต้องชำ�ระ
4. จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตาม ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 ตามคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์หรือ
ตามคำ�พิพากษาของศาล
5. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 24 วรรคสอง
6. จ่ายในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26
7. จ่ายคืนเงินอุดหนุน หรือเงินทดรองราชการตามมาตรา 24 วรรคสาม

1. การจ่ายเงินโดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

		 1.1 จ่ายประโยชน์ทดแทน ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ว่างงาน
และสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิรับเงิน
		 1.2 จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตนและสถานพยาบาล ได้แก่ กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณี
ไม่มีบัตรรับรองสิทธิ
		
1.3 คืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน/นายจ้าง/ผู้มีสิทธิ
		
1.4 การจ่ า ยเงิ น คื น กรณี ผิ ด กองทุ น การจ่ า ยเงิ น ที่ เข้ า บั ญ ชี ผิ ด กองทุ น อาจเกิ ด ขึ้ น ได้
หลายกรณี เช่น นายจ้างต้องการนำ�เงินเข้าบัญชีกองทุนเงินทดแทนแต่เขียนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารผิด
ไปเข้าบัญชีกองทุนประกันสังคม หรือผูป้ ระกันตนต้องการชำ�ระเงินมาตรา 40 แต่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
ออกใบเสร็จรับเงินเป็นกองทุนประกันสังคม หรือธนาคารนำ�เงินเข้าบัญชีผิด เป็นต้น
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		 1.5 การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร การจ่ายเงินให้สถานพยาบาลเอกชน
ทีไ่ ม่ได้รบั การยกเว้นภาษี สำ�นักงานประกันสังคมมีหน้าทีใ่ นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ 1 ในการจ่าย
ครั้งหนึ่งๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา  50 ทวิ
ให้แก่สถานพยาบาลไว้เป็นหลักฐานและนำ�ส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 7 วันทำ�การของเดือนถัดไป
โดยพิมพ์เช็คสั่งจ่ายสรรพากรพื้นที่................พร้อมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.53 กรณี
สถานพยาบาลเป็นนิตบิ คุ คล และ ภงด.3 กรณีสถานพยาบาลเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (เช่น คลินกิ นายแพทย์/
แพทย์ต่างๆ) หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ให้จัดทำ�จำ�นวน 3 ฉบับ ดังนี้
- ต้นฉบับและสำ�เนาฉบับที่ 1 ให้สถานพยาบาล
- สำ�เนาฉบับที่ 2 ใช้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี
แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย (ภงด.53 และ ภงด.3) ทุกสิน้ เดือนสำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน จะทำ�การประมวลผลข้อมูลการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศ ทีม่ กี ารจ่ายเงินไว้ในระบบ Online เพือ่ ให้ส�ำ นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขาทัว่ ประเทศสามารถจัดพิมพ์รายงานแสดงการหักภาษีเงินได้ (ใบต่อ ภงด.53)
รหัส FN288270 ในระบบ VDR ได้ในวันต้นเดือนถัดไป (สำ�หรับ ภงด.3 สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ต้องจัดทำ�เอกสาร Manual เอง เนื่องจากในระบบไม่มี) โดยยื่นแบบฯ ดังนี้
- ต้นฉบับส่งสรรพากรพื้นที่..................
- สำ�เนาใช้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี
กรณีที่สถานพยาบาลไม่ปรากฏเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร จะทำ�ให้ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
เมือ่ ประมวลผลภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ต้องเขียน
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานพยาบาลในแบบ ภงด.53 เพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้แบบยื่นรายการ
ภาษีเงินได้ฯ ถูกต้องครบถ้วน ขอให้สถานพยาบาลแจ้งเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรให้เป็นปัจจุบัน

2. การจ่ายเงินโดยสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน

2.1 จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาล/แพทย์/หน่วยงานรัฐ/ผู้ประกันตน ดังนี้
(1) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีเหมาจ่าย ทุกวันที่ 15 ของเดือน
(2) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีตามภาระเสี่ยง (คำ�นวณตาม DRG ที่มี AdjRW ≤2) ปีละ
2 ครั้ง ทุก 6 เดือน และจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติสั่งจ่าย
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ที่ให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (คำ�นวณตาม DRG ที่มี AdjRW ≥2)
จ่ายตามเอกสารอนุมัติสั่งจ่าย
(4) ค่าบริการทางการแพทย์กรณีสถานพยาบาลได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation - HA) หรือที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน JCI (Joint
Commission International) เดือนละครั้ง และจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติสั่งจ่าย
(5) ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ก รณี น อกเหนื อ เหมาจ่ า ย ตั้ ง เรื่ อ งจ่ า ยเงิ น ตามเอกสาร
การขอเบิกเงินจากสถานพยาบาล ได้แก่
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- ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
- กรณีปลูกถ่ายไต
- กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก
- กรณีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
- กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- กรณีทุพพลภาพผู้ป่วยในของสถานพยาบาลรัฐบาล
- กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ให้สถานพยาบาล
- กรณีจ่ายค่ายาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่องค์การเภสัชกรรม
- กรณีจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ให้แก่องค์การเภสัชกรรม
- กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ในการให้คำ�ปรึกษากรณีโรคเอดส์
(6) จ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMCO) ให้แก่สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
2.2 จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 7 กรณี และคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตน) โดย
วิธีประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง และส่งให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน ดังนี้
(1) กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน บำ�เหน็จชราภาพ และคืนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตน) ทุกวันทำ�การ
(2) กรณีสงเคราะห์บุตร เดือนละครั้ง ทุกสิ้นเดือน (หากวันที่ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำ�การ
ของธนาคารจะโอนเงินในวันก่อนวันหยุดนั้น)
(3) กรณีบำ�นาญชราภาพ เดือนละครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน (หากวันที่ดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดทำ�การของธนาคาร จะโอนเงินในวันก่อนวันหยุดนั้น)
2.3 จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำ�นักงานกองทุนประกันสังคม
2.4 จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำ�นักงานประกันสังคม
2.5 จ่ายเงินคืนกรณีผิดกองทุน
2.6 จ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยแก่กรมสรรพากร เดือนละครัง้ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (กรณี
ยื่นแบบนำ�ส่งภาษีทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นชำ�ระได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
ข้อแตกต่างการจ่ายเงินโดยระบบ Online (Sapiens) และ Web Applications
การจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมปัจจุบันมีการทำ�งานทั้งบนระบบ Online (Sapiens) และระบบ Web
Applications ดังนี้
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ระบบ Online (Sapiens)
ระบบ Web Applications
1. จ่ายประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ยกเว้นกรณีบ�ำ เหน็จ 1. จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพและ
ชราภาพ และบำ�นาญชราภาพ
บำ�นาญชราภาพ
2. วิธีการจ่ายประโยชน์ทดแทนและคืนเงินสมทบ 2. วิธกี ารจ่ายประโยชน์ทดแทน
2.1 จ่ายกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 2.1 จ่ า ยกรณี บำ � เหน็ จ ชราภาพ จ่ า ยตามวิ ธี
และคืนเงินสมทบ จ่ายตามวิธที ผี่ รู้ บั เงินแสดง
ทีผ่ ู้รับเงินแสดงความจำ�นงไว้
ความจำ�นงไว้
2.2 กรณีสงเคราะห์บตุ ร ว่างงาน ให้โอนผ่านธนาคาร 2.2 กรณีบ�ำ นาญชราภาพ ให้โอนเงินผ่านธนาคาร
โดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralize)
โดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralize)

วิธีการจ่ายเงิน

1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. การจ่ายเงินทางไปรษณีย์
3. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร

1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน

สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา สามารถจ่ายเงินทุกกรณีได้ทส่ี �ำ นักงาน
ยกเว้นกรณีสงเคราะห์บตุ ร ว่างงาน บำ�นาญชราภาพ (ในอนาคตสำ�นักงานประกันสังคมมีนโยบายปิดการจ่าย
เงินสด ณ สำ�นักงาน ให้จ่ายด้วยเช็คหรือโอนผ่านธนาคารเท่านั้น) โดยเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติ ดังนี้
		 1.1 การตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน ในการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่การเงินต้องตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินก่อนการอนุมัติและจ่ายเงิน ดังนี้
(1) แบบคำ�ขอรับเงิน เช่น คำ�ขอรับประโยชน์ทดแทน คำ�ขอรับคืนเงินสมทบ
(2) คำ�สั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่าย หรือคำ�สั่งคืนเงินสมทบ โดยเจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือ
เจ้าหน้าที่เงินสมทบเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย และเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน และต้องไม่เป็นบุคคลคน
เดียวกัน
(3) ใบเสร็จรับเงิน (กรณีผู้ประกันตน) หรือใบแจ้งหนี้/ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (กรณีสถาน
พยาบาล)
(4) บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการทีม่ รี ปู ถ่ายติดไว้ของผูร้ บั เงิน ผูม้ อบอำ�นาจ
หรือผู้รับมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
(5) หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี) ต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน และการมอบอำ�นาจขอรับเงิน
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
(6) ใบรับรองแพทย์กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือสำ�เนาเวชระเบียน
(7) ใบส่งตัวกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วมีการส่งตัวไปรักษาที่อื่น
(8) กรณีใบเสร็จรับเงินที่โรงพยาบาลออกให้สูญหาย ให้ใช้สำ�เนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงิน
ของโรงพยาบาลรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทน
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(9) ผู้ประกันตนจะนำ�ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่เป็นต้นฉบับแต่มีการประทับตราว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” ของบริษัทประกันภัยมาขอเบิกสามารถกระทำ�ได้
(10) สำ�เนาเอกสารทุกฉบับ ต้องมีการรับรองสำ�เนาถูกต้องและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
(11) หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ หากเขียนหรือพิมพ์ผิด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อ
กำ�กับไว้ทุกแห่ง
(12) กรณีหลักฐานการขอเบิกเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคำ�แปลเป็นภาษาไทยโดยให้
ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคำ�แปล
(13) ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำ�การของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(4) จำ�นวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
(14) กรณีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้จ่ายเงินตามอัตรา
เงินแลกเปลี่ยนในวันสั่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล
		 1.2 การจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยระบบ Online (Sapiens)
การจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 2448 และ 2449 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ดังนี้
1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานประกันสังคม รับมอบอำ�นาจกระทำ�การแทนนายจ้างหรือ
ผู้ประกันตน ทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำ�กว่า  5,000.- บาท จะจ่ายเป็น
เงินสดก็ได้ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำ�เป็นไม่สามารถจ่ายเช็คได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสาขา
3. การจ่ายเป็นเงินสด ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปยืนยันตัวตนฉบับจริง
ของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ ให้จ่ายเงินเป็นเช็คแทน
4. การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำ�นาจรับเงินแทน ให้จ่ายเป็นเช็คและสั่งจ่ายผู้มีสิทธิรับเงิน
เท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปยืนยันตัวตนฉบับจริงของผู้มอบอำ�นาจและ
ผู้รับมอบอำ�นาจ
5. เพื่อเป็นการยืนยันการตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน ให้ทำ�ตรายางข้อความ “ได้ตรวจสอบ
เอกสารฉบับจริงและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและวันที่กำ�กับไว้ที่ใบสำ�คัญรับเงิน
				 1.2.1 การจ่ายเป็นเงินสด
เจ้าหน้าที่การเงินเตรียมเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อการจ่ายเงิน ดังนี้
(1) ประมาณการเงินสดที่จะใช้ในแต่ละวัน
(2) จัดทำ�หนังสือขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและหนังสือลงนามในเช็คเสนอ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา และผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค
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(3) จัดทำ�ใบรายการรับ - ส่งเงิน เพื่อขอเบิกเงินทดรองจ่าย โดยให้ผู้มีอำ�นาจ
ลงลายมือชื่อในเช็คเป็นผู้ลงนามและส่งโทรสารให้ธนาคารสาขาหลักเพื่อนำ�เงินสดที่ขอเบิกมากับบริษัท
กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS) ให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในช่วงเช้า
ในวันทำ�การถัดไป
(4) สิ้นวันหากมีเงินทดรองจ่ายคงเหลือเกินคำ�สั่งวงเงินที่กำ�หนด ให้นำ�ฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีที่ 3 โดยส่งไปกับบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS)
ที่มารับเงินช่วงเย็น
(5) จัดทำ�ทะเบียนคุมการเบิกเงินทดรองจ่ายประจำ�วัน
(6) หากมีเงินทดรองจ่ายคงเหลือสิ้นวันนำ�ฝากธนาคารไม่ทัน ให้ตรวจนับยอดเงิน
คงเหลือยกไป และจัดทำ�รายงานเงินคงเหลือเพื่อเสนอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จัดเก็บเงินคงเหลือไว้
ในตู้นิรภัย ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุน พ.ศ. 2555 หมวด 3 การเก็บรักษาเงิน ข้อ 23 โดยเคร่งครัด
(7) กรณีเงินทดรองจ่ายระหว่างวันไม่เพียงพอ ให้นำ�เงินรายรับระหว่างวัน
มาจ่ายได้และสิ้นวันให้เขียนเช็คสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีที่ 2 นำ�ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวันบัญชีที่ 1 ตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2555 หมวด 3 การเก็บรักษาเงิน ข้อ 23
				 1.2.2 การจ่ายเป็นเช็ค
เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการ ดังนี้
(1) การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินด้วยมือ (Manual)
- เขียนเช็คสัง่ จ่ายผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน โดยขีดฆ่าคำ�ว่า “ผูถ้ อื ” ออก และจะขีดคร่อม
หรือไม่กไ็ ด้ (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 48 (2))
- รวบรวมเอกสารประกอบการจ่าย จัดทำ�หนังสือลงนามในเช็ค ทะเบียน
คุมเช็ค และเสนอเช็คทั้งเล่มแก่ผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค
- สิน้ วันพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันตรวจสอบกับต้นขัว้ เช็ค ทะเบียนคุมเช็ค
ใบสำ�คัญรับเงิน และเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
- กรณีใช้เช็คหมดเล่ม ตรวจต้นขั้วเช็คและเรียงลำ�ดับให้ครบถ้วนถูกต้อง
(2) กรณีเขียนเช็คสั่งจ่ายด้วยโปรแกรมพิมพ์เช็ค
- ติดตั้งโปรแกรมพิมพ์เช็คบนระบบ Computer
- แกะเช็คออกจากเล่มทั้งฉบับ โดยให้เช็คอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และให้มี
ต้นขั้วเช็คอยู่ครบถ้วน ใส่เช็คทั้งฉบับเข้าเครื่อง Printer เพื่อสั่งพิมพ์เช็คสั่งจ่ายผู้มีสิทธิรับเงินโดยขีดฆ่า
คำ�ว่า  “ผู้ถือ” ออก และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 48 (2))		
- เมื่อพิมพ์เช็คเรียบร้อยแล้ว นำ�เช็คดังกล่าวเก็บเข้าเล่มเช็คเรียงตามลำ�ดับ
เลขที่เช็ค และรวบรวมเอกสารประกอบการจ่าย จัดทำ�หนังสือลงนามในเช็ค ทะเบียนคุมเช็ค และเสนอเช็ค
ทั้งเล่มแก่ผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค
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- สิ้นวันพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันตรวจสอบกับต้นขั้วเช็ค ทะเบียน
คุมเช็ค ใบสำ�คัญรับเงิน และเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
- กรณีใช้เช็คหมดเล่ม ตรวจต้นขั้วเช็คและเรียงลำ�ดับให้ครบถ้วนถูกต้อง
		 1.3 การบันทึกข้อมูลและอนุมัติจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens)
1.3.1 การจ่ายประโยชน์ทดแทน/การคืนเงินสมทบ
(1) เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเอกสารการอนุมัติสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่
เงินสมทบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินและหน้าจอการจ่ายเงินในระบบ
Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
(2) กรณีการจ่ายประโยชน์ทดแทน ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบประโยชน์
ทดแทน และกรณีจา่ ยคืนเงินสมทบ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินต้องบันทึกเลขทีร่ บั ซึง่ เป็นเลขเดียวกับเจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบ
กำ�หนดลงในระบบ Online ข้อมูลการสั่งจ่ายคืนเงินจะแยกแต่ละกรณีตามฐานข้อมูลเงินสมทบจะปรากฏทาง
หน้าจอการเงินโดยระบบอัตโนมัติ สำ�หรับเลขที่รับจะประกอบด้วยตัวเลข จำ�นวน 10 หลัก ดังนี้
- 2 หลัก แรก   คือ รหัสจังหวัด
- 2 หลัก ถัดมา คือ รหัส พ.ศ.
- 2 หลัก ถัดมา คือ รหัสสาขา
- 4 หลัก ถัดมา คือ ลำ�ดับที่รับแบบ
(3) ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงิน (ตามคำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคมที่ 500/2555 ลงวันที่
13 มีนาคม 2555 ตามวงเงินที่กำ�หนด) โดยบันทึกรหัส Password ในระบบ Online
(4) เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online
(Sapiens) เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน กรณีระบบขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
นำ�มาบันทึกตัดจ่ายเข้าระบบภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) แนบติดกับ
ใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
(5) บันทึกการจ่ายเงินด้วยเช็คหรือเงินสดแก่ผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้รับมอบอำ�นาจ
(6) กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา 6 เดือน ทำ�ให้
เช็คหมดอายุ หรือผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน
ทำ�ให้เช็คหมดอายุ ภายหลังนำ�เช็คมาขอเปลี่ยนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำ�บันทึกข้อความเรื่องขอยกเลิก
เช็คฉบับเก่า  ตั้งเรื่องขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่เสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสาขา
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิต้องนำ�ใบแจ้งความ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และเจ้าหน้าทีก่ ารเงินทำ�หนังสือถึงธนาคารเพือ่ ขออายัดเช็คฉบับดังกล่าว พร้อมทำ�
บันทึกข้อความเรือ่ งขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า และตัง้ เรือ่ งขออนุมตั อิ อกเช็คฉบับใหม่เสนอผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสาขา
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- กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนในระบบ Online (Sapiens) ให้เข้าข้อ 30 พิมพ์
ใบสำ�คัญรับเงิน/ตรวจสอบการจ่ายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน เพื่อเปลี่ยนเลขที่เช็คใหม่ที่ถูกต้องในประวัติ
ผู้ประกันตน
- กรณีคืนเงินสมทบ ในระบบ Online (Sapiens) เจ้าหน้าที่การเงินไม่ต้องทำ�อะไร
กับระบบ
(7) จัดทำ�รายงานจ่ายเงินประจำ�วันและส่งให้งานบัญชีประกอบการบันทึกบัญชี
1.3.2 การจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร
(1) พิมพ์รายงานการหักภาษีเงินได้ (ใบต่อ ภงด.53) ในระบบ VDR รหัส FN288270
กรณีที่มีการจ่ายด้วยมือ (Manual) ให้จัดทำ�ในแบบฟอร์มของกรมสรรพากรเพิ่มเติม
(2) ตรวจสอบรายงานการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตรงกับหนังสือรับรอง
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่ออกให้สถานพยาบาลในแต่ละเดือน
(3) บันทึกการจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens) โดยระบบจะสะสมยอดการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ของสถานพยาบาลไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกงวดเดือนที่นำ�ส่งภาษีจะปรากฏ
ยอดเงินภาษีทตี่ อ้ งนำ�ส่งสรรพากรในหน้าจอโดยระบบอัตโนมัติ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนพิมพ์หนังสือเสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินและผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค
(4) จัดทำ�แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย (ภงด.53 หรือ ภงด.3) สรุปรายการภาษี
ที่นำ�ส่งในแบบฟอร์มของกรมสรรพากร พร้อมทั้งแนบรายงานแสดงการหักภาษีเงินได้ (ใบต่อ ภงด.53
หรือ ภงด.3)
(5) ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password ในระบบ Online (Sapiens)
(6) บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) เป็นหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงิน กรณีเครือ่ งขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบ
ภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
(7) นำ�ส่งภาษีด้วยเช็คสั่งจ่ายสรรพากรพื้นที่......... พร้อมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53 หรือ ภงด.3) ให้สรรพากรพื้นที่……. และนำ�ใบเสร็จรับเงินที่สรรพากรพื้นที่.........
ออกให้แนบใบสำ�คัญรับเงิน
(8) จัดทำ�รายงานจ่ายเงินประจำ�วันและส่งให้งานบัญชีบันทึกบัญชี
		 1.4 การมอบอำ�นาจรับเงินแทน
(1) ให้ใช้หนังสือมอบอำ�นาจรับเงิน และการขอรับเงินไม่ต้องติดอากรแสตมป์
(2) กรณีผู้มอบอำ�นาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอำ�นาจต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ และสำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
เก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่าย
(3) ตรวจสอบบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายติดไว้ของผู้มอบ
อำ�นาจและผู้รับมอบอำ�นาจ
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2. การจ่ายเงินทางไปรษณีย์

ผู้มีสิทธิรับเงินบางรายมิได้นำ�สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมา  หรืออาจไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่เข้าร่วมโครงการกับสำ�นักงานประกันสังคม ควรแนะนำ�ให้รับเงินผ่านไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติ หรือเช็ค
ทางไปรษณียต์ อ่ ไป (กรณีมไิ ด้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง) ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเตรียมการปิดช่องทางการจ่ายเงินสด
ณ สำ�นักงานฯ ในอนาคตต่อไป
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการซื้อธนาณัติ/ส่งเช็คทางไปรษณีย์ส่งให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ภายใน
3 วันทำ�การ นับถัดจากวันที่ได้รับคำ�อนุมัติสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ โดยดำ�เนินการ
ดังนี้
		 2.1 กรณีธนาณัติ
(1) เจ้าหน้าทีก่ ารเงินได้รบั เอกสารการสัง่ จ่าย โดยมีผอู้ นุมตั สิ งั่ จ่ายในเอกสารและระบบ Online
(Sapiens) เรียบร้อยแล้ว
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
(3) บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens)
(4) ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password ในระบบ Online (Sapiens)
(5) จัดทำ�หนังสือเสนอผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค และพิมพ์เช็คสั่งจ่าย “บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำ�กัด” โดยขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” ออกและขีดคร่อม
(6) บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) เป็นหลักฐานประกอบ
การจ่ายเงิน กรณีเครื่องขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบ
ภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
(7) ไปซื้อธนาณัติและนำ�เอกสารหลักฐานการส่งธนาณัติแนบใบสำ�คัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงิน
(8) กรณีธนาณัติตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับหรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง ภายหลังจากที่รับเงินคืนจาก
ไปรษณีย์แล้ว ปฏิบัติดังนี้
(8.1) กรณีมีสิทธิ   ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน โดยเลือกข้อ 03 บันทึก
รับชำ�ระเงินประเภทอื่น ๆ (รหัส 285200) (ซึ่งในประเภทการรับคืนสามารถ กด F2 เลือกดูข้อมูลได้)
- กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายเงิน เลือกข้อ 40
โอนคำ�สั่งจ่ายเงินกลับเข้ากองทุน (สถานะ T) พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยติดต่อผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ
มารับเงินต่อไป และแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงการบันทึกบัญชีต่อไป
- กรณีคืนเงินสมทบ ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายคืนเงินสมทบ เลือกข้อ 40
ยกเลิกรายการจ่ายเงิน พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบติดต่อผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิมารับเงินต่อไป และ
แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงการบันทึกบัญชีต่อไป
(8.2) กรณีไม่มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน โดยเลือกข้อ 03 บันทึก
รับชำ�ระเงินประเภทอื่น ๆ (รหัส 285200)
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- กรณีจา่ ยประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยติด W เรียกเงินคืน เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เข้าเมนูจ่ายเงิน เลือกข้อ 35 บันทึกรายการรับเงินคืน เลือกข้อ 1 บันทึกการรับเงินเรียกคืนและบันทึก
คำ�ว่า  “ไม่มีสิทธิ” ในช่องเลขที่ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการต่อไป และเจ้าหน้าที่
วินิจฉัย N ปฏิเสธและปิดเรื่อง
- กรณีคืนเงินสมทบ ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายคืนเงินสมทบ เลือก ข้อ 40
ยกเลิกรายการจ่ายเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชีต่อไป และเจ้าหน้าที่เงินสมทบยกเลิก
คำ�สั่งต่อไป
(9) จัดทำ�หนังสือขอสอบสวนธนาณัติ ณ ทีท่ �ำ การไปรษณียท์ ฝี่ ากส่งภายใน 6 เดือน นับจาก
วันที่ฝากส่งธนาณัติ ตามหนังสือเวียน ที่ รง 0603/ว 091 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 สำ�หรับค่าธรรมเนียม
ในการขอรับเงินธนาณัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกค่าธรรมเนียม ถือปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ รส 0703/ว 319 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งได้
แจ้งเวียนสำ�เนาหนังสือ ที่ รส 0702/4508 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2543 เรื่อง การหารือกรณีขอรับเงินคืนธนาณัติ
(10) เจ้าหน้าที่การเงินลงทะเบียนคุมธนาณัติคืนเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินไม่สำ�เร็จ
(11) จัดทำ�รายงานการจ่ายเงินประจำ�วันและส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี
2.2 การส่งเช็คทางไปรษณีย์
(1) เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเอกสารการสั่งจ่าย โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Online
(Sapiens) เรียบร้อยแล้ว
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
(3) บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens)
(4) ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password ในระบบ Online (Sapiens)
(5) พิมพ์เช็คสั่งจ่ายผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” ออกและขีดคร่อม
(6) บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online(Sapiens) เป็นหลักฐานประกอบ
การจ่ายเงิน กรณีเครื่องขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบ
ภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
(7) ถ่ายสำ�เนาเช็คแนบหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
(8) ส่งเช็คพร้อมหนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
AR ตอบรับ
(9) กรณีเช็คคืนกลับมาให้เจ้าหน้าที่การเงินประสานงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ
เพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิว่ายังคงมีสิทธิได้รับเงินหรือไม่
(9.1) กรณีมีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรายกเลิกในเช็คพร้อมนำ�เช็คดังกล่าวไปแนบ
ไว้กับต้นขั้วเช็ค และแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีทำ�การปรับปรุงรายการบัญชีต่อไป
- กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายเงิน เลือกข้อ 40 โอน
คำ�สั่งกลับเข้ากองทุน (สถานะ T) แจ้งให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยติดต่อผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิมารับเงินต่อไป
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- กรณีจ่ายคืนเงินสมทบ ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายคืนเงินสมทบ เลือกข้อ 40
ยกเลิกรายการจ่ายเงิน พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบติดต่อผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิมารับเงินต่อไป
(9.2) กรณีไม่มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรายกเลิกในเช็คพร้อมนำ�เช็คดังกล่าว
ไปแนบไว้กับต้นขั้วเช็ค และแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีทำ�การปรับปรุงรายการบัญชีต่อไป
- กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยนำ�คำ�สั่งมาติด W เรียกเงินคืน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเข้าเมนูจา่ ยเงินเลือกข้อ 35 บันทึกรายการรับเงินเรียกคืน เลือกข้อ 1 บันทึกการรับเงินเรียกคืน
และบันทึกคำ�ว่า “ไม่มสี ทิ ธิ” ในช่องรายการเลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน และในช่องวันทีร่ บั เงินให้บนั ทึกวันเดือนปีปจั จุบนั
- กรณีจ่ายคืนเงินสมทบ ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายคืนเงินสมทบ เลือกข้อ 40
ยกเลิกรายการจ่ายเงิน และแจ้งเจ้าหน้าที่เงินสมทบเพื่อยกเลิกคำ�สั่งต่อไป
(10) กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน ทำ�ให้เช็ค
หมดอายุ หรือผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน ทำ�ให้เช็ค
หมดอายุ ภายหลังนำ�เช็คมาขอเปลี่ยนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำ�บันทึกข้อความเรื่องขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า 
ตั้งเรื่องขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่เสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิต้องนำ�ใบแจ้งความมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และเจ้าหน้าทีก่ ารเงินจัดทำ�หนังสือถึงธนาคารเพือ่ ขออายัดเช็คฉบับดังกล่าว พร้อมจัดทำ�
บันทึกข้อความเรือ่ งขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า และตัง้ เรือ่ งขออนุมตั อิ อกเช็คฉบับใหม่เสนอผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
- กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนในระบบ Online (Sapiens) ให้เข้าข้อ 30 พิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน/
ตรวจสอบการจ่ายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน เพื่อเปลี่ยนเลขที่เช็คใหม่ที่ถูกต้องในประวัติผู้ประกันตน
- กรณีคืนเงินสมทบ ในระบบ Online (Sapiens) เจ้าหน้าที่การเงินไม่ต้องทำ�อะไรกับระบบ
(11) จัดทำ�รายงานการจ่ายเงินประจำ�วันและส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี

3. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร

การจ่ายเงินผ่านธนาคาร เป็นการสร้างความสะดวกให้ผรู้ บั เงิน ไม่ตอ้ งเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
มาติดต่อขอรับเงินด้วยตนเองที่สำ�นักงานประกันสังคม โดยอาจส่งแบบคำ�ขอรับเงินพร้อมเอกสารประกอบ
การเบิกเงินให้สำ�นักงานฯ ทางไปรษณีย์ หรือผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัท หรือให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทน
เงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินตามที่แสดงความจำ�นงไว้ ซึ่งวิธีการขอรับเงินผ่านธนาคารนี้
ผู้มีสิทธิรับเงินมั่นใจได้ว่าเงินถึงมือแน่นอน แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานฯ ต้องทำ�การอนุมัติคำ�สั่งจ่ายและ
อนุมัติจ่ายเงินรวมทั้งดำ�เนินการส่งข้อมูลการโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกับที่ได้รับเอกสารขอเบิกเงิน
เพื่อให้เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเป็นไปตามเวลาที่กำ�หนด โดยการจ่ายเงินผ่าน
ธนาคารดำ�เนินการดังนี้
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(1) ปัจจุบันการจ่ายเงินผ่านธนาคารประกอบด้วยธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
6. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำ�กัด (มหาชน)
7. ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
8. ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(2) ผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ ต้องแจ้งเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทรี่ ะบุชอื่ ผูป้ ระกันตน/
ผู้มีสิทธิในแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) พร้อมแนบสำ�เนาสมุดบัญชีหน้าที่ระบุชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี ทั้งนี้ ชื่อบัญชีที่มีคำ�ว่า  “และ/หรือ/และหรือ/ เพื่อ... /เงื่อนไขอื่น.....” จะไม่สามารถโอนเงินเข้า
บัญชีผู้รับเงิน/ผู้มีสิทธิได้ เนื่องจากธนาคารจะทำ�การตรวจเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ประกันตน/
ผู้มีสิทธิ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลการโอนเงินที่สำ�นักงานประกันสังคม
ส่งให้ธนาคารก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงิน/ผู้มีสิทธิ ดังนั้น หากปรากฏเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่
เกินกว่าข้อมูลการโอนเงินระบบธนาคารจะตรวจไม่พบ จะทำ�ให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้
(3) กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารจะ
ทำ�การ Update ฐานข้อมูลของธนาคาร เพื่อเตรียมข้อมูลในการตรวจสอบเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนและ
เลขบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนโอนเข้าบัญชี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงในรอบ 1 เดือน ดังนี้
- ช่วงที่ 1 จะดำ�เนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าวันที่ 5 เป็นวันหยุดจะทำ�การเลื่อนเข้า
- ช่วงที่ 2 จะดำ�เนินการในวันอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างวันที่ 12 – 18 ของเดือน
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กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหลังวันที่ธนาคาร Update ฐานข้อมูล
จะทำ�ให้ไม่มีข้อมูลในฐานของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งผลว่าเข้าบัญชีไม่ได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควร
ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิให้ทราบว่าบัญชีที่จะให้โอนต้องเปิดบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 1 เดือน
ทั้งนี้เพื่อจะได้พิจารณาเปลี่ยนบัญชีธนาคารอื่นแทน
3.1 การโอนเงินผ่านธนาคารโดยวิธีประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralize)

Flow การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
สปส. เปิดบัญชีเงินฝาก ธ. ประเภทออมทรัพย์ กับ ธ.
สปส. จัดส่งข้อมูลให้ ธ.

File ข้อมูลประจำ�วัน

File ข้อมูลประจำ�เดือน
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ
2. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

1. ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน และคืนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
2. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพ
ธนาคารเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนกับ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ถูกต้องตรงกัน

ธนาคารตรวจสอบเลขประจำ�ตัวประชาชนกับ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ถูกต้องตรงกัน

ไม่ตรงกัน

- โอนเงินเข้าบัญชีได้
- ตััดเงินจาก บช. เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์

ไม่สามารถโอนเงิน
เข้า บช.

Flag ค่าเข้าบัญชีได้/ไม่ได้

เก็บค่าธรรมเนียม
จาก สปส.

ส่ง File ข้อมูล
กลับ สปส.

ไม่ตรงกัน
ไม่สามารถโอนเงินเข้า บช.

- โอนเงินเข้าบัญชีได้
- ตััดเงินจาก บช. เงินฝากประเภทออมทรัพย์
กรณีบำ�นาญชราภาพ

กรณีสงเคราะห์บุตร

ในสมุดเงินฝาก ธ. ของผูป้ ระกันตน
แสดงรายการ
1. ยอดเงินที่ สปส. สั่งโอน
2. ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินรายการละ 5 บาท

กรณีบำ�นาญชราภาพ

สมุดเงินฝาก ธ. ของผูป้ ระกันตน
แสดงรายการยอดเงินที่ สปส. สัง่
สิน้ เดือน ธ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะรายการเข้าบัญชีที่ได้
จาก สปส.

Flag ค่าเข้าบัญชีได้/ไม่ได้ใน File ข้อมูล
ส่ง File ข้อมูลกลับ สปส.

กรณีสงเคราะห์บุตร

- ธ. Flag ค่าเข้าบัญชีได้/ไม่ได้ใน File
ข้อมูล
- ธ. ส่งรายงานแจ้งผลการโอนเงิน
เข้าบัญชีไม่ได้ให้ส�ำ นักบริหารการเงินฯ
โดยแยกเป็นราย สปส./พืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา
ส่ง File ข้อมูลกลับ สปส.
สำ�นักบริหารการเงินฯ ส่งรายงานทาง
ไปรษณีย์ให้แต่ละ สปส.พื้นที่/จังหวัด/
สาขา
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			 แบบที่ 1 กรณีการเกิดสิทธิเป็นครัง้ ๆ ไป คือ ระบบประมวลผลข้อมูลและส่งข้อมูลให้ธนาคาร
โอนเงินเป็นประจำ� ประกอบด้วย
			 (1) การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน และ
คืนเงินสมทบ เป็นการทำ�งานบนระบบ Online (Sapiens) ผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั เงินภายใน 4 วันทำ�การ
นับจากวันที่เจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบอนุมัติคำ�สั่งจ่าย มีขั้นตอนการดำ�เนินการ ดังนี้
		 วันดำ�เนินการที่ 1 เจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขารับเรื่องวินิจฉัย/ขอคืนเงินสมทบและอนุมัติสั่งจ่ายในระบบ Online
(Sapiens) โดย
- เจ้าหน้าที่วินิจฉัยเลือกวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร รหัส 2
- เจ้าหน้าที่เงินสมทบเลือกวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร รหัส 4
			 สิน้ วันดำ�เนินการที่ 1 สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทำ�การประมวลผลข้อมูลผูป้ ระกันตน/
ผู้มีสิทธิ เพื่อสร้างชุดข้อมูล (Data Set) แยกธนาคาร 9 แห่ง เป็นประจำ�ทุกวัน
			 วันดำ�เนินการที่ 2 ปรากฏข้อมูลทีเ่ จ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัย/เจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบอนุมตั สิ งั่ จ่ายตามข้อ 1
ในระบบ VDR ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา  พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบการสั่งจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
พร้อมจัดส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้
- รายงาน FF210426 รายงานคำ�สั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนโอนผ่านธนาคารประจำ�วัน
(เป็นรายงานของเจ้าหน้าที่วินิจฉัย)
- รายงาน FF210423 รายงานคืนเงินสมทบโอนผ่านธนาคารโดยระบบ (เป็นรายงานของ
เจ้าหน้าที่เงินสมทบ)
- รายงาน FF210424 รายงานคืนเงินสมทบของนายจ้างผ่านธนาคาร (เป็นรายงานของ
เจ้าหน้าที่เงินสมทบที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้) จะปรากฏข้อมูลของเจ้าหน้าที่คืนเงินสมทบที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
ไม่ถกู ต้อง เช่น บันทึกเลขทีร่ บั ไม่ถกู ต้อง สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ใส่เลขทีร่ บั
ไม่ตรงกับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่รับแบบ ไม่ได้บันทึกแยกการคืนเงิน
กรณีเจ็บป่วย ชราภาพ ว่างงาน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ต้องดำ�เนินการแก้ไขให้ถูกต้องและดำ�เนินการจ่ายเงิน
ที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา นั้น ๆ เอง
ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ตรวจสอบรายงาน FF210426  FF210423 กับสำ�เนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใบสัง่ จ่ายประโยชน์ทดแทน/เงินสมทบ
และหน้าจอให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน หากไม่ถูกต้องให้ประสานเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ
			 วันดำ�เนินการที่ 2 สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เรียกรายงานสรุปจำ�นวน
ราย/จำ�นวนเงิน แยกรายหน่วยงานเพื่อตรวจสอบในภาพรวมและสุ่มตรวจสอบข้อมูลในรายงาน FF210426
รายงาน FF210423 และหน้าจอ Online (Sapiens) เพื่ออนุมัติจ่ายเงิน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่
เงินสมทบของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  พบข้อผิดพลาดจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ต้องทำ�หนังสือเสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
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ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  ขออายัดเงินพร้อมแนบแบบฟอร์ม
การขออายัดเงินตามเอกสารแนบส่งให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน โดยในเบื้องต้น
ให้ส่งโทรสารหมายเลข 0 2956 1297 ก่อน เพื่อส่งให้ธนาคารก่อน หากชักช้าอาจมีเงินในบัญชีผู้มีสิทธิ
ไม่เพียงพอได้ และจึงส่งต้นฉบับโดยเร็วต่อไป
			 สิ้นวันดำ�เนินการที่ 2 สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำ�การประมวลผลโดยระบบ
สร้างเลขที่ใบสำ�คัญรับเงิน วันที่จ่ายเงิน คือ วันที่เงินโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สามารถตรวจสอบข้อมูลในหน้าจอระบบ Online
(Sapiens)
			 วันดำ�เนินการที่ 3 สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส่งข้อมูลให้ธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์กอ่ นเวลา 12.00 น. ทุกวันทำ�การของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ
ภายในเวลา 08.30 น. ของวันทำ�การถัดไปของธนาคาร และปรากฏรายงานในระบบ VDR คือ รายงาน FF210406
รายงานสรุปการจ่ายเงินฯ ผ่านธนาคารแยกแต่ละกรณี ให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยและเจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบ (ในกรณีที่
ในรายงานมีงานคืนเงินสมทบ) ซึ่งเป็นผู้มีอำ�นาจลงนามอนุมตั ิสั่งจ่าย และเจ้าหน้าทีก่ ารเงินผูม้ ีอำ�นาจลงนาม
อนุมัติจ่ายเงินลงลายมือชื่อในรายงาน FF210406 และเจ้าหน้าที่การเงินจ่ายประทับตราจ่ายเงินแล้ว
ตามวันเดือนปีที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ และลงนามผู้จ่ายเงินในเอกสารการสั่งจ่ายให้ครบถ้วน
ทุกฉบับ เสนอรายงาน FF210406 ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ลงนามรับทราบการส่งข้อมูลให้ธนาคาร
โอนเงินโดยระบบประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง
			 วันดำ�เนินการที่ 4 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ในวันทำ�การของธนาคาร
ภายในเวลา 08.30 น. โดยธนาคารจะตรวจสอบเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้ถกู ต้องตรงกับข้อมูลทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมส่งให้กอ่ นโอนเงินเข้าบัญชีผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ หากพบข้อมูล
ไม่ถูกต้องจะไม่ทำ�การโอนเงินเข้าบัญชี
			 วันดำ�เนินการที่ 5 สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนำ�ข้อมูลผลการโอนเงินเข้าบัญชีได้/
ไม่ได้ แสดงผลข้อมูลในรายงานระบบ VDR รายงาน FF210408 และ FF210417 ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยและ
เจ้าหน้าที่เงินสมทบจัดพิมพ์รายงานโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ FF210417 เพื่อตรวจสอบสิทธิและแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายดำ�เนินการต่อไป สรุปขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
(1) กรณีจา่ ยประโยชน์ทดแทนเข้าบัญชีไม่ได้ในระบบ Online (Sapiens) ในช่องโอนผ่านธนาคาร
จะเป็นค่าว่าง “_” และปรากฏข้อมูลในรายงาน FF210417 เข้าบัญชีไม่ได้
- ให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยตรวจสอบสิทธิ กรณีมสี ทิ ธิให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเข้าเมนูจา่ ยเงิน เลือก
ข้อ 40 โอนคำ�สั่งกลับเข้ากองทุน (สถานะ T) เปลี่ยนวิธีการรับเงินตามที่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิต้องการ หาก
ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ สามารถทำ�การโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) เท่านั้น (หากเป็นธนาคารพาณิชย์อื่นจะไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงินได้ เนือ่ งจากธนาคารไม่พร้อมทำ�ความตกลงให้บริการโดยใช้โปรแกรมการโอนเงินเข้าบัญชีผา่ น
หน้าเคาน์เตอร์) โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายจัดทำ�หนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกัน
สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินผ่านธนาคารโดยจังหวัดให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
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- กรณีไม่มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยติด W เรียกเงินคืน เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายบันทึก
รายการรับเงินเรียกคืนข้อ 35 เลือกข้อ 1 บันทึกคำ�ว่า  “ไม่มีสิทธิ” ในช่องรายการเลขที่ใบเสร็จรับเงินและใน
ช่องวันที่รับเงินให้บันทึกวันเดือนปีปัจจุบัน
(2) กรณีจ่ายคืนเงินสมทบให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิเข้าบัญชีไม่ได้ ระบบจะเปลี่ยนสถานะ
การจ่ายเงินจาก Y เป็นค่าว่าง “_”  โดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเป็นวิธีที่ 5 “โอนเงินผ่านธนาคาร
โดยจังหวัด” ปรากฏข้อมูลในรายงาน FF210417 เข้าบัญชีไม่ได้
- ให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบตรวจสอบสิทธิ
- กรณีมีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินใหม่ โดยเข้าหน้าจอการจ่ายคืนเงินสมทบ
(285010) เลือกข้อ 5 “จ่ายคืนเงินผู้ประกันตน” และข้อ 20 “อนุมัติจ่ายเงินคืนสมทบ” โดยเปลี่ยนวิธี
การรับเงินตามที่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิต้องการ หากต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ สามารถ
ทำ�การโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) เท่านั้น
(หากเป็นธนาคารพาณิชย์อื่นจะไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงินได้ เนื่องจากธนาคารไม่พร้อม
ทำ�ความตกลงการให้บริการโดยใช้โปรแกรมการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านหน้าเคาน์เตอร์) โดยให้เจ้าหน้าที่
การเงินจ่ายจัดทำ�หนังสือบันทึกข้อความถึงผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา เพือ่ ขออนุมตั ดิ �ำ เนินการโอนเงินผ่านธนาคาร
โดยจังหวัดให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
- กรณีไม่มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเข้าหน้าจอการจ่ายคืนเงินสมทบ (285010)
เลือกข้อ 40 ยกเลิกรายการจ่ายเงิน โดยใส่เลขที่รับและตามด้วย C3 สำ�หรับการคืนเงินสมทบมาตรา 33 หรือ
ตามด้วย C4 สำ�หรับการคืนเงินสมทบมาตรา 39 แล้วแต่กรณี
				สิ้นเดือน ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายงาน FF210408 และรายงาน FF210417
กับรายงาน FF210450 และรายงาน FF210460 และเสนอรายงาน FF210450 และรายงาน FF210460
ให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา รับทราบ

110 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

Flow การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน
และคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระบบ Online (Sapiens)
เจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา

ส่วนกลาง

วันที่ 1 รับเรื่องวินิจฉัยและอนุมัติสั่งจ่ายในระบบ Online

สิ้นวันที่ 1 สำ�นักบริหารเทคโนโลยีฯ ประมวลผล
ข้อมูลทั่วประเทศในระบบ Batch ทุกสิ้นวัน
ทำ�การ

วันที่ 5 เรียกรายงานเข้าบัญชีไม่ได้ (FF210417) จากระบบ VDR

วันที่ 2 สำ�นักบริหารการเงินฯ อนุมัติจ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่วินิจฉัย

เจ้าหน้าที่เงินสมทบ

ตรวจสอบสิทธิของ ผปต. และ
ลงลายมือชื่อกำ�กับในรายงาน

ตรวจสอบสิทธิของ ผปต. และ
ลงลายมือชื่อกำ�กับในรายงาน

มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

เจ้าหน้าที่การเงิน
บั น ทึ ก คำ � สั่ ง โอน
กลั บ เข้ า กองทุ น
(ข้อ 40) เพือ่ รอการ
จ่ายเงินให้ ผปต.
ต่อไป

- เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัย
ติด W เรียกเงินคืน
- เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
บันทึกเงินเรียกคืน
ข้อ 35 “ไม่มีสิทธิ”

เจ้าหน้าที่การเงิน
เข้าเมนูจา่ ยคืนเงิน
สมทบเลือก ข้อ 5
ข้อ 10 เพื่อทำ�การ
จ่ายเงินใหม่

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เข้าเมนูจา่ ยคืนเงิน
สมทบเลือก ข้อ 40
ยกเลิกการจ่ายเงิน
- เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ยกเลิกการสั่งจ่าย
ในระบบ

วันที่ 3 สำ�นักบริหารการเงินฯ ส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ธนาคารทุกวันทำ�การ
วันที่ 4 ผปต. ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีและ
ธนาคารแจ้งผลการโอนเงิน
วันที่ 5 ปรากฏรายงานเข้าบัญชีไม่ได้
(FF210417) บนระบบ VDR

การแจ้งอายัดการโอนเงิน

กรณีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ทราบข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย
สัง่ จ่ายภายในวันทีเ่ จ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยอนุมตั สิ งั่ จ่าย สามารถดำ�เนินการแก้ไขและอนุมตั สิ งั่ จ่ายใหม่ได้ หากข้ามวัน
ไปแล้วไม่สามารถแก้ไขและอนุมตั สิ งั่ จ่ายใหม่ได้ ต้องดำ�เนินการให้ธนาคารอายัดเงิน โดยให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัย/
เจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบจัดทำ�หนังสือเสนอผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ ประกันสังคม
จังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  พร้อมแนบแบบฟอร์มการขออายัดเงินมายัง
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน โดยในเบื้องต้นให้ส่งโทรสารหมายเลข 0 2526 1297 ก่อน
เพื่อส่งให้ธนาคารก่อน หากชักช้าอาจมีเงินในบัญชีผู้มีสิทธิไม่เพียงพอได้ และจึงส่งต้นฉบับโดยเร็วต่อไป
การแจ้งขออายัดเงินสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  สามารถขออายัด
เงินได้ ดังนี้
1. แจ้งอายัดเงินก่อนวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
2. แจ้งอายัดเงินภายหลังจากวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไปแล้ว
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การขออายัดเงินกรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านธนาคาร
1. แจ้งอายัดเงินก่อนที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
1.1 ผลการอายัดเงินได้ จะปรากฏอยู่ในรายงาน FF210417 ให้เจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์รายงาน
ดังกล่าว และตรวจสอบหน้าจอในระบบ Online (Sapiens) จะปรากฏช่องรายการโอนผ่านธนาคารเป็นค่าว่าง “_”
ให้เจ้าหน้าที่การเงินส่งรายงาน FF210417 ให้แก่เจ้าหน้าที่วินิจฉัยเพื่อตรวจสอบสิทธิของ
ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ภายหลังตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยลงลายมือชื่อกำ�กับในรายงาน
ดังกล่าวพร้อมระบุว่ามีสิทธิหรือไม่มีสิทธิกลับคืนให้เจ้าหน้าที่การเงิน
- กรณีมีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินโอนคำ�สั่งตามที่เจ้าหน้าที่วินิจฉัยระบุว่า  มีสิทธิกลับเข้า
กองทุน (ข้อ 40) เพื่อรอจ่ายเงินใหม่ตามวิธีการจ่ายเงินที่ผู้ประกันตนประสงค์จะรับเงินต่อไป
- กรณีไม่มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกไม่มีสิทธิในข้อ 35 บันทึกรายการรับเงินเรียกคืน
เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชี
		
1.2. ผลอายัดเงินไม่ได้ หน้าจอ Online (Sapiens) บนช่องโอนผ่านธนาคารจะปรากฏค่า  “Y” ให้
ประสานงานเจ้าหน้าที่งานวินิจฉัยติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ต่อไป
2. แจ้งอายัดเงินภายหลังจากวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไปแล้ว
2.1 ผลการอายัดเงินได้ ในหน้าจอ Online (Sapiens) บนช่องโอนผ่านธนาคารจะปรากฏค่า “Y”
ให้เจ้าหน้าที่การเงินส่งหนังสือแจ้งผลการอายัดเงินที่ได้รับจากสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัย เพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
(1) กรณีมสี ิทธิ เจ้าหน้าทีว่ ินจิ ฉัยต้องทำ�การเปลี่ยนแปลงการวินจิ ฉัยคำ�สัง่ ที่ขออายัดเดิมเพือ่
ทำ�การวินิจฉัยใหม่ให้ถูกต้อง (คำ�สั่งที่ขออายัดมีการวินิจฉัยผิดพลาด เช่น จำ�นวนเงิน เลขที่บัญชีที่สั่งโอนผิด
ธนาคาร ผิดบัญชี เป็นต้น แต่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิยังคงมีสิทธิได้รับเงินตามที่ขอเบิกเงิน ดังนั้น เจ้าหน้าที่
วินิจฉัยต้องเปิดคำ�สั่งจ่ายเงินใหม่) โดย
- เจ้าหน้าที่การเงินเข้าข้อ 35 บันทึกไม่มีสิทธิ
- เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชี
- เจ้าหน้าที่วินิจฉัยสั่งจ่ายเงินใหม่ให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
(2) กรณีไม่มีสิทธิ เจ้าหน้าที่วินิจฉัยต้องทำ�การเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งจ่าย ยกเลิกการสั่งจ่าย
ในระบบ โดย
- เจ้าหน้าที่การเงินเข้าข้อ 35 บันทึกไม่มีสิทธิ
- เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชี
- เจ้าหน้าที่วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงสิทธิ ยกเลิกการสั่งจ่ายในระบบ
2.2 ผลการอายัดเงินไม่ได้ ในหน้าจอระบบ Online (Sapiens) ในส่วนการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ปรากฏสถานะโอนเงินผ่านธนาคารสำ�เร็จ (Y) เจ้าหน้าที่วินิจฉัยต้องติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ประกันตน/
ผู้มีสิทธิเอง
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Flow การอายัดเงิน - กรณีจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนผ่านธนาคาร ระบบ Online (Sapiens)
เจ้าหน้าที่วินิจฉัยส่ง Fax หนังสือนำ�ส่ง และแบบฟอร์มขออายัดเงินมายัง สบง. และส่งต้นฉบับมาภายหลัง
เจ้าหน้าที่งานวินิจฉัยติด W เรียกเงินคืน
ขออายัดก่อนวันที่โอนเงิน

ผลการอายัดเงินได้
หน้าจอ Online ช่องราย
การโอนเงินผ่านธนาคาร
เป็นค่าว่าง “_”

ผลการอายัดปรากฏใน
รายงาน FF210417

เจ้าหน้าที่วินิจฉัยตรวจสอบ
มีสิทธิ

- เจ้าหน้าที่การเงินโอน
คำ�สัง่ กลับเข้ากองทุนข้อ 40
- รอจ่ายใหม่

ขออายัดหลังวันที่โอนเงิน

ผลการอายัดเงินไม่ได้

ผลการอายัดเงินได้

ผลการอายัดเงินไม่ได้

หน้าจอ Online
ช่องสถานะ
การจ่ายเงินเป็น Y

หน้าจอ Online
ช่องสถานะ
การจ่ายเงินเป็น Y

หน้าจอ Online
ช่องสถานะ
การจ่ายเงินเป็น Y

เจ้าหน้าที่วินิจฉัย
ติดตามเงินคืนจาก
ผปต./ผู้มีสิทธิ

เจ้าหน้าที่วินิจฉัย
ตรวจสอบสิทธิ

- เจ้าหน้าที่วินิจฉัยติดตาม
เงินคืนจากผปต./ผู้มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

- เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น เข้ า
ข้อ 35 บันทึกไม่มีสิทธิ
- เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุง
บัญชี
- เจ้าหน้าที่วินิจฉัย
เปลี่ยนแปลงสิทธิยกเลิก
การสั่งจ่ายใหม่

มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเข้าข้อ
35 บันทึกไม่มีสิทธิ
- เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีปรับปรุง
บัญชี
- เจ้าหน้าที่วินิจฉัย
เปลี่ยนแปลงสิทธิยกเลิก
การสั่งจ่ายใหม่

- เจ้าหน้าที่การเงินเข้าข้อ
35 บันทึกไม่มีสิทธิ
- เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุง
บัญชี
- เจ้าหน้าที่วินิจฉัย
เปลี่ยนแปลงสิทธิยกเลิก
การสั่งจ่ายในระบบ

การขออายัดเงินกรณีคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1. ขออายัดเงินก่อนวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิ
1.1 ผลการอายัดเงินได้ จะปรากฏอยู่ในรายงาน FF210417 ให้เจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์รายงาน
ดังกล่าว และตรวจสอบหน้าจอในระบบ Online (Sapiens) จะปรากฏช่องวิธีการรับเงินเปลี่ยนเป็นข้อ 5
โอนเงินผ่านธนาคารโดยจังหวัด อัตโนมัติ และช่องรายการสถานะจ่ายเงิน มีค่าเป็นว่าง “_” ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ให้เจ้าหน้าที่การเงินส่งรายงาน FF210417 ให้แก่เจ้าหน้าที่เงินสมทบเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตน/
ผู้มีสิทธิ ภายหลังที่เจ้าหน้าที่เงินสมทบตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้ลงชื่อกำ�กับในรายงานดังกล่าว
พร้อมระบุว่ามีสิทธิหรือไม่มีสิทธิกลับคืนให้เจ้าหน้าที่การเงิน
(1) กรณีมีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายคืนเงินสมทบ เลือกข้อ 40 ยกเลิกรายการ
จ่ายเงิน และให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพื่อสั่งจ่ายใหม่
(2) กรณีไม่มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายคืนเงินสมทบ เลือกข้อ 40 ยกเลิกรายการ
จ่ายเงิน และให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบยกเลิกการสั่งจ่ายเงิน
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1.2 ผลอายัดเงินไม่ได้ หน้าจอ Online (Sapiens) บนช่องสถานะการจ่ายเงินจะปรากฏค่า “Y” จ่าย
เงินสำ�เร็จ ให้ประสานงานเจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบติดตามเรียกเงินคืนจากผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิตอ่ ไป หากภายหลัง
ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธินำ�เงินมาคืน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จรับเงินโดยเลือกประเภทอื่น ๆ
- เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขหน้าจอในระบบ เนื่องจากรหัสผู้จ่ายเงินเป็น
ของส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงบัญชี
2. ขออายัดเงินภายหลังจากวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไปแล้ว
		 2.1 ผลการอายัดเงินได้ ในหน้าจอ Online (Sapiens) บนช่องสถานะจ่ายเงินจะปรากฏค่า  “Y”
จ่ายเงินสำ�เร็จ ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่เงินสมทบเพื่อตรวจสอบสิทธิ
(1) กรณีมีสิทธิ ประสานให้เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชี และให้เจ้าหน้าที่เงินสมทบ
สั่งจ่ายรายการที่ถูกต้องใหม่
(2) กรณีไม่มีสิทธิ ประสานให้เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชี
		
2.2 ผลการอายัดเงินไม่ได้ ในหน้าจอ Online (Sapiens) บนช่องสถานะจ่ายเงินจะปรากฏ ค่า “Y”
จ่ายเงินสำ�เร็จ เจ้าหน้าที่เงินสมทบต้องติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิเอง

Flow การอายัดเงิน - กรณีคนื เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคาร ระบบ Online (Sapiens)
เจ้าหน้าที่เงินสมทบส่ง Fax หนังสือนำ�ส่ง และแบบฟอร์มขออายัดเงินมายัง สบง. และส่งต้นฉบับมาภายหลัง
ขออายัดก่อนวันที่โอนเงิน
ผลการอายัดเงินได้
หน้าจอ Online
- ช่องวิธีการรับเงินเปลี่ยนเป็น
ช่อง 5 โอนเงินผ่านธนาคารโดย
จังหวัด
- ช่องสถานะการจ่ายเงินเป็น “-”

ขออายัดหลังวันที่โอนเงิน
ผลการอายัดเงินไม่ได้

ผลการอายัด
ปรากฏในรายงาน
FF210417

เจ้าหน้าที่ วินิจฉัยตรวจสอบสิทธิ

ผลการอายัดเงินได้

ผลการอายัดเงินไม่ได้

หน้าจอ Online
ช่องสถานะ
การจ่ายเงินเป็น Y

หน้าจอ Online
ช่องสถานะ
การจ่ายเงินเป็น Y

เจ้าหน้าที่เงินสมทบ
ติดตามเงินคืนเอง

เจ้าหน้าที่ วินิจฉัย
ตรวจสอบสิทธิ

- เจ้ า หน้ า ที่ เ งิ น สมทบ
ติดตามเงินคืนจากผปต./
ผู้มีสิทธิ
- เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น รั บ
ออกใบเสร็จรับเงินเลือก
การรับเงินประเภทอื่นๆ
- เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี ปรับปรุง
รายการบัญชี

หน้าจอ Online
ช่องสถานะ
การจ่ายเงินเป็น Y

มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเข้าเมนู
จ่ายคืนเงินสมทบเลือกข้อ
40 ยกเลิกรายการจ่ายเงิน
- เจ้ า หน้ า ที่ เ งิ น สมทบ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
สั่งจ่ายใหม่

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเข้าเมนู
จ่ายคืนเงินสมทบเลือกข้อ
40 ยกเลิกรายการจ่ายเงิน
- เจ้ า หน้ า ที่ เ งิ น สมทบ
ยกเลิกการสั่งจ่าย

- เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น นำ �
หนังสือแจ้งผลการอายัด
เงินให้งานบัญชีปรับปรุง
รายการบัญชี
- เจ้าหน้าที่เงินสมทบสั่ง
จ่ายรายการที่ถูกต้องใหม่

- เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น นำ �
หนังสือแจ้งผลการอายัดเงิน
ให้เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีปรับปรุง
รายการบัญชี
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(2) การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพ
สำ�นักงานประกันสังคมได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคำ�นวณเงินบำ�เหน็จชราภาพ จากการคำ�นวณ
แบบรายปีเป็นแบบรายเดือน และเปลี่ยนการทำ�งานจากเดิมบนระบบ Online (Sapiens) มาเป็นระบบ Web
Applications โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป การทำ�งานบนระบบ Web Applications ทีแ่ ตกต่าง
จากระบบ Online (Sapiens) คือ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการสั่งจ่ายแล้วต้องทำ�การ
อนุมตั จิ า่ ยเงินในระบบทุกคำ�สัง่ จ่าย หากไม่ท�ำ การอนุมตั จิ า่ ยเงินข้อมูลการโอนเงินจะไม่ถกู ประมวลผล
เข้าสูส่ ว่ นกลางและจะมีขอ้ มูลค้างจ่ายอยู่ ณ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา
ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินภายใน 4 วันทำ�การนับจากวันที่เจ้าหน้าที่การเงินอนุมัติจ่ายเงิน
การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพ สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
1. จ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. ทางไปรษณีย์ (นำ�เช็คไปซื้อธนาณัติ)
3. โอนผ่านธนาคารโดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง
		 ขั้นตอนการจ่ายเงินบนระบบ Web Applications
1. เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย และตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบคำ�ขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 เอกสารประกอบการจ่ายเงิน คำ�สั่งประโยชน์ทดแทนและ
ใบสั่งจ่าย สำ�เนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาให้ถูกต้อง รายงาน
การสั่งโอนเงิน (รายงาน SPDLR01005 และ รายงาน SPDLR01006) และอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. เข้าระบบการจ่ายเงิน http://intranet.sso.go.th/spdl/ ด้วย User-Id และ Password เดียวกัน
กับระบบ Intranet
3. สิทธิการเข้าใช้งาน หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ติดต่อสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดำ�เนินการจ่ายในระบบ Web Applications ดังนี้
4.1 วิธีการจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน และ จ่ายเงินทางไปรษณีย์ มีขั้นตอน ดังนี้
(1) อนุมัติจ่ายเงิน
(2) เตรียมจ่าย เลือกจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ที่มารับเงินเอง
หรือมอบอำ�นาจมารับเงินตามแนวปฏิบัติหนังสือเวียน สำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 2448 และ
ที่ รง 0603/ว 2449 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
(3) ออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications
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กรณีไม่สามารถออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบได้ ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบสำ�คัญรับเงิน
ชนิดเล่ม (Manual) และบันทึกเข้าระบบย้อนหลัง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- อนุมัติจ่ายเงิน
- เตรียมจ่าย
- เลือกเมนูออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
(4) ณ สิ้นวันให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเรียกรายงาน ดังนี้
- รายงานสรุปตามวิธกี ารจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ เหน็จชราภาพ (ณ สำ�นักงาน)
ซึ่งมีรายการจ่ายเงินทางไปรษณีย์รวมอยู่ด้วย (รายงาน SPDLR02015)
- รายงานสรุปตามวิธกี ารจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ เหน็จชราภาพทัว่ ประเทศ
(รายงาน SPDLR02004)
(5) รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินและรายงานการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
บัญชี เพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชีต่อไป
4.2 วิธีการจ่ายเงินโอนผ่านธนาคารโดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง
ดำ�เนินการโอนเงินเข้าบัญชีผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ 4 วันทำ�การนับจากวันทีเ่ จ้าหน้าทีก่ ารเงิน
อนุมตั จิ า่ ยเงิน (หากไม่ด�ำ เนินการอนุมตั จิ า่ ยเงิน คำ�สัง่ จ่ายจะค้างอยูท่ สี่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา) มีขั้นตอนดำ�เนินการ ดังนี้
				 - วันที่ 1 เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยส่งเอกสารการอนุมตั สิ งั่ จ่ายให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน (อนุมตั สิ งั่ จ่าย
ในระบบส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน) ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติจ่ายเงินในระบบ Web Applications ในวัน
เดียวกัน
- สิ้นวันเจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์รายงานการอนุมัติจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จ
ชราภาพ (รายงาน SPDLR02001)
- คืนวันเดียวกันสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะประมวลผลข้อมูลการอนุมัติ
จ่ายเงินทั่วประเทศ (หากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยไม่ส่งการสั่งจ่ายให้เจ้าหน้าที่การเงินทำ�การอนุมัติจ่ายเงินภายใน
วันเดียวกันเรือ่ งจะค้างอยูท่ สี่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ไม่สามารถประมวลผล
โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิได้)
				 - วันที่ 2 สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เรียกข้อมูลเพื่อบันทึกอนุมัติ
ตัดจ่ายเงิน
- คืนวันเดียวกันสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะประมวลผลและเตรียมข้อมูลที่จะ
ส่งให้ธนาคาร
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
พิมพ์รายงานสรุปการสั่งจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพ (รายงาน SPDLR02018) เสนอ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา
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				 - วันที่ 3 สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคาร
- เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
พิมพ์รายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพผ่านธนาคาร (รายงาน SPDLR02013)
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชีต่อไป
			
- วันที่ 4 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผปู้ ระกันตนพร้อมแจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชีได้/ไม่ได้
- วันทำ�การถัดมาให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่
จังหวัด/สาขา ตรวจสอบผลการโอนเงินเข้าบัญชีได้/ไม่ได้ จากรายงานในระบบ Web Applications ดังนี้
(1) รายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพผ่านธนาคารที่
เข้าบัญชีได้ประจำ�วัน (รายงาน SPDLR02005)
(2) รายงานการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ เหน็จชราภาพผ่านธนาคาร ทีเ่ ข้าบัญชี
ได้ประจำ�วัน (รายงาน SPDLR02006)
(3) รายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพผ่านธนาคารที่ไม่
สามารถโอนเข้าบัญชีได้ประจำ�วัน (รายงาน SPDLR02007)
(4) รายงานการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ เหน็จชราภาพผ่านธนาคารทีไ่ ม่สามารถ
โอนเข้าบัญชีได้ประจำ�วัน (รายงาน SPLR02008)
(5) รายงานสรุปสาเหตุการเข้าบัญชีไม่ได้ (รายงาน SPDLR02020)
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ระบบจะโอนคำ�สัง่ กลับเข้ากองทุน (T) อัตโนมัติ ให้เจ้าหน้าที่
การเงินจัดส่งรายงานเข้าบัญชีไม่ได้ฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่บัญชี และส่งฉบับสำ�เนาให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิมารับเงินใหม่ โดยการจ่ายเงินครั้งที่ 2 สามารถเลือกวิธี
จ่ายเงิน เป็น
1. จ่าย ณ สำ�นักงาน
2. โอนผ่านธนาคารโดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง
3. ธนาณัติ
(ขั้นตอนการจ่ายเงินจะเหมือนเดิม คือ เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติสั่งจ่ายในระบบ และ
เจ้าหน้าที่การเงินอนุมัติจ่ายเงิน เตรียมจ่าย และออกใบสำ�คัญรับเงิน)
			 กรณีพบว่าการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
- กรณีการจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน/ไปรษณีย์ ดำ�เนินการ ดังนี้
			
1. ทราบภายในวัน ให้ท�ำ การยกเลิกการจ่ายเงินโดยเลือกเมนูยกเลิกใบสำ�คัญรับเงิน แก้ไข/
ยกเลิกการเตรียมจ่าย ยกเลิกอนุมัติจ่ายเงิน (แล้วแต่ว่าผิดขั้นตอนใด ก็ถอยกลับทีละขั้นตอน และดำ�เนินการ
อนุมตั ิจา่ ยเงิน เตรียมจ่าย ออกใบสำ�คัญรับเงิน หรือประสานงานเจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยกรณีการวินิจฉัยไม่ถกู ต้อง)
			
2. ทราบข้ามวัน
- ถ้าตัดจ่ายใบสำ�คัญรับเงินด้วยเงินสด จะไม่สามารถยกเลิกได้ต้องทำ�การเรียกเงินคืน
- ถ้าตัดจ่ายใบสำ�คัญรับเงินด้วยเช็คและยังไม่ได้ส่งเช็คให้ผู้ประกันตน หรือผู้ประกันตน
นำ�เช็คฉบับเดิมมาคืน หรือธนาณัติตีกลับ ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำ�การยกเลิกใบสำ�คัญรับเงิน ด้วยการโอน
คำ�สั่งกลับเข้ากองทุนและเรียกรายงานโอนเงินกลับเข้ากองทุน (รายงาน SPDR02011)
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- กรณีการจ่ายเงินวิธีโอนผ่านธนาคารโดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่
วินิจฉัยเสนอเรื่องขอรับเงินคืน (อายัดเงิน) จากธนาคารตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
อนุมัติ และส่งให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนดำ�เนินการแจ้งธนาคารทางโทรสาร
หมายเลข 0 2526 1297 ก่อนส่งหนังสือฉบับจริงให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน
และเมื่อสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ได้รับแจ้งผลการขอรับเงินคืน (อายัดเงิน) จากธนาคาร
ก็จะแจ้งผลให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทราบโดยเร็วต่อไป
			 ผลการอายัดเงิน
			
1. กรณีเจ้าหน้าที่วินิจฉัยขออายัดเงินก่อนที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน/
ผู้มีสิทธิ
(1) อายัดเงินได้
					 จะปรากฏผลการอายัดเงินในรายงานการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จ
ชราภาพผ่านธนาคารที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ประจำ�วัน (รายงาน SPLR02008) และคำ�สั่งจะโอนกลับ
เข้ากองทุน (T) อัตโนมัติไปยังเจ้าหน้าที่วินิจฉัย และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วินิจฉัย ที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ
และทำ�การอนุมัติสั่งจ่ายใหม่ (กรณีมีสิทธิ) หรือยกเลิกคำ�สั่งจ่าย (ในกรณีไม่มีสิทธิ)
(2) อายัดเงินไม่ได้
เป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยต้องไปติดตามขอเงินคืนจากผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิเอง
			
2. กรณี เจ้ า หน้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย ขออายั ด เงิ น หลั ง จากที่ ธ นาคารโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี
ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไปแล้ว
(1) กรณีอายัดเงินได้
ธนาคารจะโอนเงินดังกล่าวกลับเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ส่วนกลางให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ขออายัดทำ�การปรับปรุงรายการบัญชี และแจ้งเจ้าหน้าที่
วินิจฉัยต่อไป
(2) กรณีอายัดเงินไม่ได้
เจ้าหน้าที่วินิจฉัยจะต้องไปติดตามขอเงินคืนจากผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
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Flow การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�เหน็จชราภาพ ระบบ Web Applications
เจ้าหน้าที่วินิจฉัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

- รับเรื่อง
- กำ�หนดวิธีการจ่ายเงิน
1. จ่าย ณ สำ�นักงาน
2. โอนผ่านธนาคาร โดยประมวลผล
เข้าสู่ส่วนกลาง
3. ธนาณัติ
- อนุมัติสั่งจ่าย
- พิมพ์รายงาน

ตรวจสอบแบบคำ�ขอรับฯ สปส. 2-01 คำ�สั่ง
ประโยชน์ทดแทน และใบสั่งจ่ายสำ�เนาบัญชี
เงินฝาก (ธนาคาร) และอื่นๆ

วั น ดำ � เนิ น การที่ 1 ทุ ก สิ้ น วั น ระบบ
ประมวลผลคำ�สั่งที่งานการเงินอนุมัติ
จ่ายเงิน วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเข้า
สู่ส่วนกลาง

- ระบบโอนคำ�สั่งกลับเข้ากองทุน
(T) อัติโนมัติ
- ตรวจสอบรายงานเจ้าของบัญชี
ไม่ได้ ติดต่อผู้ประกันตน (มีสิทธิ)
- อนุมัติสั่งจ่ายใหม่สามารถเลือก
วิธีการจ่ายเงิน
1. จ่าย ณ สำ�นักงาน
2. โอนผ่านธนาคาร โดยประมวลผล
เข้าสู่ส่วนกลาง
3. ธนาณัติ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
อนุมัติจ่ายเงิน ทุกวิธีจ่ายเงิน

- จ่าย ณ สำ�นักงาน
- ธนาณัติ
เตรียมจ่ายเงิน

โอนผ่านธนาคารโดย
ประมวลเข้าสู่ส่วนกลาง
สิ้นวันเรียกรายงาน
SPDLR2001

1. เงินสด
2. เช็ค

วันดำ�เนินการที่ 3 สบง.
ส่งข้อมูลให้ธนาคาร
วันดำ�เนินการที่ 4 ธนาคาร
โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน
วันดำ�เนินการที่ 5
รับข้อมูลกลับจากธนาคาร

ออกใบสำ�คัญรับเงิน
ในระบบ/ชนิดเล่ม
- Print รายงานจ่ายเงินประจำ�วัน
(รหัสรายงาน SODLR2004, 02015)
- รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้
เจ้าหน้าที่บัญชี

วันดำ�เนินการที่ 2 สบง.อนุมัติ
ตัดจ่ายเงินในระบบ

Print รายงานสรุปการ
จ่ายเงินฯผ่านธนาคาร
SPDLR02013 และ
รวบรวมเอกสารหลัก
ฐานส่งงานบัญชี

เข้าบัญชีไม่ได้
(รหัสรายงาน
SPDLR02007,
02008)

พิมพ์รายงานเข้าบัญชี
ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่
วินจิ ฉัยและเจ้าหน้าที่
บัญชี

ระบบโอนคำ�สั่งกลับ
เข้ากองทุน (T)
อัตโนมัติ

เข้าบัญชี่ได้
(รหัสรายงาน
SPDLR02005,
02006)

แบบที่ 2 การเกิดสิทธิกรณีจ่ายต่อเนื่องเป็นประจำ�เดือน ประกอบด้วย
(1) การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (ทำ�งานบนระบบ Online (Sapiens))
เป็นการจ่ายเงินและส่งข้อมูลการโอนเงินเดือนละ 1 ครัง้ โดยทำ�การโอนเงินให้ผปู้ ระกันตนทุกวันทำ�การสุดท้าย
ของเดือน มีขั้นตอนดังนี้
(1.1) เจ้าหน้าทีว่ ินจิ ฉัยของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ได้รับ
ใบคำ�ขอรับประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01/5) และเอกสารประกอบการยื่นคำ�ขอและตรวจสอบสิทธิ
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดแล้ว บันทึกการวินิจฉัยสั่งจ่ายในระบบ Online (Sapiens)
(1.2) สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัย
ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บตุ รทางธนาคารทัว่ ประเทศ ระบบจะสร้างเลขทีใ่ บสำ�คัญรับเงินและวันทีจ่ า่ ยเงิน
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เป็นวันสุดท้ายของเดือน ปรากฏในรายละเอียดข้อมูลโอนเงินแยกแต่ละธนาคารและแยกตามสำ�นักงาน
ประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อส่งให้ธนาคารดำ�เนินการ
(1.3) ต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา พิมพ์ใบสัง่ จ่ายกรณีสงเคราะห์บตุ รประจำ�เดือนในรายงานระบบ VDR (รายงาน CHD6455)
1 ชุด เสนอผูม้ อี �ำ นาจสัง่ จ่ายเงินลงลายมือชือ่ สัง่ จ่ายและส่งให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเสนอผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั จิ า่ ยเงิน
ลงลายมือชื่ออนุมัติจ่ายเงิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่าย และส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีต่อไป
ในวันเดียวกันสำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์สรุปรายงานการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และรายงานการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรทางธนาคาร
ประจำ�เดือน (แยกแต่ละธนาคาร) (รายงาน BN6488CHD) จำ�นวนละ 1 ชุด จัดส่งให้สำ�นักสิทธิประโยชน์
จำ�นวน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบและเสนอเลขาธิการขออนุมัติสั่งจ่าย และส่งให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุนดำ�เนินการ
(1.4) สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ดำ�เนินการขออนุมัติจ่ายเงิน พิมพ์เช็ค
แยกแต่ละธนาคาร จัดทำ�หนังสือแจ้งการโอนเงิน เมื่อเลขาธิการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน จัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละธนาคาร (เพื่อรอให้
ธนาคารตัดเงินในบัญชีโอนให้ผปู้ ระกันตนต่อไป) และหนังสือแจ้งการโอนเงินให้ธนาคารก่อนวันทำ�การสุดท้าย
ของเดือน 3 วันทำ�การ เพื่อให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินภายในวันทำ�การสุดท้ายของเดือน (กรณี
ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเข้ามา)
(1.5) ธนาคารแจ้งผลการโอนเงินโดยส่งรายงานทีไ่ ม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ แยกตามแต่ละ
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนกลางให้สำ�นัก
บริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ รวมทั้ง
หากมีการขออายัดเงินจะแจ้งผลให้ทราบด้วย
(1.6) สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส่งรายงานที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ได้ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  หลังจากธนาคาร
แจ้งผลกลับ เมือ่ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ได้รบั รายงานฯ
ดังกล่าวแล้วให้ส่งรายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยตรวจสอบสิทธิ เมื่อตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยลงลายมือชื่อกำ�กับ เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบสิทธิ และสามารถจ่ายเงินให้ผู้รับเงินที่
มีสิทธิได้ตามแต่ละวิธีที่ผู้รับเงินแสดงความจำ�นง ยกเว้นโอนผ่านธนาคารโดยวิธีประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง
ซึ่งระบบ Online (Sapiens) ไม่สามารถจ่ายเงินได้ในรอบสอง โดยดำ�เนินการ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
ส่งรายงานที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยตรวจสอบสิทธิของผู้รับเงินก่อน หากยังคงเป็น
ผู้ประกันตนมีสิทธิ (สถานะ A) เจ้าหน้าที่วินิจฉัยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินเข้าข้อ 40
โอนคำ�สั่งกลับเข้ากองทุน (สถานะ T) ในระบบ Online (Sapiens) เพื่อรอจ่ายใหม่และจัดพิมพ์รายงานโอนเงิน
กลับเข้ากองทุน (รายงาน BN649048)
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ถ้าผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ (สถานะ R) ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยติด W เรียกเงินคืน และ
เจ้าหน้าที่การเงินเข้าเมนูจ่ายเงิน เลือกข้อ 35 บันทึกรับเงินคืน และบันทึกคำ�ว่า “ไม่มีสิทธิ” ในช่องรายการ
เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน และใส่วนั ทีท่ ที่ �ำ การโอนกลับในช่องวันที่ ในระบบ Online (Sapiens) และพิมพ์รายงาน
รับประโยชน์ทดแทนคืน (รายงาน BN649075)
(2) เมื่อผู้ประกันตนมาติดต่อขอรับเงิน เจ้าหน้าที่วินิจฉัยพิมพ์ใบสั่งจ่ายให้เจ้าหน้าที่
การเงินดำ�เนินการจ่ายเงินเช่นเดียวกับการจ่ายประโยชน์ทดแทนวิธีอื่นๆ
(3) สำ�หรับการสัง่ จ่ายทีม่ กี ารประมวลผลหลายเดือนรวมกันในเลขทีค่ �ำ สัง่ เดียวกัน เมือ่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบพบว่าสัง่ จ่ายผิดต้องเรียกเงินคืนบางส่วน เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจะต้องทำ�การโอนคำ�สัง่ กลับเข้า
กองทุน (ข้อ40) ทั้งจำ�นวน และเมื่อผู้ประกันตนมาติดต่อขอรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกตัดจ่ายเงิน (Y)
ก่อนแล้วจึงติด W เรียกเงินคืนบางส่วนจากผู้ประกันตน นำ�เงินบางส่วนที่เรียกคืนไปออกใบเสร็จรับเงินพร้อม
เข้าข้อ 15 บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน
(1.7) การแจ้งอายัดเงิน กรณีที่สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
ทราบข้อผิดพลาดและมีความต้องการขอให้ธนาคารอายัดเงิน ดำ�เนินการ ดังนี้
(1) สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ต้องทำ�หนังสือเสนอ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา  ขออายัดเงินพร้อมแนบแบบฟอร์มการขออายัดเงินตามเอกสารแนบส่งให้สำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน โดยในเบื้องต้นให้ส่งโทรสารหมายเลข 0 2526 1297 ก่อน เพื่อส่งให้ธนาคารก่อน
หากชักช้าอาจมีเงินในบัญชีผู้มีสิทธิไม่เพียงพอได้ และจึงส่งต้นฉบับโดยเร็วต่อไป
(2) พิมพ์รายละเอียดการขออายัดเงินแยกตามรายคำ�สั่งจ่าย แยกแต่ละเดือน
(3) สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะจัดส่งหนังสือแจ้งขออายัดเงินให้
ธนาคารดำ�เนินการ 2 ครั้ง คือ
- ส่งก่อนวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 2 วันทำ�การ
- ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
(4) เมื่อธนาคารแจ้งผลการอายัดเงินพร้อมส่งเงินคืนกลับเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารที่
ส่วนกลางแล้ว สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะแจ้งผลให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทราบ
(5) เจ้าหน้าทีก่ ารเงินส่งเอกสารการแจ้งผลการอายัดเงินให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยตรวจสอบ
สิทธิ พร้อมให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยลงลายมือชือ่ กำ�กับแต่ละคำ�สัง่ ว่ามีสทิ ธิหรือไม่มสี ทิ ธิ เพือ่ ยืนยันการตรวจสอบ
และให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการ ดังนี้
- กรณีที่อายัดได้ และผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงิน ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกโอน
คำ�สั่งกลับเข้ากองทุน เข้าข้อ 40 ( สถานะ T) ในระบบ Online (Sapiens) กรณีไม่มีสิทธิเจ้าหน้าที่วินิจฉัยจะ
ติด W เงินเรียกคืน และให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรับเงินรอเรียกคืน เข้าข้อ 35 ในช่องใบเสร็จรับเงินให้บันทึก
“ไม่มสี ทิ ธิ” และในช่องวันทีร่ บั เงินให้บนั ทึกเป็นวันเดือนปีปจั จุบนั และปรับปรุงบัญชียกเลิกการตัง้ เงินรอเรียกคืน
- กรณีอายัดไม่ได้ให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา ดำ�เนินการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ประกันตนต่อไป
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Flow การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรทางธนาคาร ระบบ Online (Sapiens)
เจ้าหน้าที่วินิจฉัย สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา
รับเรื่องวินิจฉัยและสั่งจ่ายในระบบ Online

ต้นสัปดาห์ที่ 4 เจ้าหน้าที่วินิจฉัยสั่งพิมพ์ใบสั่งจ่ายหรือ
รายงานให้เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นเอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชี
รับรายงานที่เข้าบัญชีไม่ได้หรือผลการอายัด
ตรวจสอบสิทธิของ ผปต.และลงลายมือชื่อ
กำ�กับในรายงาน

มีสิทธิ
เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก
คำ�สั่งโอนกลับเข้ากองทุน
(ข้อ 40) เพื่อรอจ่ายเงิน
ให้ ผปต. ต่อไป

ไม่มีสิทธิ
- งานวินิจฉัยติด W เรียกคืน
- เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก
เงินเรียกคืน ข้อ 35 “ไม่มสี ทิ ธิ”

ส่วนกลาง
ข้อมูลจะ Online เข้า
Main Frame ทันทีที่
สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา
บันทึกข้อมูล

สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน สำ�นักบริหารเทคโนโลยีฯ
ประมวลผลตัดจ่ายข้อมูลจากทั่วประเทศ
สำ�นักบริหารเทคโนโลยีฯ สั่งพิมพ์รายงานสรุปแยกเป็น
แต่ละธนาคารตามสปส. พื้นที่/จังหวัด/สาขา ส่งให้สำ�นัก
บริหารการเงินฯ เพื่อเสนอเลขาธิการอนุมัติ
สำ�นักบริหารการเงินฯ โอนเงินให้ ธ.แต่ละแห่งเพื่อตัดเงิน
ไปโอนให้ ผปต. พร้อมส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และ
รายงาน ให้ธนาคารก่อนสิ้นเดือน 3 วันทำ�การ
ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี ผปต. ตามข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทุกวันทำ�การสุดท้ายของเดือน

ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี ผปต.
ธฯาคารจะส่งรายงานที่ไม่สามารถนำ�เงินเข้าบัญชีได้ แยกเป็น
แต่ละ สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา คืนให้สำ�นักบริหารการเงินฯ
พร้อมโอนเงินกลับเข้าบัญชีเงินฝากทีส่ ว่ นกลาง และสำ�นักบริหาร
การเงินฯ จะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา
ตรวจสอบและดำ�เนินการต่อไป

(2) การโอนเงินเข้าบัญชีประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ (ทำ�งานบนระบบ Web
Applications)
(2.1) การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือนผ่านธนาคารโดย
วิธปี ระมวลผลเข้าสูส่ ว่ นกลาง และส่งให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผรู้ บั เงินในวันที่ 25 ของทุกเดือน เว้นแต่วนั ที่ 25
ของเดือนตรงกับวันหยุดทำ�การของธนาคาร ให้โอนเงินในวันทำ�การของธนาคารก่อนวันหยุดนัน้ ผูป้ ระกันตน
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายการละ 5.- บาท โดยธนาคารจะแสดงยอดเงินที่สั่งโอนและ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินแยกเป็น 2 รายการ ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
(2.2) ผูป้ ระกันตนทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ นาญชราภาพต้องกรอกแบบฟอร์มและ
ลงลายมือชือ่ ในหนังสือยินยอมให้หกั ค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร โดยให้เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยเก็บรวบรวม
ไว้ในแฟ้มคำ�ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ประกันตนยินยอมให้
ธนาคารหักค่าธรรมเนียมค่าโอนเงินผ่านธนาคารจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน
(2.3) การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ นาญชราภาพผ่านธนาคารบนระบบ Web Applications
จะมีข้อแตกต่างจากการจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลางในระบบ Online (Sapiens)
คือ เจ้าหน้าที่การเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เจ้าหน้าที่วินิจฉัยส่งให้กับข้อมูลในระบบ Web
Applications หากถูกต้องให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินทีม่ อี �ำ นาจอนุมตั จิ า่ ยเงินดำ�เนินการอนุมตั จิ า่ ยเงินในระบบ Web
Applications ก่อน หากไม่ดำ�เนินการข้อมูลจะไม่ถูกประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อสร้างข้อมูลโอนเงินต่อไป
(2.4) การดำ�เนินการอนุมตั จิ า่ ยเงินในระบบ Web Applications ต้องดำ�เนินการให้เสร็จสิน้ ก่อน
วันที่ระบบจะประมวลผลข้อมูลของทุกเดือน (ตามตารางรอบการประมวลผล ซึ่งสำ�นักงานประกันสังคม
122 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

ส่วนกลางจะแจ้งเวียนให้ทราบแต่ละปี) หากไม่ด�ำ เนินการภายในเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ผปู้ ระกันตนได้รบั เงิน
ล่าช้า หรือต้องได้รับเงินในเดือนถัดไป
		 ขั้นตอนการดำ�เนินการ
1. เจ้าหน้าทีก่ ารเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน  รายงาน SPDR01003
ชือ่ รายงานคำ�สัง่ ประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ นาญชราภาพ กับหน้าจอในระบบ Web Applications หากถูกต้องตรงกัน
ให้ท�ำ การอนุมตั เิ ลขทีร่ บั แจ้งในระบบ (หากไม่ถกู ต้องให้เจ้าหน้าทีพ่ มิ พ์รายงานการอนุมตั จิ า่ ยประโยชน์ทดแทน
กรณีบ�ำ นาญชราภาพ  รายงาน SPDR02001 โดยเลือกสถานะส่งกลับงานประโยชน์ทดแทนพร้อมแฟ้มเอกสาร
คืนงานประโยชน์ทดแทน)
2. เก็บรวบรวมรายงาน SPDR02001 รายงานการอนุมัติจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญ
ชราภาพ โดยเลือกสถานะอนุมัติเข้าแฟ้ม และส่งสำ�เนารายงานดังกล่าว จำ�นวน 1 ชุด พร้อมแฟ้มเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินคืนงานประโยชน์ทดแทน โดยประทับตราจ่ายเงินแล้วตามวันที่จ่ายของเดือนนั้น ๆ
(วันที่ที่จ่ายเงินของแต่ละเดือนตามตารางเอกสารแนบ)
3. สิ้นเดือนพิมพ์รายงานจ่ายเงินได้ประจำ�เดือน และรายงานไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้
ประจำ�เดือนออกจากระบบ Web Applications และส่งให้งานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งสำ�เนารายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ นาญชราภาพผ่านธนาคารที่
โอนเข้าบัญชีได้ และรายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ นาญชราภาพผ่านธนาคารทีไ่ ม่สามารถ
โอนเงินเข้าบัญชีได้ ให้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติในระบบ Online (Sapiens)
- ส่งสำ�เนารายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพผ่านธนาคาร
ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยตรวจสอบ
4. สำ�นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทำ�การประมวลผลข้อมูลของผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ ทีผ่ า่ น
การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่การเงิน ตามข้อ 1 โดยแยกข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
- กรณีผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิไม่มหี นีค้ า้ ง (ไม่มเี งินทีส่ �ำ นักงานประกันสังคม ติด W เรียกเงินคืน)
ระบบจะสร้างเลขที่คำ�สั่งจ่ายอัตโนมัติเพื่อสร้างชุดข้อมูล (Data Set) แยกรายธนาคาร และสำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุน จะดำ�เนินการส่งข้อมูลให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินทัว่ ประเทศ
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ มีหนี้ค้าง (มีเงินที่สำ�นักงานประกันสังคม ติด W เรียกเงินคืน)
ระบบจะไม่ประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีได้ แต่สำ�นักงานประกันสังคม
เจ้าของเรื่องจะดำ�เนินการเรียกเงินคืนตามจำ�นวนที่เจ้าหน้าที่วินิจฉัยติด W หลังจากนั้นระบบจึงจะ
ประมวลผลโอนเงินผ่านธนาคารให้ผู้ประกันตนต่อไป
5. กรณีเจ้าหน้าที่วินิจฉัยมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงินต้องทำ�การอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ทุกครั้ง
หมายเหตุ 1. การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพผ่านธนาคาร จะไม่มีการ
ขออายัดเงินจากธนาคาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยจะใช้วิธีการหักกลบลบหนี้กับเงินงวดถัดไป หรือใช้วิธี
เรียกเงินคืนจากผู้ประกันตน (แล้วแต่กรณี)
2. การจ่ายเงินสดหรือเช็ค ปฏิบัติตามหนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 2448 และ ว 2449 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
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Flow กระบวนการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ (ระบบ Web Application)
เจ้าหน้าที่วินิจฉัย
- รับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ผปต. ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้หัก
ค่าธรรมเนียมการโอนผ่าน ธ.
- วินิจฉัยสั่งจ่าย วิธีการจ่ายโอนผ่าน ธ.
โดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หน้าจอระบบ Web Application
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
อนุมัติจ่ายเงิน

- พิมพ์รายงานคำ�สั่งประโยชน์ทดแทนกรณี
บำ�ราญชราภาพ (SPDR01003)
- รวบรวมเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน

สิ้นวันพิมพ์รายงานอนุมัติจ่ายประโยชน์
ทดแทน กรณีบำ�นาญชราภาพ (SPDR02001)
และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้ม

- ระบบโอนคำ�สัง่ กลับเข้ากองทุน (T) อัตโนมัติ
- ตรวจสอบรายงานเข้าบัญชีไม่ได้
- ติดต่อ ผปต. (กรณีมีสิทธิ) เพื่ออนุมัติ
สั่งจ่ายใหม่

พิมพ์รายงานเข้าบัญชีไม่ได้
ให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัย และเจ้าหน้าที่บัญชี

อนุมัติสั่งจ่ายใหม่ โดยเลือกวิธีการจ่ายเงิน
เป็นโอนผ่านธนาคารโดยประมวลผล
เข้าสู่ส่วนกลาง

- เจ้าหน้าทีก่ ารเงินอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงเลขทีบ่ ญ
ั ชี
- พิมพ์รายงาน SPDR02018 เก็บเข้าแฟ้ม

การแจ้งผลการโอนเงิน

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ระบบประมวลผล (ตามตารางวันที่ประมวลผล
ข้อมูลตามจาก สทร.)

วันที่ 25 ของทุกเดือน
(ยกเว้นตรงกับวันหยุด ธ. จะโอนเงินก่อนวัน
หยุด ธ. โอนเงินเข้าบัญชี ผปต.)
วันรุ่งขึ้นรับข้อมูลกลับจาก ธ.

เข้าบัญชีไม่ได้
(รายงาน SPDR02010)
และรายงาน
(SPDR02011)

เข้าบัญชีได้
(รายงาน SPDR02002)
และรายงาน
(SPDR02003)

ระบบโอนคำ�สั่งกลับ
เข้ากองทุน (T)
อัตโนมัติ

(1) กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน คืนเงินสมทบ บำ�นาญชราภาพ และบำ�เหน็จ
ชราภาพ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เรียกดูรายงานผลการโอนเงินในระบบ
VDR
(2) กรณีบ�ำ นาญชราภาพและบำ�เหน็จชราภาพ สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา เรียกดูรายงานผลการโอนเงินในระบบ Web Applications
(3) กรณีสงเคราะห์บุตร สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ส่งรายงานผลการโอนเงิน
เข้าบัญชีไม่ได้ให้ทางไปรษณีย์
		
3.2 การโอนเงินผ่านธนาคารโดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการโอนเงินภายในวัน 5 วันทำ�การ นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
จากเจ้ าหน้ าที่วิ นิจ ฉัย /เจ้า หน้ าที่เ งิน สมทบ ปัจ จุบั นสามารถทำ� การโอนผ่ านธนาคาร 2 แห่ ง คือ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) มีขั้นตอน ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเอกสารการสั่งจ่าย โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ
Online (Sapiens) เรียบร้อยแล้ว
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
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(3) บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens)
(4) ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password ในระบบ Online (Sapiens)
(5) จัดทำ�หนังสือเสนอผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค หนังสือแจ้งให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี
ผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน หนังสือแจ้งผูป้ ระกันตน และพิมพ์เช็คสัง่ จ่ายผูป้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน โดยขีดฆ่า
คำ�ว่า “ผู้ถือ” และขีดคร่อม
(6) บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) เป็นหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงิน กรณีเครื่องขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่าย
ในระบบภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Online (Sapiens) แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม
(Manual)
(7) บันทึกข้อมูลการโอนเงินลงในโปรแกรมธนาคารและพิมพ์ออกมาตรวจสอบกับใบสำ�คัญ
รับเงินและเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
(8) ส่งหนังสือรายละเอียดประกอบการโอนเงิน และเช็ค ให้ธนาคารโอนเงิน
(9) ส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินแจ้งผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทราบ
(10) รับผลการโอนเงินเข้าบัญชีจากธนาคาร
(11) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ธนาคารจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
บัญชีที่ 1 ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือจ่ายคืนเงินโดยแคชเชียร์เช็ค
เมื่อธนาคารแจ้งการคืนเงินมาให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการออกใบเสร็จรับเงิน และประสานงานเจ้าหน้าที่
วินิจฉัยเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
- ถ้ามีสิทธิ ให้บันทึกโอนคำ�สั่งกลับเข้ากองทุนข้อ 40 เพื่อรอจ่ายใหม่ และสิ้นเดือน
พิมพ์รายงานในระบบ VDR รายงาน FNRTRBN1
- กรณีไม่มสี ทิ ธิ เจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยบันทึกเงินรอเรียกคืน W และเจ้าหน้าทีก่ ารเงินบันทึก
ล้างเงินรอเรียกคืนโดยบันทึกข้อ 35 บันทึกคำ�ว่า  “ไม่มีสิทธิ” ในช่องรายการเลขที่ใบเสร็จรับเงินและใส่วันที่
ที่ทำ�การโอนกลับในช่องวันที่ในระบบ Online (Sapiens) และพิมพ์รายงาน BN649075
(12) จัดทำ�รายงานการจ่ายเงินประจำ�วันและส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีี
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การเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินในระบบ Online (Sapiens)

(1) กรณีในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่การเงินสามารถเปลี่ยนวิธีได้ทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่วินิจฉัย
เป็นผู้แจ้งการเปลี่ยนวิธีและส่งเอกสารหลักฐานการขอเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงิน
(2) กรณีข้ามวัน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินได้ทั้งกรณีจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน ธนาณัติ ส่งเช็ค
ทางไปรษณีย์ และโอนผ่านธนาคารโดยจังหวัด แต่กรณีโอนเงินผ่านธนาคารโดยวิธีประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลาง
ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินได้

การดำ�เนินการหลังเสร็จสิ้นการจ่ายเงิน

1. เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว” ไว้ในใบสำ�คัญรับเงินและเอกสารประกอบการ
จ่ายเงินทุกฉบับ เฉพาะใบเสร็จรับเงินเมือ่ ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ให้ลงลายมือชือ่ ผูจ้ า่ ยเงินและวัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงินกำ�กับไว้ด้วย
2. สิ้นวันสั่งพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันจากระบบ เพื่อตรวจสอบกับเอกสารการจ่าย
- รายงานสรุปการจ่ายเงินตามวิธีการจ่ายเงิน
- รายงานการจ่ายเงินประจำ�วัน
- รายงานสรุปการจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์
- จัดทำ�ทะเบียนคุมเงินรองจ่ายประจำ�วัน
- จัดทำ�รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำ�คัญรับเงิน รายงานจ่ายเงิน
ประจำ�วัน รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีต่อไป
126 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

การจ่ายเงิน

กองทุนประกันสังคม
ตามมาตรา 40
การจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา  40 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ทดแทน ดังนี้
1. จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
2. จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
3. จ่ายกรณีตาย
4. จ่ายกรณีชราภาพ
การจ่ายเงินโดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
1. จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
2. จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
3. จ่ายกรณีตาย
4. จ่ายกรณีชราภาพ
5. การจ่ายคืนเงินสมทบที่ไม่พึงชำ�ระแก่กองทุน
วิธีการจ่ายเงิน
1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. การจ่ายเงินโดยส่งธนาณัติ
3. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
การตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินเจ้าหน้าทีก่ ารเงินต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินก่อนการอนุมตั แิ ละจ่ายเงิน ดังนี้
1. แบบคำ�ขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส. 2-01/ม.40)
2. ใบคำ�สั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่าย โดยเจ้าหน้าที่วินิจฉัยเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย
3. ใบรับรองแพทย์หรือสำ�เนาเวชระเบียน
4. บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการทีม่ รี ปู ถ่ายติดไว้ของผูร้ บั เงินหรือผูร้ บั มอบอำ�นาจ
(ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำ�นาจ (ถ้ามี) และต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน และการมอบอำ�นาจขอรับเงินไม่ต้อง
ติดอากรแสตมป์
6. สำ�เนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำ�เนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อรับรองให้เรียบร้อย
7. หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับหากเขียนหรือพิมพ์ผิด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ทุกแห่ง
8. กรณีหลักฐานการขอเบิกเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มคี �ำ แปลเป็นภาษาไทยโดยให้ผใู้ ช้สทิ ธิขอเบิก
เงินลงลายมือชื่อรับรองคำ�แปล
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1. จ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน เป็นเงินสดหรือเช็ค มีวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเอกสารการสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือเจ้าหน้าที่เงินสมทบ
(จ่ายคืนเงินสมทบ) โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Web Applications เรียบร้อยแล้ว
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
1.3 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications
1.4 ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password เพื่อรอบันทึกจ่าย (หน้าอนุมัติจ่ายเพื่อ
เตรียมจ่าย/ส่งกลับคำ�สัง่ ประโยชน์ทดแทน INS020500 หรือ หน้าอนุมตั จิ า่ ยเพือ่ เตรียมจ่าย/ส่งกลับคำ�สัง่ จ่าย
คืนเงินสมทบ INS020600)
1.5 กรณีจ่ายเป็นเช็ค บันทึกการอนุมัติใช้เช็ค (หน้าทะเบียนคุมเช็คและออกหนังสือลงนาม
INS020502)
1.6 บันทึกตัดจ่าย (Y) (หน้าบันทึกจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน INS020501 หรือหน้าบันทึกจ่ายคืน
เงินสมทบ INS020601) ออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications และหนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้กับ
ผู้รับเงิน (พิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินและหนังสือแจ้งการจ่ายเงินหน้าจอ INS020511) กรณีเครื่องขัดข้องให้ออก
ใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ
Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
1.7 กรณีตอ้ งการแก้ไขข้อมูลการจ่ายเงิน เช่น ชือ่ ผูร้ บั เงิน เลขทีเ่ ช็ค การเปลีย่ นเงินสดเป็นเช็ค หรือ
เช็คเป็นเงินสด แก้ไข ดังนี้
- ภายในวันเดียวกัน ต้องดำ�เนินการจ่ายเงินตามขั้นตอนปกติ แล้วเข้าเมนูทะเบียน
คุมใบสำ�คัญรับเงิน (INS020510) เพื่อทำ�การยกเลิกใบสำ�คัญรับเงินแล้วดำ�เนินการอนุมัติจ่ายเงิน
เตรียมการจ่ายเงิน อนุมัติเช็ค (กรณีเปลี่ยนเป็นเช็ค) ออกใบสำ�คัญรับเงิน
- ข้ามวัน ให้ใช้ USER ระดับ Manager ในการทำ�รายการ โดยเข้าเมนูทะเบียนคุมใบสำ�คัญ
รับเงิน แล้วเข้าไปเลือกรายการแก้ไขใบสำ�คัญรับเงิน
1.8 กรณีผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิไม่น�ำ เช็คไปขึน้ เงินตามกำ�หนดระยะเวลา 6 เดือน ทำ�ให้เช็คหมดอายุ
หรือผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรายกเลิกในเช็ค นำ�เช็คมาแนบกับต้นขั้วเช็ค และแจ้งเจ้าหน้าที่
บัญชีปรับปรุงรายการบัญชีต่อไป
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน ทำ�ให้เช็ค
หมดอายุ ภายหลังนำ�เช็คมาขอเปลี่ยนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำ�บันทึกข้อความเรื่องขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า 
ตั้งเรื่องขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่เสนอผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกัน
สังคมจังหวัด/หัวหน้าสาขา
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิต้องนำ�ใบแจ้งความมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินทำ�หนังสือถึงธนาคารเพื่อขออายัดเช็คฉบับดังกล่าว พร้อมทำ�บันทึก
ข้อความเรือ่ งขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า และตัง้ เรือ่ งขออนุมตั อิ อกเช็คฉบับใหม่เ่ สนอผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
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2. การจ่ายเงินโดยส่งธนาณัติ
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการซื้อธนาณัติส่งให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิภายใน 3 วันทำ�การนับถัดจาก
วันที่ได้รับอนุมัติคำ�สั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ โดยดำ�เนินการ ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเอกสารการสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือเจ้าหน้าที่เงินสมทบ
(จ่ายคืนเงินสมทบ) โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Web Applications เรียบร้อยแล้ว
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.3 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications
2.4 ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password เพื่อรอบันทึกจ่าย (หน้าอนุมัติจ่าย
เพื่อเตรียมจ่าย/ส่งกลับคำ�สั่งประโยชน์ทดแทน INS020500 หรือ หน้าอนุมัติจ่ายเพื่อเตรียมจ่าย/ส่งกลับ
คำ�สั่งจ่ายคืนเงินสมทบ INS020600)
2.5 จ่ายเป็นเช็ค บันทึกการอนุมตั ใิ ช้เช็ค (หน้าทะเบียนคุมเช็คและออกหนังสือลงนาม INS020502)
พิมพ์เช็คสั่งจ่าย “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด” ขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” และขีดคร่อม
2.6 บันทึกตัดจ่าย (Y) (หน้าบันทึกจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน INS020501 หรือหน้าบันทึกจ่ายคืน
เงินสมทบ INS020601) ออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications และหนังสือแจ้งการจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับเงิน (พิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินและหนังสือแจ้งการจ่ายเงินหน้าจอ INS020511) กรณีเครื่องขัดข้อง
ให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่าย ในระบบภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน
ในระบบ Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
2.7 นำ�เอกสารหลักฐานการส่งธนาณัติ แนบใบสำ�คัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
2.8 กรณีธนาณัตติ กี ลับเนือ่ งจากไม่มผี รู้ บั หรือทีอ่ ยูไ่ ม่ถกู ต้อง ภายหลังจากทีร่ บั เงินคืนจากไปรษณีย์
แล้ว เจ้าหน้าทีก่ ารเงินต้องทำ�การยกเลิกการจ่ายเงินและสร้างคำ�สัง่ โอนกลับเข้ากองทุนเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ บั เงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ที่มี User ID ระดับ Manager เลือกเมนูทะเบียนคุมใบสำ�คัญรับเงิน (INSO20510)
เพื่อทำ�การยกเลิกการจ่ายเงิน โดยเลือกยกเลิกเพื่อโอนกลับเข้ากองทุน
- เจ้าหน้าทีท่ มี่ ี User ID ระดับ Manager เลือกเมนูสร้างคำ�สัง่ โอนกลับเข้ากองทุน (INSO20520)
เพื่อส่งคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จรับเงินให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ต่อไป
- เจ้าหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จรับเงินคืนให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด โดยเลือกเมนูบันทึก
รับเงินคืนกรณีโอนกลับเข้ากองทุน (INSO2014)
- เจ้าหน้าที่จ่ายเงินส่งคำ�สั่งกลับให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยตรวจสอบต่อไป โดยเจ้าหน้าที่การเงิน
เลือกเมนูอนุมัติจ่ายเพื่อเตรียมจ่าย/ส่งกลับคำ�สั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน (INSO20500) สำ�หรับกรณีจ่ายคืน
เงินสมทบให้เลือกเมนูอนุมัติจ่ายเพื่อเตรียมจ่าย/ส่งกลับคำ�สั่งจ่ายคืนเงินสมทบ (INSO20600)
2.9 จัดทำ�หนังสือขอสอบสวนธนาณัติ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ที่ฝากส่งภายใน 6 เดือน นับจากวัน
ที่ฝากส่งธนาณัติ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน 129
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3. การโอนเงินผ่านธนาคารดำ�เนินการ โดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/

ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการโอนเงินภายใน 5 วันทำ�การ นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
จากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ ปัจจุบันสามารถโอนผ่านธนาคารได้ 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ที่ได้ทำ�ความตกลงกับ
สำ�นักงานประกันสังคมภายหลังดำ�เนินการ ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเอกสารการสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือเจ้าหน้าที่เงินสมทบ
(จ่ายคืนเงินสมทบ) โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Web Applications เรียบร้อยแล้ว
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วน
3.3 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications
3.4 ผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินโดยบันทึกรหัส Password เพื่อรอบันทึกจ่าย (หน้าอนุมัติจ่าย
เพื่อเตรียมจ่าย/ส่งกลับคำ�สั่งประโยชน์ทดแทน INS020500 หรือ หน้าอนุมัติจ่ายเพื่อเตรียมจ่าย/ส่งกลับ
คำ�สั่งจ่ายคืนเงินสมทบ INS020600)
3.5 จ่ายเป็นเช็ค บันทึกการอนุมตั ใิ ช้เช็ค (หน้าทะเบียนคุมเช็คและออกหนังสือลงนาม INS020502)
พิมพ์เช็คสั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชย์อื่น (ถ้ามี) ขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” ออกและขีดคร่อม
3.6 บันทึกตัดจ่าย (Y) (หน้าบันทึกจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน INS020501 หรือหน้าบันทึกจ่าย
คืนเงินสมทบ INS020601) ออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications และหนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้
กับผู้รับเงิน (หน้าพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินและหนังสือแจ้งการจ่ายเงิน INS020511) กรณีเครื่องขัดข้องให้ออก
ใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ
Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
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3.7 จัดพิมพ์เอกสารประกอบการโอนเงินในโปรแกรมธนาคารมาตรวจสอบกับใบสำ�คัญรับเงินและ
เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
3.8 ส่งหนังสือแจ้งการโอนเงิน รายละเอียดประกอบการโอนเงิน และเช็คให้ธนาคาร
3.9 จัดทำ�หนังสือแจ้งการจ่ายเงินส่งให้ผู้มีสิทธิทราบ
3.10 รับผลการโอนเงินเข้าบัญชีจากธนาคาร
3.11 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ธนาคารคืนเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คของธนาคารคืนแก่
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา เมือ่ ธนาคารแจ้งการคืนเงินแล้ว ให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ดำ�เนินการ ดังนี้
- ใช้ User ระดับ Manager ในการยกเลิกการจ่ายเงิน
- เข้าเมนูทะเบียนคุมใบสำ�คัญรับเงิน (INSO20510) เลือกรายการยกเลิกเพือ่ โอนกลับเข้ากองทุน
- เข้าเมนูสร้างคำ�สั่งโอนกลับเข้ากองทุน (INSO20520) เพื่อส่งคำ�สั่งจ่ายให้งานรับเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่รับเงินเข้าเมนูบันทึกรับเงินคืนกรณีโอนกลับเข้ากองทุน (INSO2014)
- เจ้าหน้าที่จ่ายเงินส่งคำ�สั่งกลับเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ (แล้วแต่กรณี)
หากไม่ส่งกลับสามารถนำ�คำ�สั่งเดิมมาจ่ายได้ต่อไป

การจ่ายคืนเงินสมทบที่ไม่พึงชำ�ระแก่กองทุน

กรณีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ออกหน่วยเพื่อรับสมัครผู้ประกันตน
โดยยังไม่ได้บันทึกการขึ้นทะเบียนเข้าในระบบฐานทะเบียน และรับชำ�ระเงินนอกสถานที่ด้วยใบเสร็จรับเงิน
ชนิดเล่ม (Manual) แต่เมือ่ กลับมาบันทึกข้อมูลการขึน้ ทะเบียนเข้าระบบพบว่าไม่สามารถบันทึกการขึน้ ทะเบียนได้
เนือ่ งจากผูส้ มัครขาดคุณสมบัตกิ ารสมัครเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 เช่น อายุเกินเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกำ�หนด
เป็นผูส้ มัครทีย่ นื่ สมัครไว้หลายพืน้ ที่ ฯลฯ เป็นต้น ปัจจุบนั การจ่ายคืนเงินสมทบดังกล่าวไม่สามารถดำ�เนินการ
โดยระบบ Web Applications ได้ ดังนั้น จึงต้องจ่ายเงินด้วยระบบมือ (Manual) มีขั้นตอนดำ�เนินการ ดังนี้
1. เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเมือ่ ได้รบั เอกสารการจ่ายคืนเงินจากเจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบแล้ว ให้ด�ำ เนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบคำ�ร้องขอรับเงินไม่พึงชำ�ระคืน (สปส.1-40/5) และเอกสารหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินอืน่ จากเจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบ โดยในแบบคำ�ร้องฯ มีผมู้ อี �ำ นาจอนุมตั คิ นื เงินเรียบร้อยแล้ว และดำ�เนินการ
จ่ายตามช่องทาง ดังนี้
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		 1.1 จ่าย ณ สำ�นักงาน
(1) ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
(2) จ่ายเงินสดหรือเช็คให้แก่ผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ กรณีมอบอำ�นาจรับเงินให้จา่ ยเป็นเช็คสัง่ จ่าย
ผู้มีสิทธิเท่านั้น
1.2 จ่ายโดยวิธโี อนเงินผ่านธนาคาร ให้ด�ำ เนินการโอนเงินภายใน 5 วันทำ�การนับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั
คำ�อนุมัติสั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่เงินสมทบ โดยเจ้าหน้าที่การเงินจ่ายดำ�เนินการโอนเงิน ผ่านหน้าเคาน์เตอร์
ธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารพาณิชย์อื่นที่ได้ทำ�ความตกลงในภายหลัง
(1) แบบคำ�ร้องขอรับเงินไม่พึงชำ�ระคืน (สปส. 1-40/5) ช่องทางการรับเงินระบุโอนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น (ถ้ามี)
เลขที่บัญชี....... พร้อมแนบสำ�เนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิรับรองสำ�เนาถูกต้อง
โดยแบบคำ�ร้องฯ มีผู้มีอำ�นาจอนุมัติคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
(2) เขียนเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จากบัญชี “เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40
เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา..... บัญชีที่ 2” สั่งจ่าย ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา..... หรือ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขา... หรือธนาคารพาณิชย์อื่น (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
(3) จัดพิมพ์หนังสือลงนามในเช็คจ่ายคืนเงินสมทบ
(4) ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
(5) บันทึกโปรแกรมการจ่ายเงินของธนาคาร
(6) จัดพิมพ์รายงานการโอนเงินจากโปรแกรมของธนาคาร นำ�มาตรวจสอบกับใบสำ�คัญรับเงิน
และเอกสารประกอบการจ่ายเงินว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
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(7) จัดส่งหนังสือแจ้งการโอนเงิน รายละเอียดประกอบการโอนเงิน พร้อมเช็คให้ธนาคาร
(8) เมื่อธนาคารแจ้งผลการโอนเงินให้นำ�มาแนบใบสำ�คัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบ

การจ่ายเงิน
1.3 จ่ายโดยวิธีทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)
(1) เขียนเช็คสั่งจ่าย “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด”
(2) จัดพิมพ์หนังสือลงนามในเช็คจ่ายคืนเงินสมทบ
(3) ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
(4) นำ�เอกสารหลักฐานการส่งธนาณัติแนบใบสำ�คัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
(5) เมื่ อ ดำ � เนิ น การจ่ า ยคื น เงิ น ให้ กั บ ผู้ ป ระกั น ตนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ร วบรวมเอกสาร
การจ่ายคืนเงิน แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีดำ�เนินการต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อระบบพัฒนาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายดำ�เนินการ
1. นำ�ใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) ที่จ่ายเงินไปแล้วบันทึกตัดจ่ายในระบบย้อนหลัง
ให้ครบถ้วน
2. คำ�สั่งจ่ายคืนเงินสมทบที่เจ้าหน้าที่สมทบตัดจ่ายในระบบ (คำ�สั่งใหม่) สามารถออก
ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications ได้ โดยเลือกจ่ายตามคำ�สัง่ จ่ายคืนเงินสมทบ และเลือกวิธจี า่ ยเงิน
ตามแนวปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40

การดำ�เนินการหลังเสร็จสิ้นการจ่ายเงิน

1. เจ้าหน้าทีผ่ จู้ า่ ยเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ไว้ในใบสำ�คัญรับเงินและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ทุกฉบับ เฉพาะใบเสร็จรับเงินเมื่อประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว” ให้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและวัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงินกำ�กับไว้ด้วย
2. สิ้นวันสั่งพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันจากระบบ Online เพื่อตรวจสอบกับเอกสาร การจ่ายดังนี้
- รายงานสรุปการจ่ายเงินตามวิธีการจ่ายเงิน (INS020802)
- รายงานทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายตัว (INS020803)
- รายงานการจ่ายเงินประจำ�วัน (INS020804)
- รายงานสรุปการจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ (INS020805)
- จัดทำ�ทะเบียนคุมเงินรองจ่ายประจำ�วัน
- จัดทำ�รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำ�คัญรับเงิน รายงานจ่ายเงินประจำ�วัน
รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน และจัดส่งให้งานบัญชีเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีต่อไป
		
หมายเหตุ การจ่าย ณ สำ�นักงานเป็นเงินสดหรือเช็ค การมอบอำ�นาจรับเงิน ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับแนวการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
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การจ่ายเงิน
กองทุนเงินทดแทน
การจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
จ่ายได้ในกรณีดังนี้
1. จ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผูม้ สี ทิ ธิหรือสถานพยาบาล เพือ่ เป็นค่าทดแทน ค่ารักษา
พยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำ�งานและค่าทำ�ศพ
2. จ่ายคืนเงินฝากให้แก่นายจ้าง
3. จ่ายคืนให้แก่นายจ้างหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำ�ระแก่สำ�นักงาน
4. จ่ายเป็นเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์
5. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 28
6. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 23
7. จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือตามคำ�พิพากษาของศาล
8. จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมแพทย์ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการทำ�งาน
ความแตกต่างของการอนุมัติจ่ายเงิน ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มิได้ระบุให้
เจ้าหน้าที่การเงินต้องอนุมัติจ่ายเงิน
การจ่ายเงินโดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
1. ค่าทดแทน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ค่าทำ�ศพ
4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำ�งาน
5. การจ่ายเงินคืนผิดกองทุน เช่น นายจ้างต้องการชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แต่เขียน
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารผิดเป็นกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น
6. การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร
7. การจ่ายคืนเงินให้แก่นายจ้างกรณีผลตรวจบัญชีมีเงินคืนนายจ้าง
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วิธีการจ่ายเงิน
1. การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
2. การจ่ายเงินทางไปรษณีย์
2.1 กรณีธนาณัติ
2.2 การส่งเช็คทางไปรษณีย์
3. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
1. การจ่าย ณ สำ�นักงาน โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าทีก่ ารเงินรับแบบคำ�ขอเบิกเงิน/แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือ สูญหาย
(กท.16)/แบบขอเงินคืนใบสั่งจ่าย (กท.15) โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Web Applications
เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
1.2 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ PAY01002)
1.3 จ่ายเงินด้วยเช็คหรือเงินสด แก่ผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้รับมอบอำ�นาจ
1.4 บันทึกจ่ายเงิน (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ PAY01004)
กรณีเครือ่ งขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบภายหลัง และพิมพ์
ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
1.5 สิน้ วันพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันตรวจสอบกับต้นขัว้ เช็ค ทะเบียนคุมเช็ค เอกสารประกอบ
การจ่ายเงิน
1.6 กรณีผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิไม่น�ำ เช็คไปขึน้ เงินตามกำ�หนดระยะเวลา 6 เดือน ทำ�ให้เช็คหมดอายุ
หรือผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรายกเลิกในเช็ค นำ�เช็คมาแนบกับต้นขั้วเช็ค และแจ้งเจ้าหน้าที่
บัญชีปรับปรุงรายการบัญชีต่อไป
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน ทำ�ให้เช็ค
หมดอายุ ภายหลังนำ�เช็คมาขอเปลี่ยนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำ�บันทึกข้อความเรื่องขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า 
ตั้งเรื่องขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่
- กรณีผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิต้องนำ�ใบแจ้งความมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และเจ้าหน้าทีก่ ารเงินทำ�หนังสือถึงธนาคารเพือ่ ขออายัดเช็คฉบับดังกล่าว พร้อมทำ�บันทึก
ข้อความเรื่องขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า และตั้งเรื่องขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่
2. การจ่ายเงินทางไปรษณีย์
ให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินดำ�เนินการซือ้ ธนาณัต/ิ ส่งเช็คทางไปรษณียใ์ ห้ผปู้ ระกันตน/ผูม้ สี ทิ ธิ ภายใน 3 วัน
ทำ�การ นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติคำ�สั่งจ่ายจากเจ้าหน้าที่วินิจฉัย/เจ้าหน้าที่เงินสมทบ โดยดำ�เนินการ ดังนี้
2.1 กรณีธนาณัติ
2.1.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับแบบคำ�ขอเบิกเงิน/แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือ
สูญหาย (กท.16)/แบบขอเงินคืนใบสัง่ จ่าย (กท.15) โดยมีผอู้ นุมตั สิ งั่ จ่ายในเอกสารและระบบ Web Applications
เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
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2.1.2 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ PAY01002)
2.1.3 จ่ายเงินด้วยเช็คแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
2.1.4 จัดทำ�หนังสือเสนอผูม้ อี �ำ นาจลงนามในเช็ค และพิมพ์เช็คสัง่ จ่าย “บริษทั ไปรษณียไ์ ทย
จำ�กัด” โดยขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” ออกและขีดคร่อม
2.1.5 ดำ�เนินการเขียนใบสั่งซื้อธนาณัติ/บันทึกโปรแกรมซื้อธนาณัติ (ถ้ามี)
2.1.6 บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ
PAY01004) กรณีเครื่องขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบ
ภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินด้วยมือ
2.1.7 นำ�เอกสารหลักฐานการส่งธนาณัตแิ นบใบสำ�คัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
2.1.8 จัดทำ�หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิพร้อมส่งธนาณัติ
2.1.9 เมื่อนำ�ส่งธนาณัติแล้ว นำ�ต้นขั้วธนาณัติมาบันทึกเลขที่ธนาณัติในระบบ Web
Applications
2.1.10 สิน้ วันพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันกับต้นขัว้ เช็ค ทะเบียนคุมเช็ค และเอกสารประกอบ
การจ่ายเงิน
2.1.11 ธนาณัติตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับหรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง ภายหลังจากที่รับเงินคืนจาก
ไปรษณีย์แล้ว ปฏิบัติดังนี้
- กรณีมีสิทธิ เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินโดยเลือกรับเงินประเภทอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายโอนคำ�สั่งกลับเข้ากองทุน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชีและแจ้ง
เจ้าหน้าที่วินิจฉัยประสานผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิเพื่อทำ�การจ่ายเงินใหม่
- กรณีไม่มีสิทธิ เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน โดยเลือกรับเงินประเภทอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายโอนคำ�สั่งกลับเข้ากองทุน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงรายการบัญชีและแจ้ง
เจ้าหน้าที่วินิจฉัยนำ�คำ�สั่งไปยกเลิกการสั่งจ่ายเงิน
2.1.12 จัดทำ�หนังสือขอสอบสวนธนาณัตใิ ห้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
		 2.2 กรณีส่งเช็คทางไปรษณีย์
2.2.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับแบบคำ�ขอเบิกเงิน/แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หรือสูญหาย (กท.16) /แบบขอเงินคืนใบสั่งจ่าย (กท.15) โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Web
Applications เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่าง ๆ ให้ถกู ต้อง
2.2.2 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ PAY01002)
2.2.3 พิมพ์เช็คสั่งจ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำ�ว่า “ผู้ถือ” ออก และขีดคร่อม
2.2.4 จัดทำ�หนังสือเสนอผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค
2.2.5 ถ่ายสำ�เนาเช็คเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดทำ�หนังสือแจ้งผูม้ สี ทิ ธิพร้อมส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน AR ตอบรับ
2.2.6 บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ
PAY01004) กรณีเครื่องขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบ
ภายหลัง และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
136 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

การจ่ายเงิน

2.2.7 นำ�เอกสารหลักฐานการส่งเช็คแนบใบสำ�คัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
2.2.8 สิน้ วันพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันกับต้นขัว้ เช็ค ทะเบียนคุมเช็ค และเอกสารประกอบ

2.2.9 กรณีลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน ทำ�ให้เช็ค
หมดอายุ หรือลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- กรณีลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิไม่นำ�เช็คไปขึ้นเงินตามกำ�หนดระยะเวลา  6 เดือน ทำ�ให้เช็ค
หมดอายุ ภายหลังนำ�เช็คมาขอเปลี่ยนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรายกเลิกในเช็ค นำ�เช็คมาแนบกับ
ต้นขั้วเช็ค พร้อมทำ�บันทึกข้อความเรื่องขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า  ตั้งเรื่องขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่ และแจ้ง
เจ้าหน้าที่บัญชีปรับปรุงบัญชีต่อไป
- กรณีลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิทำ�เช็คหาย ลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิต้องนำ�ใบแจ้งความมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินทำ�หนังสือถึงธนาคารเพื่อขออายัดเช็คฉบับดังกล่าว พร้อมทำ�บันทึก
ข้อความเรือ่ งขอยกเลิกเช็คฉบับเก่า และตัง้ เรือ่ งขออนุมตั อิ อกเช็คฉบับใหม่เสนอผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกัน
สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
3. การโอนเงินผ่านธนาคารดำ�เนินการ โดยสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา
ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการโอนเงินภายใน 5 วันทำ�การ นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
จากเจ้าหน้าทีว่ นิ จิ ฉัย/เจ้าหน้าทีเ่ งินสมทบ ปัจจุบนั สามารถโอนผ่านธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นที่ได้ทำ�ความตกลงกับ
สำ�นักงานประกันสังคมภายหลัง ดำ�เนินการดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่การเงินได้รับใบสั่งจ่าย โดยมีผู้อนุมัติสั่งจ่ายในเอกสารและระบบ Web Applications
เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินให้ถูกต้อง
3.2 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ PAY01002)
3.3 จัดทำ�หนังสือเสนอผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็ค หนังสือแจ้งให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง/
ผู้มีสิทธิรับเงิน และพิมพ์เช็คสั่งจ่ายลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิรับเงิน
3.4 บันทึกตัดจ่าย (Y) และออกใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications (รหัสหน้าจอ PAY01004)
กรณีเครื่องขัดข้องให้ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual) และนำ�มาบันทึกตัดจ่ายในระบบภายหลัง
และพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินในระบบ Web Applications แนบติดกับใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม (Manual)
3.5 จัดพิมพ์เอกสารประกอบการโอนเงินในโปรแกรมธนาคารมาตรวจสอบกับใบสำ�คัญรับเงิน และ
เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
3.6 ส่งหนังสือรายละเอียดประกอบการโอนเงิน และเช็ค ให้ธนาคารโอนเงิน
3.7 จัดทำ�หนังสือแจ้งการจ่ายเงินส่งให้ผู้รับเงินทราบ
3.8 รับผลการโอนเงินเข้าบัญชีจากธนาคาร
3.9 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ธนาคารจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินกองทุนเงินทดแทน
บัญชีที่ 1 ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือจ่ายคืนเงินโดยแคชเชียร์เช็ค
เมื่อธนาคารแจ้งการคืนเงินแล้วเจ้าหน้าที่การเงินดำ�เนินการออกใบเสร็จรับเงิน งานจ่ายเงินเข้าเมนูโอนกลับ
เข้ากองทุน และประสานงานวินิจฉัยตรวจสอบและจ่ายเงินใหม่
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การดำ�เนินการหลังเสร็จสิ้นการจ่ายเงิน

1. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว” ไว้ในใบสำ�คัญรับเงินและเอกสารประกอบการจ่าย
เงินทุกฉบับ เฉพาะใบเสร็จรับเงินเมื่อประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว” ให้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและวัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงินกำ�กับไว้ด้วย
2. สิ้นวันสั่งพิมพ์รายงานจ่ายเงินประจำ�วันจากระบบ Web Applications (รหัสรายงาน PAY2033)
เพื่อตรวจสอบกับเอกสารการจ่ายเงิน
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำ�คัญรับเงิน รายงานจ่ายเงินประจำ�วัน รายงานเงิน
คงเหลือประจำ�วัน ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีประกอบการบันทึกบัญชีต่อไป
หมายเหตุ การตรวจเอกสารประกอบการขอรับเงิน การจ่ายเงิน ณ สำ�นักงานเป็นเงินสดหรือ
เช็ค การมอบอำ�นาจรับเงิน การดำ�เนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
แนวการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม

การกำ�หนดสิทธิการใช้งานในระบบ

1. ระบบ Online (Sapiens) (สำ�หรับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา)
- ข้าราชการพลเรือนสามัญตำ�แหน่งประเภทวิชาการตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ าร หรือตำ�แหน่งประเภท
ทั่วไปตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานมีอำ�นาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 100,000.- บาท
- ข้าราชการพลเรือนสามัญตำ�แหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ำ�กว่าระดับชำ�นาญการหรือตำ�แหน่ง
ประเภททั่วไปไม่ต่ำ�กว่าระดับชำ�นาญงานมีอำ�นาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินครั้งละไม่เกินจำ�นวน 500,000.- บาท
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือประกันสังคมจังหวัด หรือ
หัวหน้าสำ�นักงานประกันประกันสังคมจังหวัดสาขา  มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินไม่จำ�กัดจำ�นวนเงิน รวมถึง
ผู้รักษาราชการแทน หรือ ผู้รักษาการในตำ�แหน่ง

138 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

2. ระบบประโยชน์ทดแทนกรณีบ�ำ เหน็จชราภาพ และบำ�นาญชราภาพ ระบบ Web Applications
(สำ�หรับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา)
ลำ�ดับที่
ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
สิทธิการเข้าใช้ระบบ
1 พนักงานชัน้ ต้น พนักงานชัน้ กลาง ทีป่ ฏิบตั งิ าน - สอบถามข้อมูลการเตรียมจ่าย/การจ่ายเงิน
ด้านการเงินและบัญชี
- รายงานต่าง ๆ
2 พนักงานชั้นสูง
- บันทึกข้อมูลการเตรียมจ่าย
- สอบถามข้อมูลการเตรียมจ่าย/การจ่ายเงิน
- แก้ไข-ยกเลิกข้อมูลการเตรียมจ่าย
- รายงานต่างๆ
- ออกใบสำ�คัญรับเงิน
- ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม
- สอบถาม-พิมพ์-ยกเลิกใบสำ�คัญรับเงิน (ภายในวัน)
3 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบตั กิ าร - อนุมัติจ่ายเงิน
ข้าราชการประเภททั่วไประดับชำ�นาญงาน - ยกเลิกผลการอนุมัติจ่ายเงิน
และระดับปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานด้าน - บันทึกข้อมูลการเตรียมจ่าย
การเงินและบัญชี
- สอบถามข้อมูลการเตรียมจ่าย/การจ่ายเงิน
(ตามคำ�สั่งวงเงินที่กำ�หนด)
- แก้ไข-ยกเลิกข้อมูลการเตรียมจ่าย
- รายงานต่างๆ
- บันทึกอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
- ยกเลิกอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
- ออกใบสำ�คัญรับเงิน
- ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม
- สอบถาม-พิมพ์-ยกเลิกใบสำ�คัญรับเงิน (ภายในวัน)
4 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการ - อนุมัติจ่ายเงิน
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี ข้าราชการ - ยกเลิกผลการอนุมัติจ่ายเงิน
ระดั บ ชำ � นาญการพิ เ ศษ ผู้ อำ � นวยการ - บันทึกข้อมูลการเตรียมจ่าย
กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ ประกันสังคมจังหวัด - สอบถามข้อมูลการเตรียมจ่าย/การจ่ายเงิน
หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  - แก้ไข-ยกเลิกข้อมูลการเตรียมจ่าย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ/ - รายงานต่าง ๆ
รักษาราชการแทน
- บันทึกอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
- ยกเลิกอนุมัติคำ�สั่งจ่าย
- ออกใบสำ�คัญรับเงิน
- ออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม
- พิมพ์ใบสำ�คัญรับเงินซ้ำ�
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3. ระบบมาตรา 40 Web Applications
ลำ�ดับที่
ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
1 ระดับปกติ (Normal User) หมายถึง พนักงาน
ชั้นต้น พนักงานชั้นกลาง ที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
2 ระดับปฏิบัติการ (User) หมายถึงพนักงานชั้นสูง
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
3

ระดับสูง (High User) หมายถึง ข้าราชการประเภท
วิชาการระดับปฏิบตั กิ าร ข้าราชการประเภททัว่ ไป
ระดับชำ�นาญงาน และระดับปฏิบตั งิ าน ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้านการเงินและบัญชี
(ตามคำ�สั่งวงเงินที่กำ�หนด)

4

ผูบ้ ริหารระดับสูง (Manager) หมายถึง ข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ข้าราชการระดับชำ�นาญ
การพิเศษ ผู้อำ�นวยการกรุงเทพมหานครพื้นที่
ประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคม
จั ง หวั ด สาขา  หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติการแทน

140 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

สิทธิการเข้าใช้ระบบ
- สอบถามข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน
- พิมพ์รายงานต่าง ๆ
- บันทึกทะเบียนคุมเช็คและใบสำ�คัญรับเงิน
- ทำ�รายการจ่ายเงินและพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน
- สอบถามข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน
- พิมพ์รายงานต่าง ๆ
- อนุมัติรายการสำ�หรับเตรียมจ่ายเงิน
- ส่งกลับคำ�สั่งจ่ายให้งานประโยชน์/งานสมทบ
- บันทึกข้อมูลการเตรียมจ่าย
- บันทึกทะเบียนคุมเช็คและใบสำ�คัญรับเงิน
- ทำ�รายการจ่ายเงินและพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน
- ยกเลิกใบสำ�คัญรับเงินภายในวันที่บันทึก
- สอบถามข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน
- พิมพ์รายงานต่าง ๆ
- อนุมัติรายการสำ�หรับเตรียมจ่ายเงิน
- ส่งกลับคำ�สั่งจ่ายให้งานประโยชน์/งานสมทบ
- บันทึก/แก้ไข/ยกเลิก ข้อมูลทะเบียนคุมเช็ค
   และใบสำ�คัญรับเงิน
- ทำ�รายการจ่ายเงินและพิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน
- ยกเลิกใบสำ�คัญรับเงิน
- สอบถามข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน
- พิมพ์รายงานต่าง

4. ระบบกองทุนเงินทดแทน (Web Applications)
ลำ�ดับที่
ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
สิทธิการเข้าใช้ระบบ
1 ระดับปกติ หมายถึง พนักงานชั้นต้น พนักงาน - บันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมจ่าย
ชั้นกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี - สอบถามข้อมูล
- พิมพ์รายงานต่าง ๆ
2 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานชั้นสูง - บันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมจ่าย
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - สอบถามข้อมูล
ข้าราชการประเภททั่วไประดับชำ�นาญงาน - พิมพ์รายงานต่าง ๆ
และข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน - บันทึกตัดจ่ายและออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- พิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน
- บันทึกนำ�เงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร
- บันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ
- บันทึกยกเลิก/แก้ไข
3 ระดับสูง หมายถึง ข้าราชการประเภทวิชาการ - บันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมจ่าย
ระดับชำ�นาญการ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและ - บันทึกตัดจ่ายและออกใบสำ�คัญรับเงินชนิดเล่ม
บัญชี หรือระดับชำ�นาญการพิเศษ ผู้อำ�นวยการ - พิมพ์ใบสำ�คัญรับเงิน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ประกันสังคมจังหวัด - บันทึกนำ�เงินทดรองจ่ายฝากธนาคาร
หัวหน้าสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา หรือ - บันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน
- บันทึกยกเลิก/แก้ไข
- บันทึกโอนกลับเข้ากองทุน
- บันทึกปรับปรุงรายการเงินคงเหลือประจำ�วัน
- พิมพ์รายงานต่าง ๆ
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การโอนเงิน
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ให้ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
1. ขั้นตอนการโอนเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อสำ�รองจ่ายประโยชน์ทดแทนและเงินทดแทน ให้ดำ�เนินการ
ดังนี้
1.1 สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ (Statement)
ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนประกันสังคมเขตพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 3 และบัญชีเงินออมทรัพย์
เงินกองทุนเงินทดแทนเขตพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ทุกวันทำ�การ เมื่อพบว่ายอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินฝากของสำ�นักงานประกันสังคมแห่งใดมีเงินคงเหลือต่ำ�กว่าวงเงินขั้นต่ำ�
• กองทุนประกันสังคมต่�ำ กว่าร้อยละ 45 ของวงเงินทีก่ �ำ หนดตามคำ�สัง่ สำ�นักงานประกันสังคม
ที่ 503/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
• กองทุนเงินทดแทนต่�ำ กว่าร้อยละ 30 ของวงเงินทีก่ �ำ หนดตามคำ�สัง่ สำ�นักงานประกันสังคม
ที่ 1788/2554 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จะขออนุมตั เิ ลขาธิการโอนเงินเข้าบัญชีเพิม่ เติม
ให้ และในการโอนเงินดังกล่าวเป็นการทำ�รายการผ่านระบบ Online ซึ่งระบบจะบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ทั้งบัญชี
ส่วนกลาง และบัญชีสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
1.2 เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา จะรับรูเ้ งินโอน
จากสำ�นักงานใหญ่ทันที โดยตรวจสอบจากระบบ Online ในรายการบันทึกบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร
บัญชีที่ 3 ธ.กรุงไทย 1 และตรวจสอบจำ�นวนเงินที่โอนเข้าบัญชีจาก Statement ในระบบ KTB Corporate
Online ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
1.3 เพื่อเป็นการบริหารเงินกองทุนให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ในการโอนเงินดังกล่าว
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขาในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับสถิตกิ ารจ่ายสิทธิประโยชน์และเงินทดแทนของ
สำ�นักงานประกันสังคมแต่ละแห่ง ให้ใช้จา่ ยได้ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยไม่ให้เงินพักในบัญชีมากหรือน้อยเกินไป
142 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

และจะโอนเพิม่ เติมให้ในสัปดาห์ถดั ไป แต่หากสำ�นักงานประกันสังคมแห่งใดมีรายการทีต่ อ้ งจ่ายมากกว่าปกติ
เช่น จ่ายคืนเงินสมทบ จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล จ่ายบำ�เหน็จชราภาพจำ�นวนมาก เป็นต้น
เงินในบัญชีอาจไม่เพียงพอจ่าย ให้ประสานงานไปยังสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เพื่อโอน
เงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเป็นกรณีพิเศษ
2. การโอนเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ให้ส�ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่
จังหวัด/สาขา เพื่อสำ�รองจ่ายประโยชน์ทดแทน
เนื่องจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชี
ที่ 3 ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เป็นทั้งบัญชีรับเงินและจ่ายเงินในบัญชี
เดียวกัน เงินจะพักในบัญชีดังกล่าวโดยไม่ไหลเข้าบัญชีส่วนกลาง แต่จะตัดโอนเข้าส่วนกลางก็ต่อเมื่อสำ�นัก
บริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนสั่งโอนเงิน ดังนั้น เงินที่จะจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนมาตรา 40
ณ สำ�นักงาน สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ต้องควบคุมและตรวจสอบปริมาณ
การใช้จ่ายหากมีปริมาณที่ต้องจ่ายสิทธิประโยชน์มาก ซึ่งคาดว่าไม่เพียงพอจ่าย ให้ทำ�หนังสือประสานงานไป
ที่สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เพื่อโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเป็นกรณีไป

การโอนเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ของสำ�นักงานประกันสังคมทั่วประเทศเข้าบัญชี
ส่วนกลาง

ตามทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ได้เปิดบัญชีเงินฝากเพือ่ การรับ - จ่าย
เงินของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาหลัก แห่งละ 3 บัญชี ดังนี้
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 1
เพื่อรับเงิน
2. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 2
เพื่อจ่ายเงิน
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 3 เพื่อ
เก็บรักษาเงิน
เงินรายรับจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา  บัญชีที่ 1 จะโอน
เข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา  40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา  บัญชีที่ 3 ของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขานั้นๆ ทุกสิ้นวัน เพื่อสำ�รองเงินไว้จ่ายประโยชน์ทดแทน และในการโอน
เงินเข้าบัญชีส่วนกลางเพื่อนำ�เงินมาจัดหาผลประโยชน์ เลขาธิการได้อนุมัติหลักเกณฑ์การโอนเงินกองทุน
ประกันสังคมมาตรา  40 ของสำ�นักงานประกันสังคมทั่วประเทศเข้าบัญชีส่วนกลางตามหนังสือสำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/2120 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
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1. สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ที่มีผู้ประกันตนตามมาตรา  40
น้อยกว่า  10,000 คน ให้มีเงินคงเหลือเพื่อสำ�รองจ่ายในบัญชีประมาณ 200,000.- บาท ส่วนที่เหลือ
ให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนกลาง
2. สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตั้งแต่
10,000 คน ถึง 19,999 คน ให้มีเงินคงเหลือเพื่อสำ�รองจ่ายในบัญชีประมาณ 400,000.- บาท ส่วนที่เหลือให้
โอนเงินเข้าบัญชีส่วนกลาง
3. สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่มีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตั้งแต่
20,000 คนขึ้นไป ให้มีเงินคงเหลือเพื่อสำ�รองจ่ายในบัญชีประมาณ 600,000.- บาท ส่วนที่เหลือให้โอนเงิน
เข้าบัญชีส่วนกลาง
ทั้งนี้ หากหน่วยใดมีวงเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย สำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุนจะพิจารณาขออนุมัติเลขาธิการเป็นกรณีไป

ขั้นตอนการโอนเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ของสำ�นักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
เข้าบัญชีส่วนกลางให้ดำ�เนินการ ดังนี้

1. สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 3 ของสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยพิจารณาจำ�นวนเงินที่สำ�นักงานประกันสังคมแต่ละแห่งต้องโอนเข้า
บัญชีส่วนกลางตามหลักเกณฑ์ และส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ตัดโอนเงินจาก
บัญชีเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 3 เข้าบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
มาตรา 40 บัญชีที่ 3 เลขที่บัญชี 130-0-16556-1 ของส่วนกลางผ่านระบบ KTB Corporate Online
2. เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จะแจ้ง
การโอนเงินผ่านระบบ Intranet
3. เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  สั่งพิมพ์หนังสือ
แจ้งการโอนเงินจากระบบ Intranet และพิมพ์ Statement จากระบบ KTB Corporate Online ของธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) มาตรวจสอบจำ�นวนเงินที่โอนให้ถูกต้องตรงกันพร้อมลงลายมือชื่อกำ�กับและ
พิมพ์คำ�ว่า  “ตรวจสอบถูกต้องแล้ว” ในหนังสือแจ้งการโอนเงินดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง
ตรงกันให้แจ้งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนโดยด่วน
4. เจ้าหน้าที่การเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ส่งหนังสือแจ้ง
การโอนเงิน และ Statement ให้เจ้าหน้าที่บัญชี บันทึกบัญชีในระบบ Online ทันที โดย
Dr. 119101064 เงินโอนให้สำ�นักงาน ธ.กรุงไทย ม.40
Cr. 112106064 เงินฝากธนาคารบัญชีที่ 3 ธ.กรุงไทย ม.40
5. เนื่องจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา บัญชีที่ 3 ของสำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  เป็นทั้งบัญชีรับเงินและจ่ายเงินในบัญชีเดียวกัน ดังนั้น
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/สาขา ต้องควบคุมและตรวจสอบปริมาณการใช้จา่ ยเงิน
หากมีปริมาณที่ต้องจ่ายสิทธิประโยชน์มาก ซึ่งคาดว่าเงินไม่เพียงพอในการจ่าย ให้ทำ�หนังสือประสานไปยัง
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนเพื่อสำ�รองเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเป็นกรณีโดยเร็วต่อไป
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การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. การจัดทำ�คำ�ขอตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมและการจัดสรรงบประมาณ
1.1 สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด จัดทำ�คำ�ขอตั้งเงินกองทุนเพื่อบริหารสำ�นักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม งบดำ�เนินงาน หมวดค่าใช้สอย
รายการค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารและรายการค่าธรรมเนียมรับ-จ่ายเงินผ่านหน่วยบริการอื่น
รวมทั้งค่าซื้อสมุดเช็คและอื่น ๆ สำ�หรับเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร ส่งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และ
การลงทุน ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
1.2 สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน เป็นผู้รวบรวมและจัดทำ�คำ�ขอตั้งเงินกองทุน
เพื่อบริหารสำ�นักงานของสำ�นักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เสนอกองคลังดำ�เนินการตามขั้นตอนการขอตั้ง
งบประมาณประจำ�ปี เมื่อมีประกาศคณะกรรมการจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้ว สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน จะแจ้งรายการโอนจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมแต่ละจังหวัดให้กองคลังโอนเงินให้ส�ำ นักงานประกัน
สังคมจังหวัดดำ�เนินการเบิกจ่ายปีละครั้งตามประกาศ ซึ่งค่าธรรมเนียมที่เบิกจ่ายให้ธนาคารประกอบด้วย
2 รายการ คือ
1.2.1 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทัง้ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจากบัญชี 1
จังหวัด/สาขาเข้าบัญชี 1 ส่วนกลาง อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.08 ของจำ�นวนเงินที่โอน และไม่เกิน
800.- บาท/ครั้ง/บัญชี
(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี (บัญชี 3 เข้าบัญชี 2) ทั้งกองทุนประกัน
สังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนมาตรา 40 ของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา อัตราค่าธรรมเนียม
วันละ 8.- บาท/สาขา
(3) ค่าธรรมเนียมการจ่ายประโยชน์ทดแทน/เงินทดแทน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้รับเงิน (ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ) ซึ่งสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดเป็นผู้ดำ�เนินการจัดทำ�ข้อมูลส่งให้ธนาคาร
โอนเงิน การโอนนอกเขตสำ�นักหักบัญชีทั้งธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
(มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10.- บาท กรณีเป็นการโอนในเขตสำ�นักหักบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 6.- บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำ�กัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียม
รายการละ 7.- บาท
(4) ค่าธรรมเนียมการรับเงินสมทบทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
(หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร) โดยธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และ
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับเงินสมทบทัง้ มาตรา 33 และมาตรา 39 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม
รายการละ 15.- บาท สำ�หรับกองทุนเงินทดแทนมีเฉพาะธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) กับธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับเงิน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 15.- บาท เช่นเดียวกัน
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และอื่น ๆ ดังนี้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมรับ-จ่ายเงินผ่านหน่วยบริการอื่น รวมทั้งค่าซื้อสมุดเช็ค

(1) ค่าธรรมเนียม KGS สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดที่ขอใช้บริการรับ-ส่งเงิน
ของบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KGS) ธนาคารคิดค่าบริการ เที่ยวละ 300.- บาท/จุดบริการ (เที่ยวละ
300.- บาท/ครั้ง) วันละไม่เกิน 2 เที่ยว
(2) ค่าธรรมเนียมขอรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค กรณีนายจ้าง ลูกจ้างจ่ายเงิน
สมทบทางไปรษณีย์เป็นธนาณัติ สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ขอรับเงินเป็นแคชเชียร์เช็คแทนการรับ
เงินสด กรณีนสี้ �ำ นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา จ่ายค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คให้ไปรษณียต์ ามทีเ่ รียกเก็บ
(3) ค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค กรณีออกรับเงินนอกสถานที่ และต้องถือเงินสด
เดินทางกลับสำ�นักงาน ให้ซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารใดก็ได้ โดยสามารถเบิกค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คได้
ตามอัตราที่ธนาคารแต่ละแห่งกำ�หนด
(4) ค่าธรรมเนียมซือ้ สมุดเช็คและอืน่ ๆ เป็นค่าธรรมเนียมซือ้ สมุดเช็คธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) ฉบับละ 6.50 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมกรณีอนื่ ๆ คือ ค่าธรรมเนียมการรับจ่ายเงินทีน่ อกเหนือ
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาให้ดำ�เนินการเช่นเดียวกับสำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด แต่ส่งเอกสารคำ�ขอตั้งงบประมาณให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดรวบรวมส่ง
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ในภาพรวมของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
2. การเบิก-จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
เมือ่ ธนาคารซึง่ เป็นตัวแทนในการรับ-จ่ายเงินกับสำ�นักงานประกันสังคม ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การดำ�เนินงานรับเงินและจ่ายเงิน ธนาคารสาขาหลักของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมให้ดำ�เนินการ ดังนี้
2.1 ฝ่ายอำ�นวยการ ลงทะเบียนรับเรื่องตามระบบงานสารบรรณ และส่งใบแจ้งหนี้ให้ฝ่ายการเงิน
2.2 ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องตามรายงานการรับ-จ่ายเงินผ่านธนาคารและ
ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบ
2.3 ฝ่ายอำ�นวยการดำ�เนินการเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่ฝ่ายการเงินฯ รับรองแล้ว โดยการเบิกจะ
ต้องดำ�เนินการขออนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับประเภทค่าใช้จ่ายนั้น ๆ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้
ดำ�เนินการขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม (ไม่ต้องขออนุมัติทุกเดือน) เมื่อได้รับ
ใบแจ้งหนี้จากธนาคารให้ใช้หนังสืออนุมัติหลักการแนบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายทุกครั้ง
กรณีส�ำ นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาให้ด�ำ เนินการเช่นเดียวกัน แล้วรวบรวมเอกสารส่งให้ส�ำ นักงาน
ประกันสังคมจังหวัด เป็นผู้ดำ�เนินการเบิกจ่าย
3. การรายงานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมประจำ�ปี
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ฝ่ายอำ�นวยการของสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดจัดทำ�รายงาน
การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมประจำ�ปีที่ผ่านมาส่งให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ตามแบบ
ที่กำ�หนด
146 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

4. การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
การดำ�เนินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ทีแ่ ตกต่างจาก
สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  เนื่องจากเป็นการขอเบิกภายใต้งบประมาณของสำ�นักบริหารการเงิน
การบัญชี และการลงทุน ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุนจะแจ้งวงเงินงบประมาณให้สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ดำ�เนินการเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้ธนาคารเมื่อมีประกาศจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายประจำ�ปีแล้ว ค่าธรรมเนียมที่เบิกจ่าย มีดังนี้
		
กองทุนประกันสังคม
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ทีเ่ สนอหนังสือเลขาธิการผ่านผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุนขออนุมตั หิ ลักการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารตัง้ แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม
ของทุกปี จากเงินกองทุนเพื่อบริหารสำ�นักงานประกันสังคมปี... ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม งบดำ�เนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน
ธนาคารของสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี (บัญชี 3 เข้าบัญชี 2) กองทุนประกันสังคม และกองทุน
มาตรา 40 อัตราค่าธรรมเนียมวันละ 8.- บาท/สาขา
2) ค่าธรรมเนียมรับจ่ายเงินผ่านหน่วยบริการอื่น เป็นค่าธรรมเนียมรับ-ส่งเงินของ KGS อัตรา
ค่าธรรมเนียม 350.- บาท/จุดบริการ (เที่ยวละ 350.- บาท/ครั้ง) วันละไม่เกิน 2 เที่ยว
3) ค่าธรรมเนียมซือ้ สมุดเช็คและค่าธรรมเนียมกรณีอนื่ ๆ เป็นค่าซือ้ สมุดเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน) ฉบับละ 6.50 บาท
		
กองทุนเงินทดแทน
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ทีเ่ สนอหนังสือเลขาธิการผ่านผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุน ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคม –
ธันวาคมของทุกปี จากเงินเพื่อดำ�เนินงานกองทุนเงินทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม งบดำ�เนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน
ธนาคารของสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี (บัญชี 3 เข้าบัญชี 2) อัตราค่าธรรมเนียมวันละ 8.- บาท/สาขา
2) ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ฉบับละ 6.50 บาท
เมือ่ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งหนีข้ อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ด�ำ เนินการ ดังนี้
1. ฝ่ายอำ�นวยการลงทะเบียนรับเรื่องตามระเบียบงานสารบรรณ
2. ส่งใบแจ้งหนี้ให้ส่วนงานการเงิน/ฝ่ายการเงินของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
ตรวจสอบและลงชื่อรับรองว่ารายการที่ธนาคารขอเบิกนั้นถูกต้อง
3. ฝ่ายอำ�นวยการของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ทีด่ �ำ เนินการเบิกจ่าย พร้อมแนบ
หนังสืออนุมตั หิ ลักการทุกครัง้ ทัง้ นี้ ต้องดำ�เนินการขออนุมตั เิ บิกจ่ายให้ถกู ต้องตรงกับประเภทค่าใช้จา่ ยนัน้ ๆ
โดยเสนอหนังสือถึงเลขาธิการ (ผ่านผู้อำ�นวยการกองคลัง)
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5. อัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร
5.1 การรับชำ�ระเงินสมทบหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารรายการละ 15.- บาท
5.2. การโอนเงินประโยชน์ทดแทน/คืนเงินสมทบเข้าบัญชีผู้ประกันตน โดยสำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
- นอกเขตสำ�นักหักบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด
(มหาชน) รายการละ 10.- บาท
- ในเขตสำ�นักหักบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) รายการละ 6.- บาท
- ในเขตสำ�นักหักบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) รายการละ 7.- บาท
5.3 การโอนเงินระหว่างบัญชีต่อ 1 สาขา (บัญชี 3 เข้าบัญชี 2) วันละ 8.- บาท
5.4 การโอนเงินระหว่างบัญชีนอกเขตสำ�นักหักบัญชี
(บัญชี 1 จังหวัดเข้าบัญชี 1 ส่วนกลาง) ร้อยละ 0.08 ของจำ�นวนเงินที่โอนไม่เกิน 800.- บาท/
ครั้ง/บัญชี
5.5 ค่าธรรมเนียมรับ - ส่งเงิน KGS สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 350.- บาท/
จุดบริการ (เที่ยวละ 350.- บาท) วันละไม่เกิน 2 เที่ยว สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา  300.- บาท/
จุดบริการ (เที่ยวละ 300.- บาท) วันละไม่เกิน 2 เที่ยว
5.6 ค่าสมุดเช็คธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ฉบับละ 6.50 บาท

การเบิก-จ่ายเอกสารด้านการเงินและบัญชีกองทุนของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
1. เอกสารด้านการเงินและบัญชีกองทุน ประกอบด้วย
		
กองทุนประกันสังคม
1. ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)
2. ใบเสร็จรับเงินมาตรา 40 (ชนิดเล่ม)
3. ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ ระบบ Online
4. ใบสำ�คัญรับเงิน (ชนิดเล่ม)
5. ใบสำ�คัญรับเงินมาตรา 40 (ชนิดเล่ม)
6. แบบพิมพ์สำ�หรับออกใบเสร็จรับเงินมาตรา 40 (Web Applications)
		
กองทุนเงินทดแทน
1. ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม)
2. แบบพิมพ์สำ�หรับออกใบเสร็จรับเงิน (Web Applications)
3. ใบสำ�คัญรับเงิน (กท.41)
2. การจัดส่งเอกสารทางการเงิน
สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จัดส่งเอกสารทางการเงินให้สำ�นักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 2 วิธี คือ
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2.1 กรณีบริษัทจัดส่ง
บริษทั ผูร้ บั จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จะจัดส่งเอกสารทางการเงินไปยังสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/
สาขาตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จะมีหนังสือแจ้งรายการและ
กำ�หนดการจัดส่งให้ส�ำ นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทราบเป็นการล่วงหน้า เมือ่ บริษทั ผูร้ บั จ้างดำ�เนินการ
จัดส่งเอกสารทางการเงินตามรายการและกำ�หนดการแล้ว ให้สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และลงนามรับแบบพิมพ์ตามแบบ ส่งคืนให้ผู้จัดส่ง 1 ชุด อีก 1 ชุด
เก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ทางโทรสาร
		 2.2 กรณีสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน จัดส่ง
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  มีหนังสือแจ้งขอเบิกแบบพิมพ์
ไปยังสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ซึ่งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนจะ
ดำ�เนินการ ดังนี้
2.2.1 ส่งมอบแบบพิมพ์ให้กบั เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ จังหวัด/
สาขา ตามจำ�นวนที่ระบุในหนังสือแจ้งส่งแบบพิมพ์ กรณีมีความประสงค์จะขอรับด้วยตนเอง
2.2.2 ส่งมอบแบบพิมพ์ให้ทางไปรษณีย์โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด จัดส่งตามจำ�นวน
ที่ระบุในหนังสือแจ้งส่งแบบพิมพ์
เมื่อหน่วยงานได้รับแบบพิมพ์แล้วให้แจ้งตอบรับแบบพิมพ์เป็นหนังสือไปยังสำ�นักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการลงทุนทราบทุกครั้ง
3. การควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์
สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  จัดทำ�ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
แบบพิมพ์โดยลงทะเบียนในระบบจัดการเอกสาร ตามหนังสือที่ รง 0603/ว 325 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2550
4. การรายงานการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน
จัดทำ�รายงานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ใบสำ�คัญรับเงิน และแบบพิมพ์สำ�หรับออกใบเสร็จรับเงิน
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 69 ตามปีปฏิทนิ
และส่งสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป
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ภาคผนวก

ตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจ
เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่มา : 1. www.admincourt.go.th, 3 ส.ค. 2558
2. คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 113/2555
วารสารวิชาการศาลปกครองปีที่ 12 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน) 2555, หน้า 116 - 120
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(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554)
อนุมัติ ! โดยขาดความระมัดระวัง มีสิทธิ ! ถูกเรียกค่ าเสี ยหาย
คดีน้ ี เป็ นคดีปกครองที่ น่าสนใจสําหรับหน่ วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ซึ่ งมีหน้าที่
ในด้านการบริ การสาธารณะ แต่ขาดความรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งก่อนอนุ มตั ิให้มีการ
ดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่ในการก่อสร้างถนนจนไปรุ กลํ้าที่ดินของเอกชน และในที่สุดก็ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ข้ อเท็จจริงก็คอื ภายหลังจากที่ผ้ถู ูกฟ้องคดีที่ 1 (เทศบาลตําบลเมืองแกลง) ได้ รับหนังสื อของนาง ส.
เจ้ าของที่ดินตามหนังสื อรั บรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3) แจ้ งว่ าไม่ อนุ ญาตให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สร้ างถนนเข้ าไป
ในที่ดินของตนและต้ องการยกเลิกถนนดังกล่ าว ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งความรั บผิด
ทางละเมิด ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูเกี่ยวข้ องไม่ ได้ ทาํ การตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ ก่อนมีการสร้ างถนน ซึ่ งถือว่ า
เป็ นการกระทําที่ไม่ รอบคอบ ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้ าที่ เป็ นเหตุให้ มีการสร้ างถนนผ่ านเข้ าไปในที่ดิน
ของนาง ส. จริ ง โดยมีผ้ ฟู ้ องคดีเป็ นผู้ลงนามอนุมัติแบบแปลนโครงการก่ อสร้ างถนนสายดังกล่ าวในช่ วงที่ ดาํ รงตําแหน่ ง
นายกเทศมนตรี จึ งมี ความเห็ นกําหนดความรั บผิ ดของเจ้ าหน้ าที่ ให้ ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี นี้คิดเป็ นเงิ น
36,353.85 บาท โดยมี ผ้ ูต้อ งรั บ ผิ ดชดใช้ 2 กลุ่ม คื อ 1) กลุ่มผู้ป ฏิ บัติงานและควบคุมการปฏิ บัติงาน และ 2) กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน โดยมีปลัดเทศบาลและผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ต้องรับผิดคนละ 5,000 บาท
หลัง จากที่ ผูฟ้ ้ องคดี ไ ด้รั บ แจ้ง คํา สั่ ง จากผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 ให้ ช ดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทน จึ ง ได้
ยื่น อุ ท ธรณ์ ค าํ สั่ ง แต่ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 2 ได้มี ค าํ วิ นิ จ ฉัย ในแนวทางเดี ย วกับ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 ผูฟ้ ้ องคดี เ ห็ น ว่า คํา สั่ ง
และคําวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องต่ อศาลปกครองขอให้ เพิกถอนคําสั่ งและคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 และที่ 2
คดี น้ ี มี ข ้อกฎหมายสําคัญที่ เกี่ ยวข้อง คื อ พระราชบัญญั ติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ. 2539 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่
“ในกรณี ที่ เ จ้า หน้า ที่ เ ป็ นผูก้ ระทํา ละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ว่า จะเป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ ผูน้ ้ ัน อยู่ใ นสัง กัด หรื อ ไม่ ถ้า เป็ นการกระทํา ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ก ารเรี ย กร้ อ งค่า สิ น ไหมทดแทนจากเจ้า หน้า ที่
ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม แต่ถา้ มิใช่การกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บงั คับตามบทบัญญัติ
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์” ซึ่ งมาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู้ สี ยหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผทู้ าํ ละเมิด
ชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนดัง กล่ า วแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ถ้า เจ้า หน้า ที่ ไ ด้ก ระทํา การนั้น ไปด้ว ยความจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การกระทําของผูฟ้ ้ องคดี (ซึ่ งขณะนั้นดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตํา บลเมื อ งแกลง) ในการอนุ ม ั ติ โ ครงการในแผนพัฒ นาเทศบาลตํา บลเมื อ งแกลงระยะปานกลาง
5 ปี แผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2544 และอนุ มตั ิแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล เป็ นการกระทําในฐานะ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐเพื่อดําเนินกิจการในด้ านการบริ การสาธารณะ อันเป็ นการกระทําทางปกครองตามอํานาจหน้ าที่
ของตนตามมาตรา 48 เตรส แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.สำ�2496
ไขเพิ่มนเติ มการบั
โดยพระราชบั
ญญัติเทศบาล
นักบริซึ่หงแก้
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(ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2546 และการอนุ ม ัติ ดัง กล่ า วมี ผ ลผูก พัน ให้น ายกเทศมนตรี ค นใหม่ ด าํ เนิ น การทํา สั ญ ญาจ้า ง
กับห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ซ. ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวโดยใช้แบบแปลนการก่อสร้างตามที่ผฟู้ ้ องคดีอนุมตั ิ

ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู้ สี ยหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผทู้ าํ ละเมิด
ชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนดัง กล่ า วแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ถ้า เจ้า หน้า ที่ ไ ด้ก ระทํา การนั้น ไปด้ว ยความจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การกระทําของผูฟ้ ้ องคดี (ซึ่ งขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตํา บลเมื อ งแกลง) ในการอนุ ม ั ติ โ ครงการในแผนพัฒ นาเทศบาลตํา บลเมื อ งแกลงระยะปานกลาง
5 ปี แผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2544 และอนุ มตั ิแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล เป็ นการกระทําในฐานะ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐเพื่อดําเนินกิจการในด้ านการบริ การสาธารณะ อันเป็ นการกระทําทางปกครองตามอํานาจหน้ าที่
ของตนตามมาตรา 48 เตรส แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2546 และการอนุ ม ัติ ดัง กล่ า วมี ผ ลผูก2พัน ให้น ายกเทศมนตรี ค นใหม่ ด าํ เนิ น การทํา สั ญ ญาจ้า ง
กับห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ซ. ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวโดยใช้แบบแปลนการก่อสร้างตามที่ผฟู้ ้ องคดีอนุมตั ิ
เมือ่ รับฟังได้ ว่าทีด่ นิ พิพาทเป็ นของนาง ส. และได้ความจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดว่าไม่ ปรากฏหลักฐานว่ ามีการตรวจสอบเส้ นทางก่ อนการสํ ารวจออกแบบว่าทางทั้งหมด
ที่จะก่อสร้างเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบที่ดินพิพาทว่าเป็ นที่ดินสาธารณประโยชน์หรื อไม่
และการที่ ผูฟ้ ้ องคดี ใ นฐานะผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและผูม้ ี อ าํ นาจหน้า ที่ ใ นการดู แ ลการใช้ประโยชน์
และบํารุ งรักษาที่สาธารณะ อนุมัติแบบแปลนที่จะก่ อสร้ างถนนโดยไม่ ตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่ าวเสี ยก่ อนนั้น
เป็ นการกระทําทีข่ าดความระมัดระวังอันเป็ นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง
แม้นาง ส. จะยังมิได้ปิดกั้นถนนบริ เวณพิพาทเพื่อห้ามการสัญจรไปมาและมิได้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายนั้น
แต่ เมื่ อทางดังกล่ าวมิ ได้ตกเป็ นทางสาธารณประโยชน์ และนาง ส. ได้เคยแจ้งความประสงค์ให้ย กเลิ กเส้ นทางที่
ก่อสร้างทับที่ดินของตนและสามารถปิ ดกั้นมิให้มีการใช้สัญจรเมื่อใดก็ได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้นการก่ อสร้ างถนนในบริ เวณพิพาทก็จะสู ญเสี ยไปเปล่ าๆ และนาง ส. ก็ได้ ถมดิน
และเทคอนกรีตทับถนนลาดยางที่ได้ ก่อสร้ างแล้ ว กรณี จึงถือได้วา่ หน่ วยงานของรัฐเกิดความเสี ยหายขึ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดี
จึงต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนให้ แก่ ผ้ ูถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ดังนั้น คําสั่ งให้ ผ้ ูฟ้องคดีรับผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาท และคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 2 จึงเป็ นคําสั่งที่ชอบด้ วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 76/2554)
คดี น้ ี เป็ นอุ ท าหรณ์ ที่ ดี ว่า แม้เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ จะได้ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องตนตามขอบเขตอํา นาจ
หน้าที่ ที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วก็ตาม ถ้าการทําหน้าที่ น้ ันขาดความระมัดระวังตามหน้าที่ ที่พึงต้องกระทําจนเกิ ด
ความเสี ยหายขึ้นกับเอกชนหรื อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ก็อาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้
หากความเสี ยหายนั้นเกิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ... ครับ
นายปกครอง
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(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖)
เจ้าหน้าทีเ่ ขียนเช็คสั่งจ่ายผิดระเบียบ ... แต่ “เจ้าหนี้” มีส่วนผิดด้วย
นายนิรัญ อินดร พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ในการสั่งจ่ายเช็ คเพื่ อชําระหนี้ของหน่ วยราชการนั้น ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งแต่เดิมเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ แต่ต่อมาระเบียบดังกล่าวได้ถูกยกเลิก
โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยระเบียบ
ทั้งสองฉบับดังกล่าวกําหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินไว้ในแนวทางเดียวกันว่า กรณีส่วนราชการซื้อทรัพย์สิน
การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเพื่อชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้น ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคําว่า
“หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย (ข้อ ๔๘ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑)
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหนี้ของหน่วยงานของรัฐฟ้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหาย
จากการที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ ยวกับการเงินไม่ถื อปฏิ บัติตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งแม้ว่า
ข้ อ เท็ จ จริ ง จะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของการบั ง คั บ ใช้ ร ะเบี ย บการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส่ ง คลั ง ของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่เมื่อหลักการในการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชําระหนี้ของหน่วยราชการเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
คดีนี้จึงสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเงินใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทผู้จําหน่ายเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาล ส. ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นเวลาหลายปี แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ถึ ง พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงพยาบาล ส. ไม่ ได้ ชํ าระเงิ นค่ าสิ นค้ า ตามใบแจ้ งหนี้ ทั้ งๆ ที่ ผู้ ฟ้อ งคดี ได้ ท วงถาม
มาโดยตลอด ต่อมาจึงได้ทราบว่าโรงพยาบาลได้มีการชําระหนี้แล้วบางส่วน โดยเจ้าหน้าที่การเงินของ
โรงพยาบาลเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดีจํานวน ๒๓ ฉบับ แต่ไม่ได้ขีดคร่อมและไม่ได้ขีดฆ่าคําว่า
หรื อ “ผู้ ถื อ” ออก และมอบเช็ คดังกล่ าวให้ ผู้ แทนของผู้ฟ้ องคดี ทํ าให้ มี ผู้ นํ าไปขึ้ นเงิ นสดจากธนาคาร
เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าสินค้า
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทราบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของทางราชการดีว่าจะต้องจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมและต้องขีดฆ่าคําว่าผู้ถือออก หากโรงพยาบาลปฏิบัติตามระเบียบ ผู้แทนของผู้ฟ้องคดี
จะไม่สามารถนําเช็คไปขึ้นเงินได้ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินค้าที่ค้างชําระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ
จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินค้าจํานวน ๙๕๐,๕๐๐ บาท
และดอกเบี้ย
ในเรื่องนี้ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า โรงพยาบาล ส. ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีนาง ว.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ เงิ น แทน จึ ง เป็ น การชํ า ระหนี้ โ ดยถู ก ต้อ งตามกฎหมายเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ว นการเขี ย นเช็ ค
สั่งจ่ายของเจ้าหน้าที่การเงินที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการ
ทางวินัยต่อไป ความเสียหายจึงมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ
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๒
ประเด็นปัญหาก็คือ การที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ เป็นการละเลยต่อหน้าที่และเป็นการกระทําละเมิด
ต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อส่วนราชการเป็นผู้กําหนดระเบียบดังกล่าวขึ้นมาเอง
และเจ้าหน้าที่การเงินต่างก็ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ
มาโดยตลอด รวมทั้งโรงพยาบาล ส. และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ส. ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
เช่นเดียวกัน บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าหนี้จึงย่อมคาดหมายและเชื่อโดยสุจริตว่าเจ้าหน้าที่การเงินจะปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ส่วนราชการเป็นผู้กําหนดและคงปฏิบัติตลอดไปจนกว่าจะมีการยกเลิกระเบียบดังกล่าว
ดังนั้น ระเบียบนี้ย่อมมีผลผูกพันให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่การเงินต้องปฏิบัติตาม การที่โรงพยาบาล ส.
และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ส. ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเฉพาะกับผู้ขายรายอื่นๆ แต่สําหรับผู้ฟ้องคดี
ได้ถือปฏิบัติเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอําเภอใจ อีกทั้งไม่มีเหตุผลใด
ที่ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ส. จะไม่ปฏิ บัติตามระเบียบดั งกล่าว จึงเป็ น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
แม้ข้อเท็จจริงยังไม่มีน้ําหนักรับฟังได้ว่าเป็นการกระทําโดยประสงค์ต่อผลหรือกระทํา
ด้วยความจงใจ แต่ก็เป็นการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ แต่กลับมิได้ใช้
ความระมัดระวังเช่นว่านั้น จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ส. ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดดังกล่าว
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อย่างไรก็ตาม สําหรับความรับผิดของโรงพยาบาล ส. จะมีได้เพียงใดนั้น ศาลปกครองสูงสุด
ได้นํามาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาวินิจฉัยโดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย เนื่องจากผู้แทนของผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้นําเช็คมอบให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หากกรรมการผู้จัดการบริษัทใช้ความ
ระมัดระวังสอดส่อง ตรวจสอบ ติดตามอย่างบุคคลผู้ค้าขายหรือมีหนังสือทวงถามเหตุแห่งความล่าช้า
ในการสั่งจ่ายเงินก็จะไม่เกิดความเสียหายมาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละห้าสิบของความเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔๙/๒๕๕๕)
คดีนี้นอกจากจะเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีและเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินของแผ่นดินว่าจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการหรือแม้กระทั่งกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
อย่างเคร่งครัดเพราะกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้กําหนดขึ้นล้วนมีผลผูกพัน
ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลต่อความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครองจาก
กฎหมายหรือระเบียบที่ฝ่ายปกครองกําหนดขึ้นสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการและมีผลต่อความเชื่อ
โดยสุจริตของประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังเป็นอุทาหรณ์สําหรับ
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายหรือรับจ้างกับส่วนราชการทั่วไปว่า พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ใช้ความ
ระมัดระวังสอดส่อง ตรวจสอบ ติดตามหรือมีหนังสือทวงถามเหตุแห่งความล่าช้าในการสั่งจ่ายเงินจนเกิด
ความเสียหายจํานวนมาก ถือเป็นความผิดหรือความบกพร่องที่มีส่วนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ...
(บทความ_วารสารกรมประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่เขียนเช็คสั่งจ่ายผิดระเบียบ ... แต่ฯ /D:นันทรัตน์ _นิรัญ_บทความ
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ผิดวินัย...เพราะ (ตั้งใจ) จายเงินไมระมัดระวัง
จั ดทํ าโดย นางสาวฐิ ติ พร ป านไหม พนั กงานคดี ปกครอง ๔
ตรวจแกไขโดย นางสาวปรานี สุขศรี พนักงานคดีปกครอง ๗ว
สํานักวิชาการและความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานศาลปกครอง

หลายครั้งที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาวางไวเปนบรรทัดฐานเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ข องข า ราชการ และหลายครั้ ง ที่ แ ฟนคอลั ม น “รู เ ฟ อ งเรื่ อ งกฎหมายปกครอง” ได ศึ ก ษา
อุทาหรณที่เกี่ยวของกับกรณีที่ขาราชการทุจริตเบียดบังเงินของราชการเปนของตนเอง ซึ่งทายที่สุดแลว
ผูกระทําผิดตองรับผิดชอบชดใชเงินคืนใหกับราชการ ยิ่งกวานั้น ผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่ในการ
ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบกลั่ น กรองงานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา หากประมาทเลิ น เล อ
ไมสอดสองควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาหรือเปดโอกาสใหมีการทุจริตหรือ
ไมยึดถือและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกฎเกณฑอยางเครงครัด ปลอยปละละเลยใหผูใตบังคับบัญชา
ฉวยโอกาสจากตําแหนงหนาที่ราชการกระทําการทุจริต ก็ยอมหลีกหนีความรับผิดไมพนอีกเชนกัน
อีกสักครั้ง กับอุทาหรณการลงโทษผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน
ของสวนราชการ แตฝาฝนไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ของทางราชการ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง และยังสงผลใหตนเอง
ถูกลงโทษทางวินัยไลออกจากราชการ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง สารวั ต ร ฝ า ยการเงิ น ออกจากราชการ เนื่ อ งจากตรวจพบว า ใบสั่ ง จ า ยเงิ น
งบประมาณ จํานวน ๓ ฉบับ มีรอยขูดลบเลขที่ฎีกา ชื่อผูรับเงินและลายมือชื่อผูรับเงิน แตผูฟองคดี
กลับสั่งใหจายเงินใหกับผูรับเงินได โดยผูฟองคดีโตแยงวา ตนไดมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา
รับผิดชอบในการตรวจสอบใบสําคัญสั่งจายเงินและลงนามในใบสั่งจายเงินแตละวันแลว จึงไมทราบวา
ฎีกามีรอยขูดลบ ทั้งไมปรากฏลายมือชื่อของผูฟองคดีเปนผูอนุมัติในฎีกาดวย ฉะนั้น การมีคําสั่ง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงไมเปนธรรม
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีไดยอมรับวามอบหมายใหรอยตํารวจโทหญิง ฉ.
ลงนามในชองจายเงินตามใบสําคัญสั่งจายเงินแทนและในการจายเงินใหแกผูรับเงินนั้น ผูฟองคดี
ใหการยอมรับและเจือสมกับคําใหการของรอยตํารวจโทหญิง ฉ. วาไดตรวจพบและรายงาน พรอมทั้ง
ขอความเห็นตอผูฟองคดีวา “ใบสั่งจายเงินตามฎีกามีรอยขูดลบแกไขดวยน้ํายาลบคําผิดและยางลบ
ในชองผูมีสิทธิรับเงิน ในชองหลักฐานการรับเงิน ในชองลงชื่อผูรับเงิน อีกทั้งไมแนบบัตรประจําตัว
ผูรับเงินดวยอันเปนการผิดระเบียบ” แตผูฟองคดีสั่งใหจายเงินไดโดยใหเหตุผลวา “ผานการอนุมัติแลว
คนทําเอกสารก็ยืนอยูที่นี่ และจายถูกตองตรงตัว ผูรับเงินมาจริง” กรณีแสดงใหเห็นถึงพฤติการณ
ที่บงชี้วา ผูฟ องคดีปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามหมวด ๒ สวนที่ ๑ ขอ ๒๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนํ า เงิ น ส ง คลั ง ของส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑)
ซึ่งกําหนดวา “หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายใหใช

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน 161

๒
๒
วิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง” ถือไดวา
วิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง” ถือไดวา
ผูฟองคดีในฐานะที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและเปนผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่ควบคุมดูแล
ผูฟองคดีบัใตนฐานะที
่มีหนใตาทีบ่รังับคัผิบดบัชอบเกี
บการเงินและเป
นผูบังคั่รบะเบี
บัญยชาที
ีหนาที่คซึวบคุ
มดูแล
การปฏิ
ิหนาที่ของผู
ญชา ไม่ยวกั
ตรวจสอบให
ชัดเจนตามที
บกํา่มหนดไว
่งสามารถ
การปฏิ
บัติหดนระวั
าทีง่ขปองผู
รวจสอบให
ชัดดเจนตามที
่ระเบียบกําหนดไว
ซึ่งสามารถ
ใช
ความระมั
องกัในตเชบังนคัวบานับั้นญไดชาแตไมหตาได
ใชความระมั
ระวังอยางรอบคอบเพื
่อรักษาผลประโยชน
ใช
ความระมัดระวังปออีงกั
านั้นาไดมีกแต
หาไดบใัตชิผคิดวามระมั
ดระวั
งอยนสาระสํ
างรอบคอบเพื
ของทางราชการไม
กทัน้งเชเมืน่อวพบว
ารปฏิ
ระเบียบอั
นเป
าคัญกลั่อบรักเพิษาผลประโยชน
กเฉยไมสั่งให
ของทางราชการไม
อี
ก
ทั
้
ง
เมื
่
อ
พบว
า
มี
ก
ารปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ผ
ิ
ด
ระเบี
ย
บอั
น
เป
น
สาระสํ
า
คั
ญ
กลั
บ
เพิ
กเฉยไมยสหาย
ั่งให
แกไขการปฏิบัติใหถูกตอง แตกลับฝาฝนระเบียบใหมีการจายเงินไปจนเปนเหตุใหเกิดความเสี
แกไทขการปฏิ
บัติใหาถงรูกตายแรง
อง แตการกระทํ
กลับฝาฝนาของผู
ระเบียฟบให
มีกจารจ
นไปจนเป
นเหตุใหเกิดความเสี
ยหาย
แก
างราชการอย
องคดี
ึงเปานยเงิ
การกระทํ
าโดยประมาทเลิ
นเลอในการ
แก
ายแรง
าของผู
ฟองคดีาจงร
ึงเปา ยแรง
นการกระทํ
าโดยประมาทเลิ
ปฏิทบางราชการอย
ั ติ ห น า ที่ อั น เปางร
น เหตุ
ใ ห เการกระทํ
สี ย หายแก
ร าชการอย
เป น ความผิ
ด วิ นั ย อยนาเลงรอาในการ
ยแรง
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ห
น
า
ที
่
อ
ั
น
เป
น
เหตุ
ใ
ห
เ
สี
ย
หายแก
ร
าชการอย
า
งร
า
ยแรง
เป
น
ความผิ
ด
วิ
น
ั
ย
อย
า
งร
า
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดัยแรง
งนั้น
ตามมาตรา
๘๔
วรรคสอง
แห
ง
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
ร
ะเบี
ย
บข
า
ราชการพลเรื
อ
น
พ.ศ.
๒๕๓๕
ดั
นั้น
คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําสั่งที่ถูกตองและเหมาะสมกับการกระทํางของ
ลงโทษไล
ูฟองคดีออกจากราชการจึ
งเปนคําสั่งที่ถูกตองและเหมาะสมกับการกระทําของ
ผูคํฟาสัอ่งงคดี
(คําพิพผากษาศาลปกครองสู
งสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๑)
ผูฟองคดี (คําพิพคดี
ากษาศาลปกครองสู
งสุดใ หที่กอ.๒๒๔/๒๕๕๑)
นี้ ค งเป น อุ ท าหรณ
ั บ ข า ราชการที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การเงิ น
คดี
น
้
ี
ค
งเป
น
อุ
ท
าหรณ
ใ
ห
ก
ั บ ข าคืราชการที
่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การเงิ น
ของราชการไดเปนอยางดี อยางนอย ๒ ประการ
อ
ของราชการไดเป(๑)
นอยถึางดี
งนอมยอบหมายให
๒ ประการ คืผอู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาลงชื่ อ ในใบสั่ ง จ า ยเงิ น แล ว
ง แมอยจาะได
(๑) ถึ ง แม่มจีหะได
ผู ใบตการเงิ
บั ง คั นบ บัยัญ
ชาลงชื
จ า ยเงิ นดระวั
แล วง
แตผูบังคับบัญชาในฐานะที
นาทีม่รับอบหมายให
ผิดชอบเกี่ยวกั
งคงมี
หนา่ทีอ่ตในใบสั
องใชค่ งวามระมั
แตผูบังคับยบัดรอบคอบเพื
ญชาในฐานะที่ อ่มรัีหกนษาผลประโยชน
าที่รับผิดชอบเกีข่ยองทางราชการ
วกับการเงิน ยังคงมี
าที่ตออยปละละเลยให
งใชความระมัดระวั
และละเอี
มิ ใ ชหจนะปล
เ ป นง
และละเอี
อ ยปละละเลยให
ความรั
บผิยดดรอบคอบเพื
ชอบของผูใตบ่ อังรัคักบษาผลประโยชน
บัญชาแตเพียงลํขาองทางราชการ
พัง ดังเชนคดีนี้เห็มินใ ชไดจ ะปล
ชัดเจนว
าผูใตบังคับบัญเ ปชาน
ความรั
บผิดชอบของผู
บังคับบัววญาชาแต
พียายเงิ
งลํานพัไม
ง ถดัูกงเช
คดีนี้เห็นได
เจนว
ใตบกัง็มคัิไบดปบัฏิญบชาัติ
ไดสอบถามและแจ
งใหใทตราบแล
ใบฎีกเาจ
ตอนงตามระเบี
ยบชัดแต
ผูฟาอผูงคดี
ได
กาจดาระวั
ยเงิงนเพืไม่อถรักูกษาผลประโยชน
ตองตามระเบียขบองราชการ
แตผูฟองคดี
ก็มถิไดือปปฏิฏิบบััตติิ
ใหถสูกอบถามและแจ
ตอง อันถือไดงวให
า (ตัทราบแล
้งใจ) ไมวใชวาคใบฎี
วามระมั
โดยไม
ให
ถูกตองยอับที
นถื่เกีอ่ยไดวขวาองกั
(ตั้งบใจ)
ไมใบชรัคกวามระมั
ดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน
ตามระเบี
การเก็
ษาเงินของทางราชการอย
างเครงครัขดองราชการ โดยไมถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ย(๒)
วขอเลขฎี
งกับการเก็
ด อชื่อผูมีอํานาจอนุมัติ
กา ชืบ่อรัผูก รษาเงิ
ั บเงินนของทางราชการอย
ลายมื อชื่อผูมีสิ ทธิารงเคร
ับ เงิงนครัลายมื
(๒)รับเลขฎี
ชื่อผูนรับทีเงิ
อชื่อผูวมอัีสกิ ทษร
ธิรับการแนบบั
เงิน ลายมืตรประจํ
อชื่อผูมาีตัอําวนาจอนุ
มัติ
ชื่อผูมอบฉันทะให
เงิน จํกาานวนเงิ
่เปนนตัลายมื
วเลขและตั
ขาราชการ
ชื่ออผูบัมตอบฉั
นทะให
ับเงิน จํานวนเงิ
นที่เปนตัยวดอั
เลขและตั
วอักษราคัการแนบบั
ตัวนขตาอราชการ
หรื
รประจํ
าตัวรประชาชน
เปนรายละเอี
นเปนสาระสํ
ญของฎีกาตรประจํ
หากจําาเป
งแกไข
หรื
อ
บั
ต
รประจํ
า
ตั
ว
ประชาชน
เป
น
รายละเอี
ย
ดอั
น
เป
น
สาระสํ
า
คั
ญ
ของฎี
ก
า
หากจํ
า
เป
น
ต
อ
งแกไข
จะต องปฏิ บั ติตามระเบี ยบอย างเครงครั ด เพราะระเบี ยบเกี่ ยวกั บการเก็ บรั กษาเงิ นของราชการ
จะต
บั ติ ตามระเบีตยามบอย
งครั ด สเพราะระเบี
ยบเกี่ ยวกั บการเก็
นของราชการ
ไมวาอสงปฏิ
วนราชการใดก็
มีวาัตงเคร
ถุประสงค
ําคัญคือนอกจากจะควบคุ
ม กํบากัรับกษาเงิ
ดูแลการรั
บจายเงิน
ไม
ว

า
ส
ว
นราชการใดก็
ต
าม
มี
ว
ั
ต
ถุ
ป
ระสงค
ส
ํ
า
คั
ญ
คื
อ
นอกจากจะควบคุ
ม
กํ
า
กั
บ
ดู
แ
ลการรั
ายเงิ
และเก็ บ รั กษาเงิ น ของราชการมิ ใ ห รั่ ว ไหลแล ว ยั ง เป น การป อ งกั น การทุ จ ริ ต อั น จะทํบาจให
เ กินด
และเก็ บยหายกั
รั กษาเงิ
น ของราชการมิ ใ ห รั่ ว ไหลแล ว ยั ง เป น การป อ งกั น การทุ จ ริ ต อั น จะทํ า ให เ กิ ด
ความเสี
บราชการ
ความเสียหายกับราชการ

บทความ เรื่อง ผิดวินัย...เพราะ (ตั้งใจ) จายเงิน / G :ฐิติพร
บทความ เรื่อง ผิดวินัย...เพราะ (ตั้งใจ) จายเงิน / G :ฐิติพร
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(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนสิ งหาคม ๒๕๕๖)
“เจ้ าหน้ าทีก่ ารคลัง “ทุจริต”... ประธานกรรมการบริหารองค์ การบริหารส่ วนตําบลต้ องร่ วมรับผิดด้ วย !”
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ในกรณี ที่ เ จ้าหน้า ที่ เ ป็ นผูก้ ระทํา ละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ว่า จะเป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ผูน้ ้ ัน
อยู่ในสังกัดหรื อไม่ ถ้าเป็ นการกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้หน่ วยงานของรั ฐมี สิทธิ เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ ผทู้ าํ ละเมิ ด
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่า งร้ า ยแรง ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เสี ยหายมีอาํ นาจออกคําสั่งเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ผนู้ ้ นั ชําระเงินดังกล่าวภายในเวลา
ที่กาํ หนดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
คดีที่นาํ มาเป็ นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้
เป็ นเรื่ องใกล้ตวั เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของหน่วยงาน และผูบ้ งั คับบัญชา
ที่ มีหน้าที่ ควบคุ มดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบี ยบเกี่ ยวกับการเงิ น การคลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีน้ ี เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล” ที่มีอาํ นาจอนุ มตั ิ
การเบิ กจ่ ายเงิ นตามข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ มี หน้าที่ในฐานะกรรมการเก็บรั กษาเงิ นตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ตลอดจน
หน้าที่ ในการรับส่ งเงิ นและการตรวจเงินตามข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๘๘ ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิ น การเบิ กจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ละเลยต่อหน้าที่จนเป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่ทาํ หน้าที่การคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกระทําการ
ทุจริ ตยักยอกเงินที่เบิกจากธนาคารเกินกว่ารายจ่ายตามฎีกาถอนเงินไปเป็ นของตนเอง ตลอดจนยักยอกเงินรายได้ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ลงรายการเงินฝากธนาคารในบัญชีเงินสดแต่ไม่ได้นาํ ฝากจริ ง
และยักยอกเงินสดส่ วนที่เหลือโดยไม่นาํ ฝากเข้าบัญชี และยังได้จดั ทําบัญชีต่างๆ โดยลงรายการเป็ นเท็จ
จากการสอบสวนข้อเท็จจริ ง ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑ (องค์การบริ หารส่ วนตําบล) มี ความเห็ นว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ซึ่ งเป็ น “ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล” ดังกล่าวกระทําการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จึ งได้อ อกคําสั่งเรี ย กให้ผูฟ้ ้ องคดี ชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนสําหรั บ ความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ น ผูฟ้ ้ องคดี เห็ นว่า ตนเอง
ไม่ ไ ด้ก ระทํา ละเมิ ด เนื่ อ งจากไม่ มี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑
หลังจากอุทธรณ์คาํ สั่ง และผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
อุ ท ธรณ์ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ที่ ใ ห้ ผู ้ฟ้ องคดี รั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทน ผู้ฟ้ องคดี จึ ง นํ า คดี ม าฟ้ องต่ อ
ศาลปกครองขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่เรี ยกให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทน
“ประธานกรรมการบริ หารองค์ การบริ หารส่ วนตําบล” ต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนในกรณีที่
เจ้ าหน้ าทีก่ ารคลังกระทําการทุจริตดังกล่าวหรือไม่ ? เพียงใด?
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบล มี หน้าที่ บริ หารกิ จการขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลให้เป็ นไปตามมติ ข้อ บังคับและ
แผนพัฒนาตําบล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงิ นให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลทราบอย่างน้อย

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน 163

ศาลปกครองขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่เรี ยกให้ผฟู ้ ้ องคดีชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทน
“ประธานกรรมการบริ หารองค์ การบริ หารส่ วนตําบล” ต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนในกรณีที่
เจ้ าหน้ าทีก่ ารคลังกระทําการทุจริตดังกล่ าวหรือไม่ ? เพียงใด?
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประธานกรรมการบริ หาร
2 การบริ ห ารส่ วนตําบลให้เป็ นไปตามมติ ข้อ บังคับและ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล มี หน้าที่ บริ หารกิ จการขององค์
แผนพัฒนาตําบล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลทราบอย่างน้อย
ปี ละสองครั้ ง และในการประชุ ม และการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการบริ หารให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา ๕๘ วรรคสามและมาตรา ๕๙ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
ข้ อเท็จจริ งที่ รับฟั งเป็ นที่ ยตุ ิในคดีนี้ คือ ผูฟ้ ้ องคดี (ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล)
ได้ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกาหรื อจํานวนเงินเกินกว่าจํานวนเงินในฎีกา ในปี งบประมาณ ๒๕๔๓
จํานวน ๙ ฉบับ ปี งบประมาณ ๒๕๔๔ จํานวน ๒๗ ฉบับ ปี งบประมาณ ๒๕๔๕ จํานวน ๓๒ ฉบับ ลงนามในสมุดบัญชี
เงินคงเหลือประจําวัน ในฐานะเป็ นกรรมการเก็บรักษาเงินและประธานกรรมการบริ หารโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการ
จริ งเท็จอย่างไร ลงนามในใบถอนเงิ น และเช็คเบิ กเงินโดยมอบให้บุคคลเพียงคนเดี ยวไปถอนเงิน ไม่เคยตรวจสอบ
สมุ ดบัญ ชี เงิ นฝากธนาคารของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑ ตั้ง แต่ดาํ รงตําแหน่ ง จนพบการทุ จ ริ ตเป็ นเวลากว่า ๒ ปี ๓ เดื อ น
และในฐานะประธานกรรมการเก็บรักษาเงิน ผูฟ้ ้ องคดีไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบ
ตัวเงิน หรื อเอกสารแทนตัวเงิน
จากพฤติการณ์ดงั กล่าว ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ซึ่ งอยู่ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดรั บ ผิดชอบการบริ หารกิ จการของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑ และเป็ น
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่มีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง
มีหน้าที่ในฐานะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ตลอดจนหน้าที่ในการรับส่ งเงินและการตรวจเงิน การที่ผฟู ้ ้ องคดีละเว้น
ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ งเป็ นระเบียบเกี่ยวกับการเงินกําหนดขึ้นเพื่อให้
ผู้ที่มีหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องต้ องปฏิบัติโดยเคร่ งครั ด เพื่อป้ องกันมิให้ เกิดข้ อบกพร่ องเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และไม่ ให้ มี
การทุจริ ตเงินของทางราชการ จนเป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ การคลังทําการทุจริ ตได้อย่างต่อเนื่ องในช่วงเวลาที่ ผฟู้ ้ องคดี
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล จึงถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง โดยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ และไม่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
การปฏิ บตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบี ยบ และกฎหมาย จนทําให้เกิดความเสี ยหายแก่
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ จึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑
ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดดังกล่าว (คําพิ พากษาศาลปกครอง
สู งสุดที่ อ. ๑๘๕/๒๕๕๖)
คดี น้ ี น่าจะเป็ นอุ ทาหรณ์ ที่ ดีสํา หรั บ เจ้า หน้าที่ ข องรั ฐที่ ท าํ หน้าที่ เกี่ ยวกับ การเงิ นทุ ก คนทั้งในฐานะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่อนุ มตั ิการเบิกจ่ายเงินว่า การทุจริ ตยักยอก
เงิ นของทางราชการไม่ เพียงแต่จะทําให้ผูก้ ระทําต้องรั บผิดทางวินัยเท่ านั้น ยังต้องรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
จากการกระทําละเมิดอีกด้วย โดยเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ตรวจสอบ
ควบคุ ม ดู แ ล แม้จ ะมิ ไ ด้เ ป็ นผูร้ ่ ว มกระทํา การทุ จ ริ ต ด้ว ย หากการปฏิ บ ัติ หน้าที่ เป็ นไปด้วยความประมาทเลิ นเล่ อ
อย่างร้ายแรง จนเป็ นเหตุให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาใช้เป็ นโอกาสทุจริ ตยักยอกเงินหรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิด
ความเสี ยหายให้แก่ทางราชการ ก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นนั้นด้วยตามส่ วน
ที่เป็ นธรรม
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(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕)
ตรวจรับการจ้างตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ... ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิดในความเสียหาย
นางสาวเบญญาภา ไชยคามี พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีอานาจหน้าที่ ทาการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติง าน
ของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนด
ในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุม งานแล้วรายงานประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาสั่ งการ และหากกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการต่างๆ ไม่น่าจะ
เป็ น ไปได้ ให้ อ อกตรวจงานในสถานที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาหรื อ ที่ ต กลงให้ ท างานจ้ า งนั้ น ๆ โดยให้ มี อ านาจ
สั่ ง เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ตั ด ทอนงานได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควรและตามหลั ก วิ ชาการช่ า ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๘ (๑) และ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
คดี ที่ จ ะน ามาเล่ า สู่ กั น ฟั ง ในฉบั บ นี้ แ ม้ จ ะเป็ น คดี พิ พ าทอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการพัสดุข ององค์ การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ก็สามารถนาข้ อเท็จจริงในคดี
มาปรับใช้กับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะในเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกาลั งปฏิบัติงานตามสัญญาเพราะ
เชื่อตามรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเนื่องจากในรายงานไม่มีประเด็นหรือข้อสงสัยที่จะเป็นเหตุให้ต้องออกไป
ตรวจงานจ้างก่อนลงชื่อตรวจรับงานและทาให้ทางราชการเสียหาย ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวจะทาให้พ้นความรับผิดได้หรือไม่
มีข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกปรับถมดิน
ที่ท าการของผู้ ถู กฟ้ อ งคดี (องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล) ได้ ต รวจรั บงานจ้ า งของผู้ ว่า จ้ า งเมื่ อเห็ น ว่า ถู ก ต้อ งครบถ้ ว น
ตามสัญญา โดยไม่ออกตรวจงานจ้างจริง อาศัยเพียงข้อรายงานของนาย อ. นายช่างโยธาซึ่งทาหน้า ที่ผู้ควบคุมงาน
และเป็นพนักงานใหม่อยู่ระหว่างทดลองงาน แต่หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง จึงทราบว่าปริมาณดิน
ที่นามาถมในโครงการขาดหาย ไม่ครบถ้วนตามสัญญาที่กาหนดให้ผู้รับจ้างถมดินหนาเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ปริมาณดิน
๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และสานักงาน
โยธาธิการจังหวัดพบว่าปริมาณดินที่ผู้รับจ้างขนย้ายไปปรับถมพื้นที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสูญเงิน
จานวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีไ ด้มีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหาย
โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้รับ จ้าง และใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ เป็นไปตามสัญญา มิใช่
เพียงแต่ตรวจใบรายงานและเชื่อถือรายงานของผู้ควบคุมงานโดยมิได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง อันเป็นการกระทา
ละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าสาเหตุที่ ไม่ออกตรวจสถานที่ เป็นเพราะเมื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติงาน
ของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ว่า การถมดินไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ ทั้ง สภาพพื้นดินเป็นป่า มีความสูงต่าไม่เท่ากัน ดินไม่ได้ขาดหาย และตนไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญ ไม่อาจยืนยันว่าปริมาณดินที่ถมถูกต้องหรือไม่ จึงขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งให้ชดใช้เงิน
ดังกล่าว
ศาลปกครองสู ง สุ ดวินิ จ ฉั ย ว่า เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น ที่ รั บ กั น ว่ า ในขณะผู้ รั บ จ้ า งก าลั ง ปฏิ บั ติ ง าน
ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างเพราะได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่า
ไม่มีประเด็นข้อสงสัยตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่จากรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทึกเพื่อรายงานการปฏิบัติงานว่าในวันที่
ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการตามสัญญาจ้างมีรถบรรทุกขนดินเข้ามาจานวนกี่คัน แต่ละคันบรรทุกดินจานวนกี่ลูกบาศก์เมตร
เพราะการจดบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดย่อมทาให้รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้ว่า
�นังกเพืบริ
ารการเงิน การบั
ญนชีในเบื
และการลงทุ
ขณะนี้ได้ถมดินไปแล้วกี่ลูกบาศก์เมตร อันจะเป็นพยานหลักฐานอ้สำางอิ
่อทหาการตรวจสอบจ
านวนดิ
้องต้นได้ว่าน 165

ของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ว่า การถมดินไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ ทั้ง สภาพพื้นดินเป็นป่า มีความสูงต่าไม่เท่ากัน ดินไม่ได้ขาดหาย และตนไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญ ไม่อาจยืนยันว่าปริมาณดินที่ถมถูกต้องหรือไม่ จึงขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งให้ชดใช้เงิน
ดังกล่าว
ศาลปกครองสู ง สุ ดวินิ จ ฉั ย ว่า เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น ที่ รั บ กั น ว่ า ในขณะผู้ รั บ จ้ า งก าลั ง ปฏิ บั ติ ง าน
ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างเพราะได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่า
ไม่มีประเด็นข้อสงสัยตามข้อ ๔๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่จากรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทึกเพื่อรายงานการปฏิบัติงานว่าในวันที่
ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการตามสัญญาจ้างมีรถบรรทุกขนดินเข้ามาจานวนกี่คัน แต่ละคันบรรทุกดินจานวนกี่ลูกบาศก์เมตร
๒ ยดย่อมทาให้รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้ว่า
เพราะการจดบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างละเอี
ขณะนี้ได้ถมดินไปแล้วกี่ลูกบาศก์เมตร อันจะเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงเพื่อทาการตรวจสอบจานวนดินในเบื้องต้นได้ว่า
การด าเนิ น งานของผู้ รั บ จ้ า งตามสั ญ ญาจ้ า งคื บ หน้ า และเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดในสั ญ ญาหรื อ ไม่ ซึ่ ง หากผู้ ฟ้ อ งคดี
ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการตรวจสอบรายงานการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ค วบคุ ม งานก็ จ ะเห็ น ข้ อ สงสั ย ในการรายงาน
การปฏิบัติงานและออกไปตรวจงานจ้า งเพื่อดูว่าการดาเนิน งานเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนด
ในสัญญาหรือไม่ ทั้งข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสานักงาน
โยธาธิก ารจังหวั ด ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เ ป็นหลักฐานยืนยัน ได้ชัดเจนว่า จานวนดินที่ถ มไม่ครบตามสัญญา
ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา การตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการตรวจรับการจ้างที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญา และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
ไม่สามารถยืนยันปริมาณดินที่ถมถูกต้องตามสัญญา โดยหน้าที่แล้วก็ควรที่จะดาเนินการแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ
ในการตรวจรับงานจ้างร่วมได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดาเนินการแต่อย่างใด
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทาให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
จึง ต้อ งรั บ ผิดชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนแก่ผู้ ถู กฟ้ องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
และเมื่อกรมบัญชีกลางเห็นว่า การคานวณจานวนที่ดินที่ขาดหายไปของสานักงานโยธาธิการจังหวัดโดยวัดขนาดของพื้นที่
และวัดความสูงต่าของดินเดิม กับดินถมโดยใช้กล้องระดับ อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากดินมีการบดอัดไม่เท่ากัน
โดยคิดเป็นเงินสูงถึง ๒๑๒,๑๕๖ บาท อาจไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ จึงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดร้อยละ ๖๐
ของความเสียหายตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตรวจสอบความเสียหาย (๑๒๙,๑๖๔ บาท)
โดยให้ แต่ ละคนรับ ผิด เป็ นส่ วนละเท่า ๆ กัน อั นเป็น การกาหนดค่ าสิ นไหมทดแทนโดยค านึ งถึ งระดั บความร้ ายแรง
แห่งการกระทาและความเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคาสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินคนละ
๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๓-๕๘๔/๒๕๕๔)
คดีนี้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีให้กับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่
ทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งการที่กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะ
ให้การตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา
อันเป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานจึงมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ ควบคุม
งานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน
และตรวจสอบงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จึงไม่เพียงแต่ตรวจรายงานผลการปฏิ บัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเท่านั้น หากเห็นว่ารายงาน
มีข้อบกพร่องหรือมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างเพื่อดูว่าการดาเนินงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามรายละเอียด
ของสัญญาหรือข้อกาหนดในสัญญาหรือไม่ นอกจากนี้ หากเห็นว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานได้อย่าง
ครบถ้วน ก็ควรจะดาเนินการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เข้ามาตรวจสอบ เพราะการที่ราชการได้รับความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการไม่ใช้ความระมัดระวังและไม่ ตรวจสอบงานจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ์
การทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ย่อมเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่กรรมการตรวจการจ้าง
จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 131 มีนาคม 2555)
เก็บเงินค่ านา้ ประปา ... เปิ ดช่ องทางการทุจริตปิ ดชีวติ ราชการ
คดีปกครองที่นามาเล่าสู่ กนั ฟังในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าน้ าประปาโดยเจ้าหน้าที่
ผูร้ ั บผิดชอบไม่ปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบที่ ทางราชการกาหนดไว้ ทาให้ราชการได้รับความเสี ยหายแต่เมื่ อเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวถูกปลดออกจากราชการก็ได้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลปกครอง
ข้อเท็จจริ งก็คือผูฟ้ ้ องคดีดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ประจาเทศบาล (เดิมเป็ นสุ ขาภิบาล)
ได้รับมอบหมายให้จดั เก็บเงินค่าน้ าประปา แต่ได้วา่ จ้างบุคคลซึ่ งไม่มีหน้าที่ให้มาจัดเก็บรายได้แทนและยินยอมให้ผูอ้ ื่น
ครอบครองกุญแจของตูเ้ ก็บใบเสร็ จรับเงิน ตลอดจนได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็ จรับเงินไว้ทุกฉบับก่อนที่จะเรี ยกเก็บเงิน
ค่าน้ าประปาจากผูใ้ ช้น้ าประปา
ต่อมา สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทาการตรวจสอบพบว่าไม่มีรายละเอียดลูกหนี้ รายตัว
ให้ตรวจสอบ
เทศบาลจึ ง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้ น มาท าการสอบสวน ปรากฏว่า มี ย อดลู ก หนี้ ค้า งช าระ
ค่าน้ าประปาแต่ไม่มีใบเสร็ จรับเงิ นให้ตรวจสอบ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 (นายกเทศมนตรี ) จึ งมีคาสั่งลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดี
ออกจากราชการและให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดี ในฐานะผูร้ ับผิดชอบเกี่ ยวกับการเก็บเงิ น
ค่าน้ าประปาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบของทางราชการ ผูฟ้ ้ องคดี อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาสัง่ ยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
ผูฟ้ ้ องคดีเห็ นว่า คาสั่งลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการโดยไม่รอฟังผลการดาเนิ นคดีอาญาก่อน
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมกับผูฟ้ ้ องคดีเนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้กระทาผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงนาคดีมาฟ้ อง
ต่อศาลปกครอง
การกระทาของผู้ฟ้องคดีเป็ นกระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานประมาทเลินเล่ อในหน้ าที่ราชการ
อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ ราชการอย่ างร้ ายแรงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วินิจ ฉั ยว่ า ผูฟ้ ้ องคดี มี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บัติง าน
ให้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรื อตามแนวทางปฏิบตั ิที่ทากันและระมัดระวัง
มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการ ทั้ง ยัง มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการตรวจสอบควบคุ ม มิ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ บกพร่ อ ง
ความผิดพลาดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ้น การที่ผฟู ้ ้ องคดียนิ ยอมให้นาง ล. ซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าน้ าประปา
ไปจัดเก็บค่าน้ าประปาแทนผูฟ้ ้ องคดี โดยการจ้างวานครั้ งละ 100 - 500 บาท และในการเก็บรักษาใบเสร็ จรั บเงิ น
ค่ า น้ าประปาได้ยิน ยอมให้น าย อ. และนางสาว น. ครอบครองกุญ แจของตู ้เ ก็ บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ทั้ง ๆ ที่ อ าจเห็ น
หรื อคาดหมายได้วา่ อาจจะเกิดการทุจริ ตขึ้น แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ใส่ ใจ ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดี ได้ลงลายมือชื่ อ
ในช่องผูเ้ ก็บเงิ นในใบเสร็ จทุกฉบับก่อนจะฉี กต้นฉบับใบเสร็ จ รับเงิ นออกจากต้นขั้วทาให้ใบเสร็ จ รับเงิ นดังกล่าว
เป็ นหลัก ฐานการช าระหนี้ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ม้ย งั ไม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น จากผูใ้ ช้น้ าประปาซึ่ ง ผูฟ้ ้ องคดี เ องก็ ย อมรั บ ว่า
เป็ นการกระทาที่ผิดระเบียบ การลงลายมือชื่อในใบเสร็ จไว้ก่อนล่วงหน้าย่อมเป็ นช่องทางหรื อเปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่น
นาใบเสร็ จดังกล่าวไปแก้ไขหรื อเรี ยกเก็บค่าน้ าประปาได้
การกระทาของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทาที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ
จักต้ องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ ความรอบคอบ ระมัดระวังติดตามตรวจสอบได้ แต่ มิได้ ใช้
ความระมัดระวังเช่ นว่ านั้นเพียงพอไม่ จนเป็ นเหตุให้ มีการเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปเป็ นประโยชน์ ส่วนตัว
จึงเป็ นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงเพราะทาให้เทศบาล
�นักบริหารการเงิมนทีการบั
และการลงทุ
ขาดรายได้จ ากการจัด เก็ บ ค่ า น้ าประปา ซึ่ งหากผู ้ฟ้ องคดี มี กสำารตรวจสอบควบคุ
่ รั ด กุ มญ
เพีชีย งพอแล้
ว แม้มนี
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ในช่องผูเ้ ก็บเงิ นในใบเสร็ จทุกฉบับก่อนจะฉี กต้นฉบับใบเสร็ จ รับเงิ นออกจากต้นขั้วทาให้ใบเสร็ จ รับเงิ นดังกล่าว
เป็ นหลัก ฐานการช าระหนี้ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ม้ย งั ไม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น จากผูใ้ ช้น้ าประปาซึ่ ง ผูฟ้ ้ องคดี เ องก็ ย อมรั บ ว่า
เป็ นการกระทาที่ผิดระเบียบ การลงลายมือชื่อในใบเสร็ จไว้ก่อนล่วงหน้าย่อมเป็ นช่องทางหรื อเปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่น
นาใบเสร็ จดังกล่าวไปแก้ไขหรื อเรี ยกเก็บค่าน้ าประปาได้
การกระทาของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทาที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ
จักต้ องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ ความรอบคอบ ระมัดระวังติดตามตรวจสอบได้ แต่ มิได้ ใช้
ความระมัดระวังเช่ นว่ านั้นเพียงพอไม่ จนเป็ นเหตุให้ มีการเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปเป็ นประโยชน์ ส่วนตัว
2 ยหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงเพราะทาให้เทศบาล
จึงเป็ นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการก่อให้เกิดความเสี
ขาดรายได้จ ากการจัด เก็ บ ค่ า น้ าประปา ซึ่ งหากผู ้ฟ้ องคดี มี ก ารตรวจสอบควบคุ ม ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอแล้ว แม้มี
ความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่จ ะไม่ถึง ขนาดทาให้ราชการได้รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงเช่ นนี้ ดังนั้น การกระท า
ของผูฟ้ ้ องคดีจึงเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา 84 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535
และในการด าเนิ นการทางวินัย ผูม้ ี อ านาจไม่จ าต้อ งรอฟั ง ผลในคดี อ าญาก่ อ นหรื อ ต้องผูก พัน
ตามผลในคดี อาญาแต่อย่างใด เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นคดี อาญาก็เพื่อรั กษาความสงบเรี ยบร้อยและ
ความสงบสุ ข ของประชาชนโดยรวม ส่ วนการดาเนิ นการทางวินัยเป็ นไปเพื่อควบคุ มความประพฤติให้ขา้ ราชการ
ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของข้าราชการ ซึ่ งหากข้าราชการผูใ้ ดฝ่ าฝื นประพฤติตนไม่อยูใ่ นระเบียบวินยั ข้าราชการ
ย่อมจะถูกลงโทษสถานหนักหรื อสถานเบาตามความร้ายแรงแห่ งพฤติการณ์ กระบวนการพิจารณาลงโทษทางอาญา
กับทางวินยั จึงมีวธิ ีพิจารณาที่แตกต่างกัน
คาสัง่ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพำกษำศำลปกครองสู งสุดที่
อ. 470/2554)
กรณี ดงั กล่าวเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรั บ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ มีหน้าที่ ความรั บผิดชอบในการปฏิ บัติ
ตามกฎ ระเบี ย บของทางราชการโดยเฉพาะผู ้ที่ มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเงิ น ว่ า จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ
โดยเคร่ งครั ด มี ความระมัดระวัง รั กษาประโยชน์ของราชการอย่างที่ สุด ไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่ เป็ นการ
เปิ ดโอกาสหรื อช่องทางให้เกิดการทุจริ ตได้ เพราะนอกจากจะทาให้ราชการได้รับความเสียหายแล้ว ก็อาจส่ งผลกระทบ
ต่อตาแหน่งหน้าที่การงานไม่มากก็นอ้ ย
นายปกครอง
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(จดหมายข่าว คอลัมน์พลิกแฟ้มคดีปกครอง)
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุ
เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ทันปีงบประมาณ ... ผิดทั้งวินัยและละเมิด ?
นางสาวฐิติพร ป่านไหม พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กันฟังในคอลัม น์พลิกแฟ้มคดีปกครองฉบับนี้ เป็นเรื่องของ
ส่ ว นราชการที่ เปลี่ ย นแปลงวิ ธีก ารจั ดหาพั ส ดุ จ ากการประกวดราคาเป็ น วิธี พิเ ศษ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ และจากผลของการดาเนินการดังกล่าวทาให้ผู้อานวยการ
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีคาสั่งให้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุต้องถูกลงโทษทางวินัย
ไล่ออกจากราชการและให้ชดใช้ค่าเสียหาย
โดยหลั ก การจัดหาหรือเพื่อให้ ได้มาซึ่งวัส ดุครุภัณฑ์ห รือบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจ การบริการสาธารณะของส่ วนราชการ จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐบางแห่งได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรมและให้ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ โดยกฎหมายหรือระเบียบแทบทุกฉบับจะกาหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างหลักๆ ไว้
๖ วิธี คือ (๑) วิธีตกลงราคา (๒) วิธีส อบราคา (๓) วิธีประกวดราคา (๔) วิธีพิเศษ (๕) วิธีกรณีพิเศษ
และ (๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนจะใช้วิธีการใดในการจัดหาขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการที่จะเลือกวิธีการในการจัดหาพัสดุภายใต้วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดหาตามที่ กฎหมาย
หรือระเบียบกาหนดไว้ และภายใต้ความเหมาะสมและความจาเป็น ตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ
ประกอบด้วย เช่น กรณีการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกาหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชานาญเป็นพิเศษ
(๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(๓) เป็ น งานที่ต้ อ งกระท าโดยเร่ ง ด่ ว น หากล่ า ช้ า อาจเสี ย หายแก่ ร าชการ (๔) เป็ นงานที่ ต้อ งปกปิ ด
เป็นความลับของทางราชการ (๕) เป็นงานที่จาเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็น หรือเร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจาเป็นต้องจ้างเพิ่ม (๖) เป็นงานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีการอื่น
แล้วไม่ได้ผลดี
นอกจากนี้ ในการด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ หากต้ อ งอาศั ย เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น
ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กาหนดว่า การขอเบิก
จ่ า ยเงิ น จากคลั ง ตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณใด ให้ ก ระท าได้ แ ต่ เ ฉพาะภายใน
ปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ (๑) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้
ผู ก พั น ไว้ ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณ หรื อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี แ ละได้ มี ก ารกั น เงิ น ไว้ ต ามระเบี ย บ
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ดังนั้น ส่วนราชการจึ งต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้นๆ แต่หากส่วนราชการเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ผ่อนผันการเบิกจ่ายเงินไว้โดยส่วนราชการสามารถดาเนินการได้สองวิธี วิธีที่หนึ่ง
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๒
ถ้าส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชาระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี
ก็ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ วิธีที่สอง กรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้เงินต่อไปอีก ส่วนราชการก็สามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้
ในทางปฏิบัติคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนราชการหลายแห่งไม่ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างกะทันหันในช่วง
ปลายปีงบประมาณหรือนาเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้นๆ ไปใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ
เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างครบถ้วน
คดีที่นามาเป็นอุทาหรณ์ ฉบับนี้ จึงน่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีสาหรับส่วนราชการต่างๆ
ที่ จ ะมี ก ารวางแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจ าปี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีอานาจดาเนินการจัดหาพัสดุให้ใช้อานาจด้วยความระมัดระวัง
เพราะผลของการใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่เพียงแต่หมดอานาจเท่านั้น ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับส่วนราชการอีกด้วย
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปี ๒๕๔๑ (เพิ่มเติม) และได้มีการอนุมัติให้ดาเนิ นการจัดจ้างก่อสร้างและต่อเติม
อาคารเรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายนของปี ง บประมาณ นาย อ. ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
การประถมศึกษาจังหวัดรักษาราชการแทนผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ในขณะนั้น จึงได้ออก
ประกาศประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นและมี ค าสั่ ง ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๔๑ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ คณะกรรมการดังกล่าว
ได้เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผู้ฟ้องคดี) ว่าเห็นควรยกเลิกการประกวดราคา
เนื่องจากผู้เสนอราคาทุกรายทาผิดเงื่อนไขและควรดาเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ
ผู้ ฟ้ อ งคดี จึ ง มี ค าสั่ ง ยกเลิ ก การประกวดราคาและจั ด ให้ มี ก ารจ้ า งโดยวิ ธี ก ารพิ เ ศษ
โดยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การคัดเลือกผู้เสนอราคาและการอนุมัติจ้างแล้วเสร็จ
ภายในวันเดียว คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
ต่อมามีผู้ร้องเรียนในความไม่โปร่งใสในการจัดจ้าง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จึงได้สอบสวนทางวินัย
ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผลการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ผลการสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิด เห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการอันเนื่องมาจากกรณีการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิก
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคาสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (กระทรวงการคลัง) ว่า
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
และขาดการกากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย
ให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นจานวนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหาย
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คาสั่ง แต่ผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ยืนตามคาสั่งเดิม
ผู้ฟ้องคดีจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอเพิกถอนคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย
โดยอ้างว่า การสั่งให้ยกเลิกการประกวดราคาและอนุมัติให้จ้างโดยวิธีพิเศษ เป็นการสั่งตามความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึง ๙ คน การมีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจึงไม่ถูกต้อง ประกอบกับเป็นงานที่ดาเนิ นการโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
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๓
และต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่ทางราชการ เพราะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ อันเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณในการจ้างตกไปอาจถูก
ดาเนินการทางวินัย และผู้ฟ้องคดีมีอานาจตามข้อ ๒๔ (๓) และ (๖) ประกอบกับข้อ ๕๒ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้นหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแรก การก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๔๑ ถื อ เป็ น งานที่ ต้อ งกระทาโดยเร่ งด่ ว น หากล่ า ช้ า อาจเสี ย หาย
แก่ราชการ และการอ้างว่าผู้เสนอราคากระทาผิดเงื่อนไข ถือเป็นงานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีการอื่นแล้ว
ไม่ ไ ด้ ผ ลดี ห รื อ ไม่ ? ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ (เพิ่ ม เติ ม )
เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายได้ว่าอาจใช้เงินงบประมาณดังกล่าวไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณนั้น และชอบที่จะให้กระทรวงเจ้าสังกัดขอทาความตกลงเพื่อขอกันเงินงบประมาณไว้ เบิก
เหลื่อมปีตามข้อ ๖๓ วรรคสอง ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งหากได้มีการขอกันเงิน
ดั ง กล่ า วแล้ ว แม้ ก ารประกวดราคาครั้ ง แรกจะถู ก ยกเลิ ก ไปก็ ยั ง สามารถจั ด ให้ มี ก ารประกวดราคา
ครั้งต่อไปได้ โดยไม่จาต้องมีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีการจ้างโดยวิธีพิเศษ
โดยอ้ า งว่ า เป็ น กรณี ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การจ้ า งโดยวิ ธี อื่ น แล้ ว ไม่ ไ ด้ ผ ลดี ต ามข้ อ ๒๔ (๖) และข้ อ ๕๒
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่อาจรับฟังได้ และการจัดจ้าง
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนก็ไม่มีลักษณะหรือความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑)
ถึง (๕) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเด็นที่สอง การที่ผู้ฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาและจัดให้มีการจ้างโดยวิธี
พิเ ศษ เป็น การกระท าโดยประมาทเลิ น เล่ ออย่า งร้ า ยแรงหรื อ ไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิ จฉั ยว่ า
เมื่อการจัดจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนไม่มีลักษณะหรือความจาเป็นต้องดาเนินการ
โดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งยังไม่ปรากฏ
ด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือกระทรวงเจ้าสังกัดได้เร่งรัดให้ดาเนินการโดยเร่งด่วนหรือหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่อย่างใด ตรงกันข้ามการดาเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
เป็นเหตุให้ได้ราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าราคาที่ผู้เสนอราคารายต่าสุดเสนอในการประกวดราคาที่ยกเลิกไปแล้ว
เป็นเงินจานวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท อันถือเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ทางราชการ
ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคาสั่งให้ยกเลิกการประกวดราคาและอนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
จึ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรงจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ท างราชการได้ รั บ
ความเสียหาย จึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทาละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นที่สาม ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคา
และจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพียงใด ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ไม่จาต้องรับผิด
ชดใช้ ค่าเสี ยหายเต็ มจ านวน โดยให้ คานึงถึง ระดั บความร้า ยแรงแห่ ง การกระท าและความเป็น ธรรม
เป็น เกณฑ์ และในกรณีที่ การกระทาละเมิด เกิด จากเจ้า หน้ าที่ห ลายคน ให้ เจ้า หน้า ที่แ ต่ล ะคนรั บผิ ด
เฉพาะส่วนของตน และไม่ให้นาหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ
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๔
ดั ง นั้น เมื่ อผู้ ฟ้ องคดี มี อานาจหน้ า ที่ โ ดยตรงในการยกเลิ ก การประกวดราคาและ
ดาเนินการประกวดราคา ตามข้อ ๕๒ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และถึงแม้จะเป็นการสั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แต่ ผู้ฟ้องคดี
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ต้องพิจารณาความเห็นดังกล่าวก่อนการสั่งการทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดี
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากการสั่งให้ยกเลิกการประกวดราคาและ
จัดให้มีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงขึ้นโดยใช่เหตุ เป็นเงินจานวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท การที่
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ มี ค าสั่ ง ตามความเห็ น ของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๓ ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี รั บ ผิ ด เป็ น จ านวนกึ่ ง หนึ่ ง
ของค่าเสียหายทั้งหมด เป็นเงิน ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท โดยอีกกึ่งหนึ่งเป็นความรับผิดของนาย อ. ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จึงเป็น สัดส่วนที่เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดี
ชอบที่จะนาราคาของผู้เสนอราคารายต่าสุดจากการประกวดราคามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเสียหายได้
เนื่องจากเหตุที่มีการสั่งยกเลิกการประกวดราคาเพราะผู้เสนอราคาทุกรายทาผิดเงื่อนไขตามประกาศ
ประกวดราคา มิได้มีปัญหาจากราคาจ้างที่ผู้เสนอราคาเสนอ จึงเป็นราคาที่เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถ
จะดาเนินการได้จริงหากไม่ได้ถูกยกเลิก
คาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชาระค่าเสียหาย จึงชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม นอกจากประเด็นสาคัญทั้งสามประการตามที่กล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้
โต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการในการออกคาสั่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกสองประเด็น คือ ประเด็นเรื่องสิทธิ
ในการชี้แจงหรือโต้แย้งในชั้นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และประเด็นเรื่อง
ผู้มีอานาจในการออกคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบั ติเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิด ของเจ้า หน้า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘
ซึ่งทั้งสองประเด็น ศาลปกครองสูงสุดวินิ จฉัยว่า กระบวนการออกคาสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ ว ผู้อ่าน
ทีส่ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๘ /๒๕๕๔
คาพิพากษานี้จึง นับเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีสาหรับหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การต่ า งๆ ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ที่ จ ะต้ อ ง ใช้ อ านาจดุ ล พิ นิ จ
อย่างระมั ดระวังและถู กต้อ ง ตั้ งแต่ การเลื อ กวิธี การจั ดหาพัส ดุ มาใช้ในราชการ ซึ่ง มิใช่ จ ะเลื อกใช้ไ ด้
ตามอาเภอใจ หรือการยกเลิกกระบวนการจัดหาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว หรือการอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดหา ซึ่งผู้มีอานาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบพินิจ พิเคราะห์ หลั กเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยความละเอียดรอบคอบและโปร่งใส นอกจากนั้น ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจาเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับด้วยความ
ระมัดระวัง ภายใต้ ก ฎหมายและระเบี ย บ ตลอดจนวิธีป ฏิบัติต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ก ารใช้จ่ ายเงิ น
งบประมาณของแผ่ น ดิ น เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ท างราชการ เพราะหากมี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น แก่
ทางราชการ นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่จะต้องรับผิดในทางวินัยแล้ว ยังต้องรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
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(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555)
คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554)
บ้ านพักซ่ อมแซมอยู่อาศัยไม่ ได้ ...ไม่ ใช่ ! สละสิทธิ
คดีที่จะนามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของข้าราชการที่ถูกเรี ยกคืนค่าเช่าบ้านหลังจากที่ออกจาก
บ้านพักของทางราชการซึ่ งมีสภาพชารุ ดทรุ ดโทรมอยูอ่ าศัยไม่ได้ ซึ่ งหน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่า การออกจากบ้านพัก
ด้วยเหตุดังกล่าวเป็ นการสละสิ ทธิ ออกจากบ้านพัก เอง ข้าราชการดังกล่าวจึ งนาคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้
เพิกถอนคาสัง่ ให้คืนเงินค่าเช่าบ้าน
เรื่องราวคดีนี้จะเป็ นอย่ างไร ... จะถือว่ าผู้ฟ้องคดีจะสละสิทธิเบิกค่ าเช่ าบ้ านหรือไม่
ข้ อเท็จจริงมีอยูว่ า่ ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎี กาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. 2527 โดยทางราชการได้จดั บ้านพักให้ ต่อมาบ้านพักชารุ ดจึงออกจากบ้านพักเพื่อให้มีการซ่อมแซมและผูฟ้ ้ องคดี
ได้เช่ าซื้ อบ้านเพื่ อ พักอาศัย และได้รั บ อนุ ม ัติ ให้ เบิ กค่ าเช่ าบ้านตั้งแต่ ว ันที่ 1 ตุ ลาคม 2533 เรื่ อยมา ส่ วนบ้านพัก
เมื่อซ่อมแซมเรี ยบร้อยแล้ว ทางราชการได้อนุญาตให้ขา้ ราชการอื่นเข้าพักในบ้านดังกล่าวแทนผูฟ้ ้ องคดี และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด หลังจากนั้น ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึ กษาตามอัธยาศัย) ได้มีคาสั่งตามความเห็ นของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 (กระทรวงการคลัง) ว่า ผูฟ้ ้ องคดี ได้แสดง
ความประสงค์ ทจี่ ะขอสละสิทธิออกจากบ้ านพักเอง ทาให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนับแต่วนั ที่ออกจากบ้านพัก จึงมีคาสั่ง
ยกเลิกเพิกถอนการอนุมตั ิให้ผฟู ้ ้ องคดีเบิกค่าเช่าบ้านและให้คืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปทั้งหมด
คดีนี้ผ้ ฟู ้ องคดีมีบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาต้ นสังกัดก่ อนทีจ่ ะออกจากบ้ านพักว่ า “...บ้ านพักทีอ่ าศัยอยู่
ชารุ ดทรุ ดโทรมมากไม่ สามารถพักอาศัยต่ อไปได้ จึงจาเป็ นต้ องออกไปพักข้ างนอกโดยวิธีการเช่ าซื้ อ จึงขออนุญาต
เบิกค่ าเช่ าบ้ าน...”
จะถือว่ าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาสละสิทธิเข้ าพักอาศัยในบ้ านพักหรื อไม่ ? และคาสั่งอนุมัติให้ ผ้ ฟู ้ องคดี
เบิกค่ าเช่ าบ้ าน ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า หนังสื อดังกล่าวเป็ นเพียงการแจ้งให้ทราบถึ งสภาพบ้านพักที่ ชารุ ด
ทรุ ดโทรมมากจนไม่อาจพักอาศัยอยูไ่ ด้ จึงขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเท่านั้น ซึ่ งหากบ้านชารุ ดทรุ ดโทรมมากจนไม่อาจ
พักอาศัยได้จริ ง ผูฟ้ ้ องคดียอ่ มมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 กรณี จึงไม่ ถือว่ า
ผู้ฟ้องคดีมเี จตนาขอสละสิทธิเข้ าพักอาศัยในบ้ านพักของทางราชการอันจะมีผลทาให้สิ้นสิ ทธิได้รับค่าเช่าบ้านดังกล่าว
และเมื่อทางราชการซ่อมแซมบ้านจนมีสภาพพอที่จะพักอาศัยได้ แต่ผมู ้ ีอานาจจัดที่พกั ของข้าราชการได้มีคาสั่งอนุญาต
ให้บุคคลอื่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยอยูใ่ นบ้านดังกล่าว ก็ไม่ใช่หน้าที่ของผูฟ้ ้ องคดีที่จะต้องยื่นคาขอกลับเข้าพัก
อาศัยหรื อประสงค์ขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการหลังดังกล่าว เมื่ อไม่ อาจถื อได้ ว่าผู้ฟ้องคดี สละสิ ทธิ พักอาศั ย
บ้ านพักข้ าราชการ อันจะมีผลทาให้ สิ้นสิ ทธิ ได้ รับค่ าเช่ าบ้ านตามนัยมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชกฤษฎีกาค่ าเช่ าบ้ าน
ข้ าราชการ พ.ศ. 2527 และเมื่อในขณะนั้นบ้ านพักของข้ าราชการไม่ ได้ ว่างอยู่ จึ งทาให้ ผ้ ูฟ้องคดีเป็ นผู้มีสิทธิ เบิ กค่ าเช่ าบ้ าน
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
คาสั่ งให้ ผู้ฟ้องคดีเบิกค่ าเช่ าบ้ านเพื่อชาระค่ าเช่ าซื้อหรือในลักษณะผ่ อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้ าน
ดังกล่ าว จึงชอบด้ วยกฎหมาย
และเมื่อคาสั่งอนุมตั ิให้เบิ กค่าเช่าบ้านเป็ นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นคาสั่งที่ มีลกั ษณะเป็ น
การให้ เงินหรื อให้ ทรั พย์ สินหรื อให้ ประโยชน์ ที่ อาจแบ่ งแยกได้ การยกเลิกเพิกถอนคาสั่งจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์
ตามมาตรา 53 วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ซึ่ งไม่นปรากฏว่
เจ้าชีหน้และการลงทุ
าที่มิได้ปฏิบนตั ิ 173
สำ�นักพ.ศ.
บริห2539
ารการเงิ
การบัาญ
หรื อปฏิ บตั ิล่าช้าในอันที่ จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อผูไ้ ด้รับประโยชน์มิได้ปฏิ บตั ิหรื อปฏิ บตั ิล่าช้า

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
คาสั่ งให้ ผู้ฟ้องคดีเบิกค่ าเช่ าบ้ านเพื่อชาระค่ าเช่ าซื้อหรือในลักษณะผ่ อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้ าน
ดังกล่ าว จึงชอบด้ วยกฎหมาย
และเมื่อคาสั่งอนุมตั ิให้เบิ กค่าเช่าบ้านเป็ นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นคาสั่งที่ มีลกั ษณะเป็ น
การให้ เงินหรื อให้ ทรั พย์ สินหรื อให้ ประโยชน์ ที่ อาจแบ่ งแยกได้ การยกเลิกเพิกถอนคาสั่งจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์
ตามมาตรา 53 วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่ งไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบตั ิ
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หรื อปฏิ บตั ิล่าช้าในอันที่ จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อผูไ้ ด้รับประโยชน์มิได้ปฏิ บตั ิหรื อปฏิ บตั ิล่าช้า
ในอันที่ จะด าเนิ นการให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขของค าสั่ง ทางปกครอง ดัง นั้น ค าสั่ง ที่ ย กเลิ ก เพิ ก ถอนการอนุ ม ัติ ใ ห้
ผูฟ้ ้ องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่ตอ้ งคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปและเป็ นผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 72/2555)
คดี น้ ี นอกจากจะเป็ นบรรทัดฐานการปฏิ บตั ิราชการที่ ดี ให้กบั ผูม้ ีอานาจออกคาสั่งอนุ มตั ิให้เบิ ก
ค่ า เช่ า บ้า นและค าสั่ ง ยกเลิ ก เพิ ก ถอนการอนุ ม ัติ ใ ห้ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้า น (ซึ่ งถื อ เป็ นค าสั่ ง ทางปกครองตามมาตรา 5
แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ให้ใช้อานาจด้วยความระมัดระวังและพินิจพิเคราะห์
ข้อเท็จจริ งอย่างรอบด้านก่อนที่จะออกคาสัง่ ทางปกครองแล้ว ศาลปกครองยังได้ วางหลักปฏิบัตริ าชการทีด่ เี กีย่ วกับการแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดและการแจ้ งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด กรณีที่
เห็นว่ ามีการเบิกค่ าเช่ าบ้ านโดยไม่ ชอบว่า การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการผูม้ ีสิทธิโดยชาระค่าเช่าซื้ อหรื อในลักษณะ
ผ่อนชาระเงิ นกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านเป็ นการอาศัยสิ ทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. 2527 ไม่ ใช่ การกระทา
ในการปฏิ บัติหน้ าที่ จึงไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายในฐานละเมิด ผูม้ ีอานาจมีหน้าที่เพียงออกคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิ
การเบิกค่าเช่าบ้านและหากมีการปฏิเสธการคืนเงินค่าเช่าบ้านก็ตอ้ งมีการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครองหรื อ
ลาภมิควรได้ตามแต่กรณี ดังนั้น การที่ผมู ้ ีอานาจมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจึงเป็ นการออกคาสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ... ครับ !

นายปกครอง

174 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2555)
ขอใช้ รถไปราชการ ... แต่ แวะผ่านงานศพ !
คดีที่นามาเล่าสู่กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผูท้ ี่ขออนุญาต
ใช้รถยนต์ของราชการไปปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ แต่ได้นารถยนต์ไปทาธุระอย่างอื่นซึ่ งมิใช่ในหน้าที่ราชการด้วยเห็นว่า
เป็ นเส้นทางผ่านพอดี หรื ออยูใ่ กล้กบั สถานที่ที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอยูแ่ ล้ว และได้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนในระหว่างนั้น
เมื่อความเสี ยหายเกิดขึ้นกับรถยนต์ของทางราชการผูข้ ออนุญาตต้องรับผิดหรื อไม่ ?
ข้ อเท็จจริ งในคดีนี้มีอยู่ว่า นาย ก. รั กษาการในตาแหน่ งผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี)
ได้ ขออนุญาต ใช้ รถยนต์ ของวิทยาลัย นาคณะครู และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอีกแห่ งหนึ่งในต่ างจังหวัด
แต่ เมื่อดูงานเสร็จ นาย ก. และคณะไม่ ได้ เดินทางกลับทันที แต่ แวะไปงานศพมารดาของครู วิทยาลัยเดียวกัน หลังจากนั้น
ระหว่ างเดินทางกลับ รถยนต์ เกิดอุบัติเหตุลื่นไถลชนกับเนิ นดิ น รั้วบ้านและท่ อประปาหมู่บา้ นทาให้รถยนต์ได้ รับ
ความเสียหาย
สานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (ผู้ถู กฟ้ องคดี) จึงมีคาสั่ ง ให้ นาย ก. ชาระค่ า เสี ยหาย
เป็ นเงิน 213,625.50 บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่า การที่ นาย ก. ขออนุ ญาตนารถยนต์ไปราชการและ
ไปงานศพต่อ ไม่ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
เมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้นนาย ก. ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ทางราชการตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์มาตรา 420 เนื่ องจากความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นมิใช่การกระทาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ซ่ ึ งเป็ นไปตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
นาย ก. เห็ น ว่ าค าสั่ งดั ง กล่ าวไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย เพราะการแวะเคารพศพมารดา
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการบารุ งขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และเป็ นเส้นทาง
ที่ รถผ่านอยู่แล้ว อี กทั้ง อุบัติเหตุเกิ ดขึ้ น เพราะฝนตกถนนลื่ น และทางโค้ง สถานที่ เกิ ดเหตุก็ไ ม่ใช่ บริ เ วณงานศพ
จึงฟ้องขอให้ ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งดังกล่ าว
การขออนุญาตใช้ รถในคดีนีถ้ ือเป็ นการใช้ รถในการปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการหรือไม่ ?
ซึ่ งตามพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หากการกระทาละเมิด
เป็ นการกระทาในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ หน่ วยงานของรัฐมี สิทธิ เรี ยกให้เจ้ าหน้ าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนได้ ต่ อเมือ่ เจ้ าหน้ าทีไ่ ด้ กระทาการนั้นด้ วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงเท่านั้น
แต่ หากมิใช่ การกระทาในการปฏิบัติหน้ าที่ จะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ซึ่งก็หมายความว่าไม่ ว่าจะกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงหรือประมาทเลินเล่ อธรรมดา เจ้ าหน้ าที่
ผู้ทาละเมิดต้ องรับผิดในผลแห่ งละเมิดเป็ นการเฉพาะตัวและรับผิดในความเสียหายเต็มจานวนอย่ างสิ้นเชิง
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า แม้นาย ก. จะได้รับอนุ ญาตให้นาคณะครู และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน
ที่วทิ ยาลัยอื่น แต่ เมือ่ พิจารณาขั้นตอนการขออนุญาตโดยนาย ก. มีบนั ทึกลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2544 ขออนุญาตไปดูงาน
ซึ่งเป็ นเวลาที่กระชั้นชิ ดกับการเดินทางไปศึ กษาดูงานวันที่ 10 สิ งหาคม 2544 และไม่ ปรากฏหลักฐานการจัดเตรียม
แผนงานในการศึกษาดูงาน ประกอบกับมีบนั ทึกประสานไปยังสถานที
ี่จะดูหารการเงิ
งานก่อนวันนการบั
เดินทางเพี
งหนึ่งวัน น 175
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อีก ทั้ง ไม่ ป รากฏว่า งานที่ น าย ก. รั บ ผิ ด ชอบมี ปั ญ หาอุ ป สรรค อัน จะมี เ หตุ ผ ลถึ ง ขนาดที่ ต ้อ ง

แต่ หากมิใช่ การกระทาในการปฏิบัติหน้ าที่ จ ะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ซึ่งก็หมายความว่าไม่ ว่าจะกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงหรือประมาทเลินเล่ อธรรมดา เจ้ าหน้ าที่
ผู้ทาละเมิดต้ องรับผิดในผลแห่ งละเมิดเป็ นการเฉพาะตัวและรับผิดในความเสียหายเต็มจานวนอย่ างสิ้นเชิง
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า แม้นาย ก. จะได้รับอนุ ญาตให้นาคณะครู และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน
ที่วทิ ยาลัยอื่น แต่ เมือ่ พิจารณาขั้นตอนการขออนุญาตโดยนาย ก. มีบนั ทึกลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2544 ขออนุญาตไปดูงาน
ซึ่งเป็ นเวลาที่กระชั้นชิ ดกับการเดินทางไปศึ กษาดูงานวันที่ 10 สิ งหาคม 2544 และไม่ ปรากฏหลักฐานการจัดเตรียม
แผนงานในการศึกษาดูงาน ประกอบกับมีบนั ทึกประสานไปยังสถานที่ที่จะดูงานก่อนวันเดินทางเพียงหนึ่งวัน
อีก ทั้ง ไม่ ป รากฏว่า งานที่ น าย ก. รั บ ผิ ด ชอบมี ปั ญ หาอุ ป สรรค อัน จะมี เ หตุ ผ ลถึ ง ขนาดที่ ต ้อ ง
ไปศึ ก ษาดู ง านดัง กล่ า ว และเดิ น ทางไปถึ ง สถานที่ ดู ง านในช่
วงเวลาเย็ น และใช้ เวลาศึ ก ษาดู ง านไม่ ถึ ง ชั่ ว โมง
2
แสดงให้ เห็นถึงความผิดปกติในการเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาดูงานอย่ างชัดเจน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ซึ่ งร่ วมเดินทาง
ไปด้วยให้การว่า การเดินทางไปศึ กษาดูงานครั้งนี้ มีเจตนาที่แท้จริ งคือ ต้องการไปงานศพพร้อมกับได้นาเงิ นทาบุญ
พร้อมของถวายพระไปด้วย
การขออนุญาตใช้ รถยนต์ จงึ มีวตั ถุประสงค์ ทแี่ ท้ จริง คือ ต้ องการใช้ รถยนต์ เพือ่ ไปงานศพ จึงไม่ อาจ
ถือได้ ว่าเป็ นการเดินทางไปปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
ดังนั้น เมือ่ ระหว่ างเดินทางกลับ รถยนต์ ได้ เกิดอุบัติเหตุเป็ นเหตุให้ ทางราชการได้ รับความเสี ยหาย
นาย ก. จึงต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดเป็ นการส่ วนตัว ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ มาตรา 10 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้า ที่ พ.ศ. 2539 เมื่ อ รถยนต์ไ ด้รั บ
ความเสี ยหายเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 213,625.50 บาท ผูฟ้ ้ องคดี จึงมีหน้าที่ ตอ้ งชดใช้ค่าเสี ยหายเต็มตามจานวนค่าเสี ยหาย
ที่แท้จริ ง คาสัง่ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีให้ผฟู ้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสี ยหายจึงชอบแล้ว (คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 15/2555)
คดี น้ ี จึ งเป็ นอุท าหรณ์ สาหรั บ เจ้าหน้า ที่ ข องรั ฐ ทั้งผูข้ ออนุ ญาตใช้ร ถยนต์ข องทางราชการหรื อ
ผูม้ ี หน้าที่ ควบคุ มดู แลรถยนต์ของทางราชการว่า จะต้องใช้รถยนต์ของราชการเพื่อประโยชน์ของราชการเท่ านั้น
และหากแม้ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้ว ก็ควรจะรี บส่ งรถยนต์คืนให้ราชการเสี ยโดยเร็ ว มิใช่นารถไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในเรื่ องอื่นๆ เพราะหากเกิดความเสี ยหายขึ้นอาจต้องรับผิดเป็ นส่วนตัว ... ครับ !
นายปกครอง
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(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ฉบับเดือนกันยายน 2557) กรกฎาคม 2555)

เป็น ผอ. เพียงหนึ่งปี … ความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำ�นวนหรืออย่างไร ?

นางสาวฐิติพร ป่านไหม
พนักงานคดีปกครองชำ�นาญการ
สำ�นักวิจัยและวิชาการ สำ�นักงานศาลปกครอง

ในการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ มาตรา 38 ประกอบมาตรา 38 ทวิ ของระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนำ�เงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 (หรือปัจจุบันคือ มาตรา 47 และมาตรา 48 ของระเบียบ
การเบิกจ่าย เงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551) ได้กำ�หนดให้การจ่ายเงินต้อง
กระทำ�เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งกำ�หนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือ
ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำ�นาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ และการเขียนเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงิน
ได้กำ�หนดวิธีปฏิบัติไว้ว่าจะต้องสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงและให้ขีดฆ่าคำ�ว่า  “หรือ
ผู้ถือ” พร้อมทั้งประทับอักษรว่า  AC/PAYEE ONLY และขีดคร่อมเช็คดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น ข้อ 39 ของ
ระเบียบฉบับเดียวกัน (หรือปัจจุบันคือ มาตรา 49) ยังกำ�หนดให้การเขียนหรือพิมพ์จำ�นวนเงินในเช็ค ให้เขียน
หรือพิมพ์ให้ชิดคำ�ว่า  “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำ�นวนเงิน โดยต้องไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำ�นวนเงิน
เพิ่มเติมในภายหลังได้
กรณีทกี่ ารเขียนเช็คเพือ่ สัง่ จ่ายเงินของทางราชการมิได้ปฏิบตั ติ ามทีร่ ะเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำ�
เงินส่งคลังของส่วนราชการดังกล่าวกำ�หนดไว้จนทำ�ให้มคี วามเสียหายเกิดขึน้ แก่หน่วยงานของรัฐ หากเป็นการ
กระทำ�ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นระดับผูป้ ฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจลงนามในเช็คและ/หรือเจ้าหน้าที่ในระดับควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ ย่อมต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
ดังเช่นคดีปกครองทีน่ �ำ มาเป็นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้ โดยผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
(ผู้ฟ้องคดี) เป็นนายแพทย์ระดับ 4 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล และมีอำ�นาจลง
ลายมือชือ่ ในเช็คร่วมกับเจ้าหน้าทีอ่ กี 2 คน คือ นาง ก. ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชีทมี่ หี น้าทีจ่ ดั ทำ�บัญชี
เบิกเงิน เขียนเช็ค และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปหรือหัวหน้าฝ่ายพยาบาลอีกหนึง่ คน ต่อมา สำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำ�สั่งลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เป็นเงิน 542,857.14 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีคำ�
สั่งลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 แก้ไขเพิ่มเติมจำ�นวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการ
คลัง โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในฐานะผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ 25 เป็นเงิน 275,000 บาท และ
ในฐานะผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คในอัตราร้อยละ 25 เป็นเงิน 275,000 บาท รวมเป็นเงิน 550,000
บาท กรณีนาง ก. แก้ไขจำ�นวนเงินในเช็คจำ�นวน 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่
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ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยปล่อย ให้มีการเว้นช่องว่าง จนมีการเติมตัวเลขและตัวอักษรลงในเช็ค
ได้ และไม่ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารทีส่ ั่งจ่ายเช็คไม่ตรงกับต้นขัว้ เช็คทีธ่ นาคารส่งมาให้ทุกเดือน
ภายหลังการตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลพบว่า  นาง ก. ได้แก้ไขเช็คจำ�นวน 74 ฉบับ
การทำ�บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และทำ�การแก้ไขยอดเงินในเช็คที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อร่วมจำ�นวน 3 ฉบับ รวม
จำ�นวนเงินที่นาง ก. ทุจริตทั้งสิ้น 17,835,131.78 บาท
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า เพิ่งจบการศึกษามาเพียง 1 ปีครึ่ง รวมเวลารับราชการ 1 ปี 4 เดือน อีกทั้งยัง
เป็นแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลเพียงคนเดียวที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยวันละร้อยกว่าคน ส่วนการลงลายมือชื่อ
สั่งจ่ายเช็คนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหาร การเงินหรือการบัญชี จึงขอให้ศาลมีคำ�
พิพากษาหรือคำ�สั่งเพิกถอนคำ�สั่งทั้งสองดังกล่าว
คดีนี้มีประเด็นที่สำ�คัญ 2 ประเด็น คือ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำ�โดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำ�สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลย่อม
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารงานทัว่ ไปของโรงพยาบาล
และหากพบว่าเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดปฏิบตั หิ น้าทีข่ าดประสิทธิภาพหรือมีพฤติการณ์ทไี่ ม่นา่ ไว้วางใจ ก็ชอบทีจ่ ะดำ�เนิน
การทางบริหารในเบื้องต้นด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ภายใน และเมื่อรับทราบพฤติการณ์การปฏิบัติ
หน้าที่ของนาง ก. ว่าทำ�บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน แต่ก็ยังมอบหมายให้เป็นผู้มีอำ�นาจลงชื่อในการสั่งจ่ายเงินตาม
เช็คร่วมกับตน ทั้งยังได้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็คโดยมิได้ปฏิบัติตามข้อ 38 และข้อ 38 ทวิ ของระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนำ�เงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 เป็นช่องทางให้นาง ก. กระทำ�การทุจริตได้ และหาก
เรียก Statement จากฝ่ายบริหารงานทั่วไปมาตรวจสอบก็ย่อมเห็นความผิดปกติของยอดเงินที่ถกู ถอนออกไป
ซึง่ แตกต่างจากยอดเงินคงเหลือทีไ่ ด้ลงลายมือชือ่ สัง่ จ่ายเช็คในแต่ละครัง้ เป็นอย่างมาก การปล่อยให้มกี ารเว้น
ช่องว่างในเช็คจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรได้ เป็นเหตุให้นาง ก. นำ�เช็คที่แก้ไขไปเบิกเงินจากธนาคาร
และนำ�เงินส่วนทีเ่ กินไปเป็นประโยชน์สว่ นตน ทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนัน้ แสดงให้เห็นว่า ผูฟ้ อ้ ง
คดีปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยขาดความระมัดระวังทีเ่ บีย่ งเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึง่ วิญญูชนทัว่ ไปในภาวะเช่นนัน้ จัก
ต้องมีตามวิสัย ถือได้ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา 8
ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ส่วนประเด็น ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด ? นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำ�สั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล ทั้ง ๆ ที่เป็นแพทย์บรรจุ
ใหม่ เพิ่งสำ�เร็จการศึกษามาเพียงหนึ่งปีครึ่ง และย้ายมาประจำ�ที่โรงพยาบาลเพียง 4 เดือน อีกทั้งกำ�ลังจะไป
ศึกษาต่อในอีก 8 เดือนข้างหน้า โดยที่สามารถสรรหาบุคลากรอื่นในหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้
ความชำ�นาญงานด้านบริหารมากกว่าผูฟ้ อ้ งคดีให้มาปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวแทนได้ ย่อมเป็นการแต่งตัง้ บุคคลที่
ไม่เหมาะสมกับงานบริหาร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการอบรมใด ๆ ไม่ว่าจะในเรื่องการบริหาร การ
เงินการบัญชี กฎหมายและระเบียบปฏิบตั สิ �ำ หรับผูบ้ ริหาร และเป็นแพทย์เพียงคนเดียวทีต่ อ้ งตรวจรักษาผูป้ ว่ ย
วันละร้อยกว่าคน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่หนักมาก
นอกจากนี้ การกระทำ�ทุจริตเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่และยังคงมีอยู่หลังจากผู้ฟ้องคดีพ้น
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จากการปฏิบตั หิ น้าที่ เมือ่ ตรวจพบการทุจริตหลังจากทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีพน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปประมาณ 1 ปี ย่อม
เป็นความบกพร่องในระบบการตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งระบบการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบเช็คของธนาคารก็มีข้อผิดพลาดบกพร่อง
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานและระบบการดำ�เนินงานส่วนรวมเป็นส่วนมาก
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่องดังกล่าวร้อยละ
50 ของยอดเงินจำ�นวน 550,000 บาท เป็นเงิน 275,000 บาท และเมื่อคำ�นึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการก
ระทำ�และความเป็นธรรม จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดร้อยละ 25 ของจำ�นวนเงินดังกล่าวเป็นเงิน 68,750 บาท
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำ�สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นเงิน 550,000 บาท ในส่วนที่
เกิน 68,750 บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
439/2555)
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการสำ�หรับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทั้งด้านการกระทำ� กรณี “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” โดยต้องพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูก้ ระทำ�กับภาวะวิสยั และพฤติการณ์ทขี่ าดความระมัดระวังทีเ่ บีย่ งเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึง่ วิญญูชน
ทัว่ ไปในภาวะเช่นนัน้ จักต้องมี และการพิจารณาจำ�นวนค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทำ�ละเมิดโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหาย โดยนอกจากจะพิจารณาถึงความผิด
หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำ�เนินงานส่วนรวมแล้ว ยังต้องคำ�นึงถึงระดับความร้าย
แรงแห่งการกระทำ�และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์อีกด้วย เช่น ความบกพร่องในระบบการตรวจ
สอบการเงินของหน่วยงาน ระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบการเบิกจ่ายเงินและ
การตรวจสอบเช็คของธนาคาร และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่และภาระที่ต้องรับผิดชอบในงานประจำ�
เป็นต้น นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังได้วนิ จิ ฉัยเกีย่ วกับความเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียของคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึง่ เคยเป็นผูต้ รวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและเป็นผูร้ พู้ ฤติการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการเป็นกรรมการในประเด็นที่ว่า  การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น ถือว่าขัดต่อข้อ 8 ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ในคดีดังกล่าว
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“ลูกนอง” ทุจริต… “นาย” หนีไมพน
ตอนที่ ๑
จัดทําโดย นางสาวฐิติพร ปานไหม พนักงานคดีปกครอง ๔
ตรวจแกไขโดยนางสาวปรานี สุขศรี พนักงานคดีปกครอง ๗ว
สํานักวิชาการและความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานศาลปกครอง

แม ใ นบางครั้ ง “สายการบั ง คั บ บั ญ ชา” ในระบบราชการจะส ง ผลให ก ารปฏิ บั ติ
ราชการเปนไปดวยความลาชา ไมคลองตัวก็ตาม กระนั้น ก็ตองยอมรับวาการมีสายการบังคับบัญชา
ถือเปนเรื่องสําคัญตอระบบการบริหารราชการแผนดินซึ่งเปนประโยชนของมหาชนที่รัฐมีกิจกรรม
ตองดําเนินการมากมายและไมมีโอกาสที่จะแลวเสร็จในชวงเวลาหนึ่งเวลาใด และถึงแมรัฐจะสรางกฎเกณฑ
หรือระเบียบแบบแผนใหถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเปนอยางดีแลวก็ตาม หากไมมีสายการบังคับบัญชา
สําหรับการกํากับดูแลและตรวจสอบกลั่นกรองงานโดยผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ที่ ดีเ พีย งพอ ก็ ย อมส ง ผลกระทบต อประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานอย างหลี กเลี่ ย งไม ไ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานราชการที่เกี่ยวของกับเงินงบประมาณแผนดิน ความสําคัญมิไดมีเพียงการเลือก
บุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตยสุจริตเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการปฏิบัติหนาที่
ของสายการบังคับบัญชาแตละระดับที่จะตองใชความระมัดระวังในการกํากับดูแลใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑและสอดสองดูแลไมเปดโอกาสใหเกิดการทุจริตอีกดวย
ดวยเหตุผลความสําคัญดังกลาว จึงเปนที่รับรูกันทั่วไปในแวดวงราชการวาเมื่อ ”ลูกนอง”
ทุจริต “นาย” หนีไมพนที่จะตองรับผิดดวยไมวาจะเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางละเมิดก็ตาม
แต ท ว า ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ “ลู ก น อ ง” หรื อ “นาย” จะแตกต า งกั น มากหรื อ น อ ยเพี ย งใด
กฎหมายไมไดกําหนดสัดสวนความรับผิดไวชัดเจน แตใหเปนดุลพินิจของหนวยงานที่จะพิจารณา
ขอเท็ จ จริงที่เ กิ ดขึ้ น เป น กรณี ๆ ไป ดั งเชน ตามคํ าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.๗๒/๒๕๕๐
และ อ.๗๓/๒๕๕๐ กรณีเจาหนาที่สรรพากรทุจริตนําเช็คที่มิใชเช็คที่สั่งจายชําระภาษี สลับสับเปลี่ยน
กับเงินสดที่เก็บไดจากภาษีของประชาชน ทําใหยอดเงินที่ตองสงคลังหายไปจํานวน ๕,๘๗๔,๐๒๔ บาท
อั น เป น การเบี ย ดบั ง ยั ก ยอกเงิ น ภาษี ข องรั ฐ ไปเป น ประโยชน ส ว นตั ว ทํ า ให ร าชการเสี ย หาย
กรมสรรพากรจึงมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังใหสรรพากรอําเภอและหัวหนางานบัญชี
และบริการฯ (ผูฟองคดี) ชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ ๔๐ และรอยละ ๖๐ ของคาเสียหายทั้งหมด
แตผูฟองคดีเห็นวาตนไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและมิไดมีผลประโยชนรวมดวย จึงฟองโตแยง
ตอศาลปกครอง
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สรรพากรอําเภอในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดมีหนาที่
ตองลงนามในหนังสือนําสงเงินภาษีตอธนาคารแหงประเทศไทยและมีหนาที่ตองควบคุมดูแลเงินภาษี
จํานวนมากในแตละวัน ซึ่งตามภาวะวิสัยของบุคคลในหนาที่เชนนี้จะตองใชความระมัดระวังดูแล
โดยรอบคอบในการตรวจสอบจํานวนเงินสดที่เก็บไดวามีจํานวนตรงตามแคชเชียรเช็คที่แลกซื้อจาก
ธนาคารกรุงไทยหรือไม และการตรวจสอบก็ไมมีขอยุงยากสามารถกระทําไดโดยงายและอยูในภาวะวิสัย
ที่กระทําไดดวยตนเองในแตละวัน ประกอบกับมิไดจัดใหมีการลงทะเบียนคุมเช็คที่จัดเก็บประจําวัน
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ซึ่งจะทําใหตรวจสอบไดวาในแตละวันมีเช็คที่ไดรับชําระภาษีอากรกี่ฉบับและเปนของผูใด สมุดคุมเช็ค
จึงเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพแมจะไมสามารถควบคุมการทุจริต
ไดทั้งหมด เมื่อสรรพากรอําเภอมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานของสํานักงานเขต
โดยควบคุมการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ ภาษี อากรและเงินผลประโยชนข องรั ฐให เป นไปตาม
กฎหมายและระเบียบ แตมิไดจัดทําสมุดทะเบียนคุมเช็คตามระเบียบกรมสรรพากร อันเปนการเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตไดโดยงายและมิไดควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ถือไดวาสรรพากรอําเภอกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย ตองรับผิดในผลแหง
การกระทําละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับ
หัวหนางานบัญชีและบริการฯ ในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นตน มีหนาที่ตรวจสอบจํานวนเงินสดที่จะ
นําสงคลังในแตละวันใหตรงกับยอดที่จัดเก็บไดและตรงกับแคชเชียรเช็คที่แลกซื้อมาจากธนาคาร
การตรวจสอบเฉพาะยอดรวมภาษีที่จัดเก็บไดในแตละวัน ถือไมไดวาไดกระทําการโดยรอบคอบถูกตอง
ตามภาวะวิสัยของบุคคลในหนาที่ที่ตองใชความระมัดระวังในการตรวจสอบจํานวนเงินสดที่จัดเก็บได
และการตรวจสอบก็มิไดยุงยากสามารถที่จะทําไดในแตละวัน ดังนั้น การที่หัวหนางานบัญชีและ
การเงินฯ ไมควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความถูกตองตามระเบียบของราชการโดยเครงครัด อันเปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาส
ยักยอกเอาเงินสดไป อันเปนความเสียหายตอเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนเปนจํานวนมาก
จึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ จึงตองรับผิด
ในผลแหงการทําละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย
จากคําพิพากษาดังกลาวขางตน ยอมถือเปนที่ยุติสําหรับประเด็นความรับผิดของ
ผูบังคับบัญชาทั้งในระดับสูงและผูบังคับบัญชาในระดับตนวาจะตองรับผิดในผลแหงการกระทํา
ละเมิดที่ผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการเพราะเหตุที่ผูบังคับบัญชาไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการและมิไดควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด อันเปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาส
จากการปฏิบัติหนาที่กระทําการทุจริตยักยอกเงินของราชการไปเปนประโยชนสวนตน ซึ่งศาลปกครอง
ถือวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่หนวยงานของรัฐมีสิทธิที่จะเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใช
คาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐได อยางไรก็ดี จํานวนความเสียหายที่แตละคนจะตองรับผิด
จะเปนไปตามคําสั่งของกรมสรรพากรหรือไม อยางไร ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐาน
สําหรับใหหนวยงานของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติไวแลวเชนกัน ....ติดตามตอนตอไป...นะคะ..เจานาย !
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“ลูกนอง” ทุจริต… “นาย” หนีไมพน
ตอนที่ ๒
จัดทําโดย นางสาวฐิติพร ปานไหม พนักงานคดีปกครอง ๔
ตรวจแกไขโดย นางสาวปรานี สุขศรี พนักงานคดีปกครอง ๗ว
สํานักวิชาการและความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานศาลปกครอง

หลายทานที่ติดตามคอลัมน “รูเฟองเรื่องกฎหมายปกครอง” ใน “สานสัมพันธ สศป.”
ฉบั บ ที่ ผ านมาอาจตั้ งคํ าถามในใจว าทา ยที่ สุ ด แล ว ความรั บ ผิ ดของผู บั ง คั บ บั ญ ชาอั น เนื่ อ งมาจาก
การทุจริตตอหนาที่ของลูกนองในสายการบังคับบัญชานั้นจะลงเอยอยางไร แตสิ่งหนึ่งที่เปนคําตอบ
ให บรรดาข าราชการต องตระหนัก และย้ํ าเตื อนตนเองเสมอๆ นอกจากความรั บ ผิ ดชอบแล ว ก็ คื อ
ความซื่อสัตยสุจริตและการดํารงชีวิตอยูอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในฐานะเปนตัวแทนของรัฐที่มี
เปาหมายคือความสงบสุขของประชาชน การแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่หรือแมกระทั่ง
การเปดโอกาสหรือชองทางใหผูใตบังคับบัญชากระทําการใดๆ ที่จะนํามาซึ่งความเสียหายแกราชการ
ไม เฉพาะแตจะทํ าลายศั กดิ์ ศ รีแ ละเกีย รติ ภูมิข องตนเองเทานั้ น ยัง เป นภัย อั นตรายใหญห ลวงต อ
ความไวเนื้อเชื่อใจของประชาชนตอระบบบริหารราชการแผนดิน พรอม ๆ กับการตอกย้ําความเชื่อที่วา
ไมมีมาตรการใดขจัดการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงได
กรณี “ลูกนอง” กับ “นาย” ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒/๒๕๕๐ และ
อ.๗๓/๒๕๕๐ แสดงชัดเจนถึงความประมาทเลินเลอของผูบังคับบัญชาอันเกิดจากการละเลยไมปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมสอดสองควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาจนเกิด
ความเสียหายกับเงินภาษีอากรของรัฐ นอกจากนั้นยังสะทอนเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มุงหมายจะคุมครองใหความเปนธรรมกับเจาหนาที่ในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ มิ ใ ช มุ ง ที่ จ ะดํ า เนิ น การเพื่ อ ให รั ฐ ได รั บ ชดใช ค า เสี ย หายจากการกระทํ า ละเมิ ด ของ
เจาหนาที่จนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ผูทําละเมิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ๓ ประการ คือ (๑) ความรายแรงแหงการกระทําและ
ความเปนธรรมในแตละกรณี (๒) หากละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานหรือ
ระบบการดําเนินงานสวนรวมตองหักสวนแหงความรับผิดออก และ (๓) กรณีละเมิดเกิดจากเจาหนาที่
หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ดังนั้น กรณีที่กรมสรรพากรมีคําสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังใหสรรพากรอําเภอและหัวหนางานบัญชีและบริการฯ รับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนในอัตรารอยละ ๔๐ (จํานวนเงิน ๒,๓๔๙,๖๐๙.๖๐ บาท) และรอยละ ๖๐ (จํานวนเงิน ๓,๕๔๒,
๔๑๔.๔๐ บาท) ของคาเสียหายทั้งหมด มีผลเปนการเรียกคาเสียหายจนเต็มจํานวนความเสียหายโดยมิได
นําหลักเกณฑดังกลาวมาพิจารณา อันเปนการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งโดยไมสอดคลองกับบท
กฎหมาย ประกอบกับขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูบังคับบัญชาทั้งสองมิไดมีสวนรวมในการทุจริตหากแต
ต อ งรั บ ผิ ด ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มิ ไ ด ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาและ
เปดโอกาสให มีการกระทํ าการทุ จริ ต อี กทั้ งการทุจริ ต เกิ ดขึ้ น ในขั้ นตอนการนํ าเงินส งคลั งซึ่ ง เป น
ขั้นตอนสุดทายและการนําเงินไปแลกแคชเชียรเช็คกอนนําเงินสงคลังกระทําโดยเจาหนาที่เพียงคนเดียว
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เนื่องจากอัตรากําลังไมเพียงพอที่จะทําในรูปคณะกรรมการยอมเปดโอกาสใหทุจริตไดงายหากไมดูแล
ใกลชิด ประกอบกับการฉวยโอกาสทุจริตกระทําในวันที่มีการรับชําระภาษีจํานวนมากและการมีบุคลากร
ไมเพียงพอทําใหตองแตงตั้งบุคคลที่ไมเหมาะสมเขาปฏิบัติงานเปนเหตุใหการกระทําตางๆ ขาดความรอบคอบ
ขาดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการมีสวนบกพรองทําใหไดคนที่ดี
ไมเทาที่ควร กรณีถือไดวากรมสรรพากรมีสวนบกพรองอยูดวย ฉะนั้น เมื่อคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมแกผูบังคับบัญชาอีกทั้งความบกพรองของหนวยงานโดยตลอดแลว
เห็นควรหักสวนความรับผิดใหผูบังคับบัญชาลงรอยละ ๘๐ ของความเสียหายทั้งหมด
การที่กระทรวงการคลังใหสรรพากรอําเภอในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดรับผิดรอยละ ๔๐
และหัวหนางานบัญชีและบริการฯ ในฐานะผูบั งคับ บัญชาชั้นต นรับผิ ดรอยละ ๖๐ ของค าเสี ยหาย
ทั้งหมด เนื่องจากเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชามากกวา กรณีนี้มิใชเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจของผูบังคับบัญชาทั้งสองอันจะถือเปนการรวมกระทําละเมิดแตเปนเรื่องที่ตางคน
ตางทําละเมิด จึงตองรับผิดเฉพาะสวนของตน การแบงสวนความรับผิดในอัตราดังกลาวจึงเหมาะสมแลว
และเมื่อหักความบกพรองของหนวยงานลงรอยละ ๘๐ ของเงินที่ถูกยักยอก (จํานวน ๕,๘๗๔,๐๒๔ บาท)
คงเหลือเงินที่ผูบังคับบัญชาทั้งสองตองชดใชคืนเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินคาเสียหายทั้งหมด
คือ จํานวนเงิน ๑,๑๗๔,๘๐๔.๘๐ บาท ดังนั้น เมื่อสรรพากรอําเภอตองรับผิดรอยละ ๔๐ จึงคิดเปน
จํานวนเงินที่ตองชดใชจํานวน ๔๖๙,๙๒๑.๙๒ บาท และหัวหนางานบัญชีและบริการฯ ตองรับผิด
รอยละ ๖๐ จึงคิดเปนจํานวนเงินที่ตองชดใชจํานวน ๗๐๔,๘๘๒.๘๘ บาท
จากคดี ที่เ กิ ดขึ้ นขางต น ศาลปกครองสู งสุดไดวางบรรทั ดฐานการปฏิ บั ติ ราชการ
ที่สําคัญ คือ (๑) ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น นอกจากจะตองถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบแบบแผนและ
คําสั่งของราชการอยางถูกตองแลว ยังตองทําหนาที่ในการควบคุมและกํากับดูแลใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตองตามกฎ ระเบียบแบบแผนและคําสั่งของราชการอยางเครงครัด
และระมัดระวังมิใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหนาที่กระทําการใดๆ อันอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกราชการ การละเลยหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่จนกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง แมมิไดจงใจกระทําความผิดก็ถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ตองรับผิดในผลแหงละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) การกําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่เจาหนาที่ตองชดใชใหกับหนวยงาน
ของรั ฐ ต อ งเป น ไปตามหลั ก การและเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจาหน าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังกลาวขางตน ฉะนั้ น จึ งเปนหนาที่ของหน วยงานของรัฐ ที่จะตอง
ตรวจสอบขอกฎหมายและแสวงหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของทั้งพฤติการณของการกระทําความผิด ปจจัย
แวดลอมที่กอใหเกิดการกระทําความผิดและระบบบริหารจัดการองคกรของหนวยงานอยางละเอียด
รอบคอบและรอบดาน มิใชแสวงหา “แพะ” หรือ “ปกธงคําตอบ” ทันทีตั้งแตเริ่มแรกที่รูถึงความเสียหาย
และประการสําคัญเมื่อ “ลูกนอง” ทุจริต “นาย” ยอมหนีไมพนที่จะตองถูกตรวจสอบการทําหนาที่และ
ยอมรับผิดในความบกพรองของตนเองดวย

“ลูกนอง” ทุจริต “นาย” หนีไมพน ตอนที่ ๒ / document aey บทความ
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ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ... ไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด !
จัดทาโดยนางสาวปุญญาภา ไชยคามี พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ห น่ ว ยงานของ รั ฐ อั น เนื่ อ งมาจาก
“การปฏิบัติหน้าที่” พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วรรคสอง
ประกอบมาตรา 10 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีสิทธิเรียกให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาละเมิด
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อเป็นการกระทาด้ว ยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น และการเรียกค่าสินไหมทดแทนจะต้องคานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรม
ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจานวนความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติราชการ
ผู้บังคับบัญชาย่อมมีอานาจที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรือหน้าที่อื่นๆ
ที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักหรือภารกิจประจาตามอานาจหน้าที่ท่ีกาหนดไว้ ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว
หากเกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องจาก “การปฏิบัติหน้าที่” ในงานที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นหรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะอ้างความไม่รู้และไม่เชี่ยวชาญในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัย เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ในคาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 837/2555 โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่งบุคลากร 6 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม
และดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร แต่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาสั ญญารั บ สภาพหนี้ และผ่ อนช าระเงินกับ นาย น. กรณีที่นาย น. ผิดสั ญญาลาศึกษา
แต่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้คานวณดอกเบี้ ยผิดนั ดที่นาย น. ต้องชดใช้ให้ กับทางราชการ เป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน
เป็นจานวนเงิน 366,694.35 บาท ทาให้ทางราชการเสียหายไม่อาจเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ งความรั บผิ ดทางละเมิ ดเห็ นว่ า ผู้ ฟ้ องคดี
ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการทาสัญญาลาศึกษาของข้าราชการโดยตรงและไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านกฎหมาย จึงยากที่จะคาดเห็นเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดและผลของสัญญา การปฏิบัติหน้าที่มีความระมัดระวัง
ตามสมควร ไม่ได้ขาดความรอบคอบหรือละเลยต่อหน้าที่ที่จะเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ซึ่งเป็นเพียงประมาทเลิ นเล่อธรรมดา แต่กระทรวงการคลั งเห็ นว่า ให้ผู้ ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้กับทางราชการร้อยละ 35 ของค่าเสียหายทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
จึงมีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ) วินิจฉัยยกอุทธรณ์
ผู้ ฟ้ อ งคดี จึ ง ฟ้ อ งขอให้ ศาลปกครองมี คาพิ พ ากษาเพิ กถอนค าสั่ ง ให้ ช ดใช้ ค่ าเสี ย หาย
และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยอ้างสาเหตุที่ไม่คานวณดอกเบี้ยผิดนัดว่า เป็นเพราะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย จึงยากที่จะคาดเห็นเรื่องดอกเบี้ยผิดนัด2และผลของสัญญา
ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก “การปฏิบัติหน้าที่” ในงาน
ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงดังกล่าวหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น นี้ ว่ า แม้ ผู้ ฟ้ อ งคดี จ ะได้ รั บ มอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาสัญญารับสภาพหนี้และผ่อนชาระเงิน ซึ่งเป็นงานที่ตน
184 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ
ไม่ มี ค วามรู้ แ ละไม่ เ คยปฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมายและบั ญ ชี ม าก่ อ น ทั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังเห็นว่า การกระทาของผู้ฟ้องคดีมิใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก “การปฏิบัติหน้าที่” ในงาน
ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงดังกล่าวหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น นี้ ว่ า แม้ ผู้ ฟ้ อ งคดี จ ะได้ รั บ มอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาสัญญารับสภาพหนี้และผ่อนชาระเงิน ซึ่งเป็นงานที่ตน
ไม่ มี ค วามรู้ แ ละไม่ เ คยปฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมายและบั ญ ชี ม าก่ อ น ทั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังเห็นว่า การกระทาของผู้ฟ้องคดีมิใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่โดยตรงและไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และหน่วยงาน
ไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในหน้าที่ แต่เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
แม้จะเป็นงานนอกเหนือจากงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติอยู่ประจาและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้นก็ตาม ในฐานะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ หากเห็นว่าตนเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทาสัญญารับสภาพหนี้และผ่อนชาระเงิน ก็ควรที่จะ
ปรึกษาและขอคาแนะนาอย่างเป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ย วกับการทาสัญญาโดยเฉพาะ การที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ดาเนินการ
แต่กลับสอบถามหรือขอคาแนะนาปรึกษาเป็นการภายในไม่อาจนามาอ้างอิงเป็นข้อแก้ตัวได้ ประกอบกับ
ส่วนวินัยและนิติการได้จัดทาร่างสัญญามาให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีกลับเห็นว่าไม่รัดกุมครอบคลุมเนื้อหา
จึงดาเนินการจั ดทาสัญญารับสภาพหนี้ขึ้นใหม่ทั้งที่ตนเองไม่มีความรู้ความเชี่ย วชาญ กรณีจึง ถือได้ว่า
เป็นการกระทาโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์
และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทาโดยประมาท
และความเสียหายดังกล่าว ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากวิญญูชนทั่วไปได้ดาเนินการด้ วยความระมัดระวัง
เอาใจใส่ เ พื่อรั กษาผลประโยชน์ ของทางราชการ ดังนั้ น การกระทาของผู้ ฟ้องคดีจึ งเป็ น การกระท า
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
สาหรับ ค่าสิน ไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดี จ าต้องชดใช้มีจ านวนเพียงใดนั้ น ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า การที่กระทรวงการคลังมีหนังสือซักซ้อมเรื่องการผ่อนชาระเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา
รายนาย น. โดยให้นาเงินบาเหน็จที่นาย น. มีสิทธิได้รับเบิกหักผลักส่งชดใช้แก่ทางราชการ โดยถือเป็น
การชาระเงินในโอกาสแรก และให้นาไปหักชาระดอกเบี้ยผิดนัดเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงหักชาระเงินต้น
ส่ ว นเงินต้ น ส่ ว นที่เหลื อให้ ผ่ อนช าระในอั ตราปี ล ะไม่น้อยกว่า 100,000 บาท พร้ อมดอกเบี้ ย ในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินที่ค้างชาระอีกส่วนหนึ่งต่างหาก แต่หนังสือดังกล่าวไม่ได้ระบุชัดเจนว่าให้คานวณ
ดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น เบิ ก หั ก ผลั ก ส่ ง บ าเหน็ จ ชดใช้ ห นี้ จ นถึ ง วั น ท าสั ญ ญารั บ สภาพหนี้
ทั้ง การคานวณดอกเบี้ ยผิ ดนัด ของงานการเงิน ฝ่ายคลั ง นั บ ตั้งแต่วัน ที่น าย น. ผิ ดนั ดชาระหนี้ จนถึง
วันเบิกหักผลักส่งบาเหน็จชดใช้หนี้ ก็เป็นระยะเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทา
สัญญารับสภาพหนี้ เมื่อคานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์
โดยมิต้องให้ใช้เต็มจานวนความเสียหายตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แล้วเห็นว่า คาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ 35 ของค่าเสียหาย
ทั้งหมด จึงถือว่ายังไม่เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงควรรับผิดชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ 25
ของค่าเสียหายทั้งหมด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 วิ3นิจฉัยยกอุทธรณ์ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
จึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน
คดีนี้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่า
ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบัติหน้าที่ในหน้ าที่ความรั บผิดชอบหลั กที่ป ฏิบั ติอยู่ เป็ นประจา หรือหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในงานอย่างถ่องแท้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นการดาเนินการในเรื่องที่มีความสาคัญ
และต้องประสานงานเพื่อขอคาแนะนาหรือปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรควบคู่กันไปด้วย
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“ทาหน้าที่แทน” เจ้าหน้าที่อื่นตามคาสั่ง ! ต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่ ?
จัดทาโดย นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กาหนดให้หน่วยงานของ
รั ฐ มี อ านาจออกค าสั่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ก ระท าละเมิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ในสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่
กระทาละเมิด ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรง และ
หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกแล้ว กรณีที่สอง เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อ
หน่ว ยงานของรัฐ ในการปฏิบั ติห น้ าที่ โดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ออย่ างร้ ายแรง ในการพิจ ารณาว่า
เหตุ ล ะเมิด เกิ ดจากการปฏิบั ติ ง านในหน้ า ที่ที่เ จ้ า หน้ าที่ต้ องรั บ ผิ ดชดใช้ค่า สิ น ไหมทดแทนหรื อไม่ นั้ น
นอกจากจะต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทาการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
และทาให้เกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ อย่างไรแล้ว จะต้องพิจารณาบทกฎหมายที่เป็นฐานที่มาแห่งอานาจ
กระทาการของเจ้าหน้าที่ว่าให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ หรือไม่
ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ แต่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือหน้าที่ของตนเอง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะถือว่าเป็นการกระทา
ในการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 219/2556 ได้อธิบายเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ
ทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาและการพิจารณาความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่งคนงาน ทาหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการ
ประชาสั มพันธ์ มิได้มีห น้าที่ขับ รถยนต์ แต่ในวัน เกิดเหตุผู้ ฟ้องคดีได้รั บ มอบหมายจากผู้ บั งคับ บั ญชา
ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไปราชการแทนพนักงานขับรถยนต์ที่ลาป่วย แต่ระหว่างเดินทางรถยนต์ได้ เกิด
อุบัติเหตุชนกับรถไฟบริเวณถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ ทาให้ ข้าราชการและพนักงานจ้ างที่อยู่ในรถยนต์
เสียชีวิตและบาดเจ็บ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด และต่อมามีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดี
ปฏิบัติห น้าที่ตามคาสั่งของผู้ บั งคับ บัญชาโดยปราศจากความระมัดระวัง แต่ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทา
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งกระทรวงการคลังก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน แต่เมื่อรายงานผล
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทาโดยประมาท
ขาดความระมัดระวัง ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่วิญญูชนพึงปฏิบั ติเป็นอย่างมากอันเป็นการกระทา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผู้ ถู กฟ้ อ งคดีที่ 1 จึ ง มี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ช ดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทน หลั ง จากที่ ผู้ ฟ้ องคดี
อุทธรณ์คาสั่งและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้
เพิกถอนคาสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ 1 และเพิกถอนคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ ได้ รับค าสั่ งจากผู้ บั งคับบั ญชาให้ ขั บรถยนต์ แทนพนั กงานขั บรถยนต์ ทั้งที่ ไม่ ได้มี หน้ าที่ ดังกล่ าวว่ า
“เป็นการปฏิบัติหน้าที่”
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ระวังรถไฟที่แสดงว่ารถไฟกาลังจะผ่านในบริเวณจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟ การจัดให้มีสิ่งดปิกัด้นกั้น
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ศนวิ
ในการขับขี่ ประกอบกับความไม่ชานาญในเส้นทางและระบบเกียร์พวงมาลัยอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้ง จุดตัดของ
ในการขับขี่ ประกอบกับความไม่ชานาญในเส้นทางและระบบเกียร์พวงมาลัยอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้ง จุดตัดของ
ทางเดิน รถไฟมีลักษณะเป็น เนิน โค้งบังคับให้ผู้ ขับขี่ต้องขับ อย่างช้าๆ จนเป็นเหตุให้ร ถไฟขบวนพิพาท
ทางเดินรถไฟมีลักษณะเป็น เนิน โค้งบังคับให้ผู้ ขับขี่ต้องขับอย่างช้าๆ จนเป็นเหตุให้ร ถไฟขบวนพิพาท
ชนเข้ าที่ตอนท้ายด้านซ้ายของรถยนต์ จึ ง เห็ น ว่า ผู้ ฟ้องคดีขับ รถยนต์โ ดยปราศจากความระมัดระวัง
ชนเข้ าที่ตอนท้ายด้านซ้ายของรถยนต์ จึ ง เห็ นว่า ผู้ ฟ้องคดีขับ รถยนต์โ ดยปราศจากความระมัดระวัง
ถือเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ถือเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึ งไม่อาจเรี ยกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนได้ ตามมาตรา 8
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึ งไม่อาจเรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ ตามมาตรา 8
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ประเด็นเกี่ยวกับความรับผิ ดนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดมีความเห็ นแตกต่างจากศาลปกครอง
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(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2554)
ออกคําสั่ งไม่ ถูกต้ อง ... ไฉนเรียกให้ คนื เงิน ?
คดี ปกครองที่ จะนํามาฝากกันในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการที่ หน่ วยงานทางปกครองออกคําสั่ง
เรี ยกให้เจ้าหน้าที่ คืนเงิ นยืมทดรองจ่าย โดยมิ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิ ด
แต่นาํ ผลการสอบสวนทางวินยั มาเป็ นเหตุผลในการออกคําสั่ง
เรื่ อ งมี อ ยู่ว่า ... ผูฟ้ ้ องคดี เ ป็ นพนัก งานของผูถ้ ูก ฟ้ องคดี ที่ 1 (องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ)
ได้ทาํ หนังสื อขออนุมตั ิยืมเงินทดรองจ่ายจํานวน 50,000 บาท เพื่อนําไปใช้ในการจัดสัมมนา เมื่อการสัมมนาเสร็ จสิ้ น
ผู้ฟ้ องคดี ไ ด้จัด ส่ ง หลัก ฐานการใช้จ่ า ยยื่ น ขอหั ก ล้า งเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ย โดยได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ 2
(ผูอ้ าํ นวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ) ต่อมา สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิ นได้มีหนังสื อแจ้งให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 2
เรี ยกเงินคืนจากการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวจากผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่เป็ นการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
ให้กบั พนักงานเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 1
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 2 ได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผูฟ้ ้ องคดี ซึ่ งมี ความเห็ น
ให้ยกเว้นโทษทางวินยั เนื่องจากมิได้มีเจตนาที่จะกระทําผิด แต่ให้เรี ยกเงินทดรองจ่ายคืนจากผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1
จึ ง มี คํ า สั่ ง เรี ย กให้ ผ้ ู ฟ้ องคดี คื น เงิ น ตามที่ ไ ด้รั บ ไป ผูฟ้ ้ องคดี ไ ด้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 2 ซึ่ งพิ จ ารณาแล้ว
มีความเห็นยืนตามความเห็นเดิม โดยผูฟ้ ้ องคดีได้ทราบคําวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
ผูฟ้ ้ องคดี เ ห็ น ว่า คํา สั่ ง เรี ย กให้ คื น เงิ น ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย จึ ง ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองขอให้
เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
คดีน้ ี มีประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นแรกก็คือ ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดไว้ หรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 ให้ผูฟ้ ้ องคดี คืนเงิ นทดรองจ่ ายที่ ยืมไป
เป็ นการใช้อาํ นาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ และหน้าที่ของผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นคําสั่ งทางปกครอง
(มาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) ผูฟ้ ้ องคดี จึงต้องอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าวเพื่อให้
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทําการพิจารณาอุทธรณ์ ก่อน (มาตรา 44 และมาตรา 45 แห่ งพระราชบั ญญัติเดี ยวกัน) และเมื่ อได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วจึงจะนําคดีมาฟ้ องต่อศาลได้ อันเป็ นเงื่อนไขที่มาตรา 42 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บังคับให้ตอ้ งดําเนิ นการก่อนการฟ้ องคดีต่อศาล เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 จึ งถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีได้รู้เหตุ
แห่ งการฟ้ องคดีน้ ี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 การฟ้ องคดีน้ ี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 จึ งเป็ นการฟ้ องคดี ภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รู้ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดีตามมาตรา 49 แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542
ประเด็นต่อมาก็คือ คําสั่ งเรียกให้ ผู้ฟ้องคดีคืนเงินยืมทดรองจ่ ายโดยยังไม่ ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็ นคําสั่ งทีช่ อบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 จะออกคําสั่งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้เงินคืนจากการกระทําละเมิ ดตามมาตรา 12
แห่ งพระราชบัญญัติความรั บผิ ดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 จะต้ องแต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้ อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิดขึ้ นทําการสอบสวนตามข้ อ 8 วรรคหนึ่ ง ของระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การปฏิ บัติเกี่ ยวกับความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ก่อนแล้วจึ งจะทําการวินิจฉัย
และออกคํา สั่ ง ได้ เมื่ อ กรณี น้ ี ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 ได้อ อกคํา สั่ ง ให้ผูฟ้ ้ องคดี ช ดใช้คื น เงิ น ยืม ทดรองจ่ า ยที่ ยื ม ไปโดย
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2
มิได้ดาํ เนิ นการตามนัยดังกล่าว แต่ได้นาํ ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการ
สอบสวนตามกฎหมายคนละฉบับและมีอาํ นาจหน้าที่แตกต่างกันมาเป็ นเหตุในการออกคําสั่งดังกล่าว จึงเป็ นการออกคําสั่ง
ไปโดยมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามรู ปแบบ ขั้นตอน หรื อวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว้ คําสั่งดังกล่าว
จึงเป็ นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนคํา สั่ ง เรี ยกให้ ผู ้ฟ้ องคดี คื น เงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ยจํา นวน 50,000 บาท
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 114/2554)
คดี น้ ี ได้ว างหลัก กฎหมายเรื่ อ งการเรี ย กให้เ จ้า หน้า ที่ ช ดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทน กรณี เ จ้า หน้า ที่
กระทํา ละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดแล้ว จะต้อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิดขึ้ น เพื่อพิจารณาผูต้ อ้ งรั บผิดและจํานวนค่าสิ นไหมทดแทน
ที่ ผูน้ ้ ันจะต้องชดใช้ โดยจะต้องมี การให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องได้ชี้แจงข้ อเท็จจริ งและโต้ แย้ งแสดงพยาน
หลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็ นธรรม หน่วยงานของรัฐจะนําผลการสอบสวนของคณะกรรมการอื่นมาเป็ นเหตุ
ในการออกคําสั่งเรี ยกให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนไม่ได้นะครับ ...
นายปกครอง

(บทความ) คอลัมน์คดีปกครองฯ ออกคําสั่งไม่ถูกต้องฯ (วชิราภรณ์) /นภาพร/ D:งานพิมพ์
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ความบกพร่องของหน่วยงาน ... ที่เจ้าหน้าที่ (ไม่) ต้องรับผิดเต็มจานวน
นางสาวฐิติพร ป่านไหม พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
ในระบบราชการ สาหรับในงานบางประเภทหรือบางตาแหน่ง เช่น งานการเงิน งานด้านงบประมาณ
หรื อ การพั ส ดุ นอกจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คู่ มื อ
การปฏิบัติงานได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติที่สาคัญ คือ ต้องทาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และใช้ความระมัดระวังมากกว่าตาแหน่งหรืองานประเภทอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอยู่ในฐานะ
เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องควบคุมดูแลการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยแล้ว ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ เพราะหากมีความเสียหายอย่างใดๆ เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือของตนเองแล้ว อาจต้องรับผิดในความเสียหายนั้น
อย่ างไรก็ ดี แม้ พ ระราชบัญ ญัติ ค วามรั บผิ ด ทางละเมิ ดของเจ้า หน้า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะให้อ านาจ
หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาและออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดในความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ตาม ก็มิได้
หมายความว่า หน่วยงานจะออกคาสั่งได้ ในทันทีทันใด แต่จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสาคัญ
ที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดไว้ เช่ น การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริงความรั บผิ ด ทางละเมิ ด การให้ โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐาน นอกจากนี้ การกาหนดจานวนเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังจะต้องคานึ งถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พ ระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้กาหนดไว้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหายจริง หรือเต็มจานวนความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และเพื่อประโยชน์ของรัฐนั่นเอง
ดังเช่นคดีตัวอย่างที่จะนามาเป็นอุทาหรณ์ ในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับนี้ เป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดี
ที่รับราชการตาแหน่งอาจารย์ในวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานการเงิน โดยมีหน้าที่
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและเป็นหนึ่งในสามของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็ค ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ผู้ฟ้องคดี ไ ด้ให้ นาง น. ลูกจ้ างชั่ วคราวทาหน้า ที่เบิ กจ่า ยเงิน และเขีย นเช็ ค เพื่อ จ่ายเงิน ชาระหนี้ใ ห้แก่ ร้านค้า กรณี ที่
หน่วยงานได้ดาเนินการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์จากร้านค้าต่างๆ ต่อมา ได้มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พบว่า มีการ
ทุจริตยักยอกเงินที่เบิกจ่าย โดยเจ้าหน้าที่เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินโดยไม่ระบุตัวเจ้าหนี้และไม่ได้นาเช็คส่งมอบให้เจ้าหนี้ แต่นา
เช็ ค ไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว ท าให้ ห น่ ว ยงานค้ า งช าระหนี้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี (เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) จึงมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหัวหน้าการเงินและผู้ลงนามสั่งจ่ายเงิน
โดยไม่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเช็คและไม่ติดตามการใช้จ่ายเงินตามเช็ค จนเป็นช่องทางให้นาง น. อาศัยโอกาส
ดังกล่าวยักยอกเงินของทางราชการ รับผิดชดใช้เงินตามจานวนเงินที่ได้ลงนามสั่งจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คาสั่งให้ชดใช้เงินไม่สอดคล้องกับผลการพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
มีคาสั่งลดขั้นเงินเดือน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบของทางราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ประกอบกับการยักยอกทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพียงอย่างเดียว
แต่เกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบเรื่อง
การเงิน งานบัญชี และการรับจ่ายเงินประจาวัน หรือการตรวจสอบภายในด้วย การมีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจานวนความเสียหายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ไม่ได้นาความบกพร่องของระบบการดาเนินงานของ
หน่วยงานมาพิจารณาด้วยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน จึงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี (สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) หรือไม่ ?
การพิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
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๒
เกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ไว้ว่า หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
หากการกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงิน โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเช็ค
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง คลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๘ ทวิ ซึ่งกาหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของทางราชการในเรื่องการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ว่า (๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ในกรณีซื้อ หรือ
เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทาของ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ และขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก
และขีดคร่อมเช็ค (๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ นอกจากกรณีตาม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคาว่า
“หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก โดยจะขีดคร่อมเช็คหรือไม่ก็ได้ (๓) การสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออก
เช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง ” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็ค
สั่งจ่ายเงินสด
ถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่นาง น. ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่มีหน้าที่เขียนเช็ค ไม่ได้
สั่งจ่ายเช็คในนามของเจ้าหนี้ ไม่ขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสัง่ ” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่มีการขีดคร่อมเช็ค แล้วเสนอให้
ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในเช็ค และต่อมาได้อาศัยโอกาสที่เช็คลงรายการไม่ครบถ้วนไปเบิกจ่ายสาหรับใช้ส่วนตัว ย่อมเป็น
การกระทาการทุจริตอันเกิดจากความบกพร่องในการเขียนเช็คที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓๘ ทวิ ผู้ฟ้องคดี
ในฐานะหัวหน้างานการเงิน และเป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อในเช็คควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบดังกล่าว
เป็นอย่างดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บอย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดจนมิ ไ ด้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการปฏิ บั ติ ง านของตน เป็ น ช่ อ งทางให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยอานาจหน้าที่กระทาการทุจริต เบียดบัง ยักยอกเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ทาให้ราชการเสียหาย
ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบเช็คที่นาง น. เขียนให้เสียก่อน ก็จะเห็นได้โดยง่ายว่า ไม่มีการขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง”
หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่ได้ขีดคร่อม ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวก่อนการลงลายมือชื่อได้
การที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี มิ ไ ด้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของเช็ ค ก่ อ นลงลายมื อ ชื่ อ ในเช็ ค จ านวน ๘๕ ฉบั บ คิ ด เป็ น เงิ น
๑,๙๑๕,๔๖๑.๙๕ บาท ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบัติ ถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีกระทาการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทาละเมิดนั้น ตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี เพียงใด ?
การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเรี ย กร้ อ งให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ช ดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากการทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นั้น มาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้ต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์สาคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก
ต้องคานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทาและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี และประการที่สอง ต้องหักส่วนความรับผิด
ที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมออกด้วย
ดังนั้น การออกคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายตามจานวนที่ได้ลงนามสั่งจ่ายไป เป็นเงิน
๑,๙๑๕,๔๖๑.๙๕ บาท จึงเป็นกรณีหน่วยงานเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนความเสียหาย
โดยมิได้นาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ข้างต้นมาพิจ ารณาประกอบด้วย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ
โดยไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เมื่อข้อเท็จจริ งรับฟังได้ว่า หน่วยงานต้ นสังกัดของผู้ถู กฟ้องคดี ซึ่งมี หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้อ ง
ตรวจสอบภายในวิทยาลัยเทคนิค เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย การทุจริต หรือการรั่วไหลของเงินหรือทรัพย์สิน
ของทางราชการ ได้ดาเนินการตรวจสอบภายในครั้งสุดท้ายเมื่อสิบปีที่ แล้ว (นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งเป็นการทิ้งช่วง
การตรวจสอบนานเกินสมควร แสดงให้เห็นว่า การไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในดังกล่าวย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริตทางการเงินหรือทรั พย์สินของทางราชการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ แม้วิทยาลัยเทคนิค จะได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาก็ตาม แต่การตรวจสอบครั้งสุดท้ายก็ทาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และว่างเว้นมาจน
เกิดการทุจริตใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งคณะกรรมการตรวจรับ–จ่ายเงินประจาวันที่แต่งตั้งขึ้นก็มิ ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
กรณีจึงเห็นได้ว่า วิทยาลัย เทคนิคไม่ได้ตรวจตราให้คณะกรรมการทั้งสองชุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพราะหาก
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๓
คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการตรวจรับ–จ่ายเงินประจาวันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดแล้ว
ย่อมต้องตรวจพบการเบิกเงินโดยทุจริตของนาง น. ตั้งแต่เมื่อมีการกระทาเพียงไม่กี่ครั้ง การไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวย่อมทาให้นาง น. สามารถใช้โอกาสนั้นเบิกเงินไปโดยทุจริตได้หลายครั้ง
ดังนั้น การลงลายมือชื่อในเช็คที่มีการกรอกข้อความหรือรายการไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกาหนดไว้
เป็นเหตุให้มี การทุจริตเบิกจ่ายเงินไปใช้ส่วนตัว จึงเป็นการกระทาละเมิดที่ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐหรือระบบการดาเนินงานส่วนรวมด้วย กรณี จึงควรหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ
ระบบการดาเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิด คือ ต้องรับผิดในอัตราร้อยละ ๕๐
ของเงิ น จ านวน ๑,๙๑๕,๔๖๑.๙๕ บาท ซึ่ ง เป็ น ยอดเงิ น ค่ า เสี ย หายที่ ชัด เจนตามที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือคิดเป็นเงิน ๙๕๗,๗๓๐.๙๗ บาท
จึงพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินจานวน
๙๕๗,๗๓๐.๙๗ บาท (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓/๒๕๕๕)
คดีนี้นอกจากจะเป็นบรรทัดฐานสาหรับหน่วยงานของรัฐในการออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ว่า การกระทาที่ถือว่า “จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” อันจะมี
ผลท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ก ระท าละเมิ ด ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มิ ได้ สัม พัน ธ์กั บ ระดับ การลงโทษทางวินั ยแต่ อย่ างใด และการพิจ ารณาความรั บผิ ดของเจ้า หน้ าที่ นั้ น
หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเฉพาะแต่เพียงความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ได้ แต่จะต้องคานึงถึงระดับความร้ายแรง
แห่งการกระทาและความเป็นธรรม และหากการทาละเมิดนั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐด้วยแล้ว หน่วยงานของรัฐ จะต้องนาเหตุ ดังกล่าวมาหักส่วนความรับผิด ของเจ้าหน้าที่ออกด้วย และ
ยังเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับเตือนใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและในฐานะผู้บังคับบัญชาว่า นอกจากจะต้องยึด
หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการเป็นสาคัญ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังมากกว่า
ปกติ ธ รรมดาแล้ ว ยั ง ต้ อ งควบคุ มดู แ ลผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ โ ดยถู ก ต้ องเช่ น กั น ทั้ ง นี้ เพื่ อป้ อ งกั น มิ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นได้อาศัยโอกาสในหน้าที่หรือความบกพร่องของหน่วยงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
จากการปฏิบัติหน้าที่ได้
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(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557)
เกิดความเสี ยหาย เพราะลดอัตรากําลัง ... เป็ นความบกพร่ องของหน่ วยงาน
ทีต่ ้ องหักส่ วนความรับผิดหรือไม่ ?
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับหน่วยงานของรัฐที่จะดําเนิ นการ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิงานในตําแหน่งต่าง ๆ ในช่วงสิ้ นปี งบประมาณซึ่ งจะมีขา้ ราชการเกษียณอายุ อันจะมีผลทํา
ให้ส่วนราชการมี อตั รากําลังว่างลง และบางครั้ งอาจต้องปรับลดอัตรากําลังคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อให้
ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หากการปรั บลดอัตรากําลังคนดังกล่าวไม่ได้สัดส่ วนกับปริ มาณงานจนเกิ ดสภาพ
งานล้นคนแล้ว อาจเกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการได้ไม่วา่ ทางใดก็ทางหนึ่ง
โดยคดีน้ ี เกิดขึ้นในขณะที่ผฟู ้ ้ องคดีที่ 1 ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ และผูฟ้ ้ องคดีที่ 2
ดํารงตําแหน่งพนักงานธุ รการ 5 ได้มีการตรวจพบว่า นาง อ. ซึ่ งเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวและทําหน้าที่เก็บเงิ นค่าที่พกั เรื อนรับรอง
ได้กระทําการทุจริ ตโดยไม่ได้นาํ ส่ งเงินค่าที่พกั ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ) และภายหลังจากที่ได้
ดําเนิ นการต่าง ๆ ตามขั้นตอนของระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิเกี่ยวกับความรั บผิดทางละเมิ ด
พ.ศ. 2539 แล้ว ผูถ้ กู ฟ้ องคดีจึงได้มีคาํ สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้นาง อ. รับผิดเต็มจํานวนความเสี ยหาย
และให้ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สองซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง รั บผิดชดใช้ค่าเสี ยหายในอัตราร้อยละ 40
และร้อยละ 20 ของความเสี ยหาย ตามลําดับ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีสามารถเรี ยกค่าเสี ยหายเอากับนาง อ. ซึ่ งเป็ นลูกจ้างตามสัญญา
และผูค้ ้ าํ ประกันสัญญาจ้างได้ อี กทั้งการมอบหมายให้ลูกจ้างชัว่ คราวทําหน้าที่ เก็บเงิ นก็เป็ นผลมาจากการปรั บลด
อัตรากําลัง จึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าว
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยประเด็นแรกว่า เมื่อผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองไม่ได้มีส่วนร่ วมในการกระทํา
ทุจริ ต โดยความเสี ยหายเกิ ดจากการทุ จริ ตของนาง อ. ที่ มีการไตร่ ตรองวางแผนเป็ นอย่างดี ผูฟ้ ้ องคดี ที่ 1 มี ความบกพร่ อง
ที่ตอ้ งรับผิดในฐานะที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินค่าที่พกั ตรวจตรา
ความเป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อ ย และตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการรั บ ส่ ง เงิ น ค่ า ที่ พ ัก ด้ว ย แต่ มิ ไ ด้ค วบคุ ม ดู แ ล
การปฏิบตั ิงานจึ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชากระทําการทุจริ ต ส่ วนผูฟ้ ้ องคดี ที่ 2 ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
ทําหน้าที่รับและรวบรวมเงินรายได้นาํ ส่ งกองคลังได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ตรวจสอบสําเนาใบเสร็ จ
นอกเหนื อจากที่ แนบมากับตัวเงิ น เป็ นช่ องทางให้นาง อ. กระทําการทุ จริ ตได้ อันเป็ นการละเมิ ดโดยกระทําการ
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่ งต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผถู ้ กู ฟ้ องคดี
การที่ผ้ ู ถู กฟ้ องคดีปรั บ ลดอัตรากํา ลัง ถื อ เป็ นความบกพร่ อ งของหน่ ว ยงานที่จ ะนํ า มาหั กส่ วน
แห่ งความรั บผิดหรื อไม่ ... เพียงใด นั้น หลักเกณฑ์ การเรี ยกให้ ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 8 วรรคสองและ
วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 กําหนดให้ คาํ นึงถึงระดับความร้ ายแรงแห่ ง
การกระทําและความเป็ นธรรมในแต่ ละกรณี โดยมิต้องให้ ใช้ เต็มจํานวนของความเสี ยหายก็ได้ และถ้ าการละเมิ ดเกิ ดจาก
ความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรั ฐหรื อระบบการดําเนินงานส่ วนรวม ให้ หักส่ วนแห่ งความรั บผิดออกด้ วย
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อเหตุแห่งการทุจริ ตเกิดจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้ปรับลดอัตรากําลังทําให้
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านการเงินโดยตรง ผูฟ้ ้ องคดีที่ 1 จึ งต้องมอบหมายให้นาง อ. ซึ่ งเป็ นเพียงลูกจ้างชัว่ คราว
ตํา แหน่ ง พนัก งานรั บ โทรศัพ ท์ ทํา หน้า ที่ เ ก็ บ เงิ น และออกใบเสร็ จ เรี ย กเก็ บ เงิ น แก่ ผูเ้ ข้า พัก นอกจากนี้ ระบบ
การบริ หารงานเกี่ ยวกับการเงิ นก็มีความบกพร่ อง เพราะปล่อยให้มีการรั บส่ งเงิ นโดยเจ้าหน้าที่ ระดับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
โดยปราศจากการตรวจสอบของผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่ งการทุจริ ตเกิดขึ้น
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2
ในระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547 แต่ไม่มีผใู้ ดตรวจพบ จนกระทัง่ นาง อ. ได้ออกจากราชการไปแล้ว จึงมีการ
ตรวจพบการทุ จริ ต โดยเจ้าหน้าที่ ที่ท าํ หน้าที่ แทนนาง อ. เมื่อการละเมิดมีสาเหตุ ส่ วนหนึ่ งมาจากความบกพร่ อง
ของหน่ วยงานของรัฐและระบบการดําเนินงานส่ วนรวมตามนัยมาตรา 8 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติความรั บผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 จึงเห็นควรหักส่ วนแห่ งความรั บผิดดังกล่ าวออกในอัตราร้ อยละ 50 ของความเสี ยหาย
ทั้งหมด โดยให้ตกเป็ นพับแก่ทางราชการ และเมื่อคํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทําและความเป็ นธรรมของ
ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สองโดยตลอดแล้ว สมควรที่ผฟู้ ้ องคดีที่ 1 และผูฟ้ ้ องคดีที่ 2 ต้องรับผิดในอัตราร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ของค่าเสี ยหายส่ วนที่เหลือตามลําดับ ดังนั้น การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดี มีคาํ สั่งเรี ยกให้ผฟู้ ้ องคดีที่ 1 และผูฟ้ ้ องคดีที่ 2 ชําระ
ค่าสิ นไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 40 และอัตราร้อยละ 20 ของค่าเสี ยหายทั้งหมด จึงเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 505/2556)
คดี น้ ี เป็ นบรรทัดฐานการปฏิ บตั ิราชการที่ ดีสําหรั บหน่ วยงานของรัฐในการวิเคราะห์งานเพื่อจัด
อัตรากําลังให้มีความเหมาะสมมิให้เกิดช่องว่างอันจะนํามาสู่ การทุจริ ตโดยอาศัยโอกาสจากการทํางาน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ในระดับผูบ้ งั คับบัญชาจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเอาใจใส่ งาน
โดยกํากับดูแลให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง เพราะถึ งแม้มิได้มีส่วนในการกระทําทุ จริ ตแต่ก็ยงั ต้องรั บผิดในความเสี ยหาย
ตามที่ ก ฎหมายกําหนด ส่ วนประเด็น เกี่ ย วกับ การบัง คับ เอากับ ลูกจ้า งและผูค้ ้ าํ ประกัน ตามสั ญ ญาจ้า งและสั ญ ญา
คํ้าประกันนั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่า เป็ นความรั บผิดคนละส่ วนกับผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สอง ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคําพิพากษาดังกล่าว ครับ !
นายปกครอง

194 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนกันยายน 2557)

เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำ�ลัง ! ความบกพร่องนี้ ... ต้องหักส่วนความรับผิด ?
นางสาวปุญญาภา ไชยคำ�มี พนักงานคดีปกครองชำ�นาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สำ�นักวิจัยและวิชาการ สำ�นักงานศาลปกครอง

กรณีเจ้าหน้าที่กระทำ�ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายมีอ�ำ นาจออกคำ�สัง่ เรียกให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ �ำ ละเมิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา 12 และมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยต้องคำ�นึงถึง 1) ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ�และความเป็นธรรม
ในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำ�นวนของความเสียหายก็ได้ 2) หากละเมิดเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำ�เนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดออกด้วย
และ 3) ถ้าละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำ�หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
คดีปกครองที่จะนำ�เสนอในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำ�บัญชีการเงิน เป็นเหตุ
ให้บัญชีคงค้างสะสม กรณีดังกล่าวหากไม่มีกฎหมายและระเบียบกำ�หนดอนุญาตให้หน่วยงานสามารถว่าจ้าง
เอกชนทำ�งานจัดทำ�บัญชีคงค้างย้อนหลังได้ และเป็นงานภารกิจประจำ�ทีม่ ีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว หน่วย
งานของรัฐจะมีอำ�นาจจ้างเหมาเอกชนให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้หรือไม่
คดีนเ้ี กิดขึน้ ทีเ่ ทศบาลแห่งหนึง่ ซึง่ ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นรองปลัดเทศบาลได้เสนอความเห็นให้จา้ งเหมาบริการ
จัดทำ�บัญชีคงค้างย้อนหลัง 7 เดือน เนื่องจากเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำ�
บัญชีการเงิน เป็นเหตุให้บญ
ั ชีคงค้างสะสม ทัง้ ไม่มเี จ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญทีส่ ามารถจัดทำ�บัญชีทาง
ด้านการเงินได้ ทำ�ให้การจัดทำ�บัญชีไม่เป็นปัจจุบนั โดยผูฟ้ อ้ งคดีเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ให้ความเห็นชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอีกทั้งได้ลงลายมือชื่อใน
ฎีกาเบิกจ่ายเงินในฐานะผู้ตรวจฎีกา หัวหน้าหน่วยงานคลังและในฐานะปลัดเทศบาลว่า ได้ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้วเห็นควรให้เบิกจ่ายเงิน และนายกเทศมนตรีได้อนุมตั เิ งินค่าจ้างเหมา จำ�นวน
45,000 บาท
ต่อมาสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเงินคืนหลังจากได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีมีคำ�สั่ง
เรียกให้ผฟู้ อ้ งคดีรบั ผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ อุทธรณ์ค�ำ สัง่ และต่อมาผูถ้ กู ฟ้องคดีมคี �ำ สัง่ เรียกให้
ผูฟ้ อ้ งคดีรบั ผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึง่ เป็นผูม้ อี �ำ นาจพิจารณาอุทธรณ์
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ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำ�สั่งข้อกฎหมายสำ�คัญของคดีนี้ คือ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ที่ใช้บังคับในขณะ
นั้น) ข้อ 34 กำ�หนดว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กำ�หนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�
สัง่ หรือหนังสือสัง่ การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จา่ ย และมีเงินรายได้เพียงพอทีจ่ ะเบิกจ่ายได้ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ข้อ 5.2 กำ�หนดว่า  การจ้างเหมา
บริการจะต้องไม่ซ้ำ�ซ้อนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตรากำ�ลังอยู่
แล้วและให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่าง ๆ ตาม
หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
		การกระทำ�ของผู้ฟ้องคดีจะถือเป็นการกระทำ�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า การจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการต้องเป็นไปตามข้อความตาม
ที่กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และต้องปรากฏว่ามีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ด้วย สำ�หรับการจ้างเหมา
บริการประเภทจัดทำ�บัญชีย้อนหลัง จึงไม่อาจกระทำ�ได้ตามกฎหมายข้างต้น ทั้งยังซ้ำ�ซ้อนกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตรากำ�ลังอยู่แล้วคือ นางสาว อ. ผู้ฟ้องคดีในฐานะรอง
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่พัสดุ ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจำ�ของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นไปตามนโยบายและตามที่กฎหมายกำ�หนด ทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินว่ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องระบุว่าให้เบิกจ่ายได้หรือไม่ เพื่อรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่กลับเสนอความเห็นชอบต่อนายกเทศมนตรีให้มีการ
อนุมัติจ้างเหมาและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง จึงถือว่าเป็นการกระทำ�โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ส่วนจะถือว่าผูถ้ กู ฟ้องคดีมเี หตุแห่งความบกพร่องอันจะนำ�มาหักส่วนความรับผิดให้แก่ผฟู้ อ้ ง
คดีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  เมื่อเหตุแห่งการเสนอความเห็นชอบให้จ้างเหมาบริการจัดทำ�บัญชี
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดทำ�บัญชีการเงิน เพราะเจ้าหน้าที่การเงิน
ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมย้าย และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่มีความรู้ความชำ�นาญ ทำ�ให้การเงินและการบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้ต่อมาจะมีการบรรจุและแต่งตั้งนางสาว อ. เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี แต่งานสะสางบัญชีคงค้างเป็นระยะเวลานานต้องอาศัยความรู้ความชำ�นาญ ความละเอียดรอบคอบ
และประสบการณ์ การจะให้นางสาว อ. ซึ่งเพิ่งเริ่มทำ�งานมารับผิดชอบงานดังกล่าว ย่อมมีโอกาสจะก่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผถู้ กู ฟ้องคดีได้ จึงถือว่าความเสียหายเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องหรือระบบการ
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ดำ�เนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดีเอง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาทุจริตและได้เบิกค่าจ้างเท่าที่จ่ายจริง ทั้งการ
สะสางบัญชีคงค้างเสร็จเรียบร้อยทำ�ให้การเงินการบัญชีเป็นปัจจุบนั และเป็นประโยชน์ในการเบิกงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี การออกคำ�สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่หักส่วนแห่งความรับผิดอันเกิดจาก
ความบกพร่องหรือระบบการดำ�เนินงานส่วนรวมของผูถ้ กู ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 257/2557)
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดนีเ้ ป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ�ทาง
ปกครอง กล่าวคือ การกระทำ�ทั้งหลายของฝ่ายปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อำ�นาจและจะต้องกระทำ�การ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนดไว้เท่านั้น ดังนั้น เมื่อไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งหรือหนังสือสั่ง
การอนุญาตให้กระทำ�ได้ ฝ่ายปกครองจึงไม่อาจใช้อำ�นาจได้ นอกจากนี้ยังเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
ทีด่ สี �ำ หรับหน่วยงานของรัฐในการออกคำ�สัง่ เรียกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ว่ากรณีที่หน่วยงานของรัฐมีอัตรากำ�ลังไม่เพียง
พอต่อการปฏิบตั งิ าน อาจถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานทีต่ อ้ งนำ�มาหักส่วนความรับผิดเพือ่ ให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทำ�ละเมิด ดังนัน้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบาย จึงต้องจัดสรรอัตรากำ�ลังและเจ้าหน้าที่ที่มีความ
รู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ให้เพียงพอ
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ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ? ... เทียบได้จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
จัดทาโดยนางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

กรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในหน้ าที่จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่หน่วยงานของรั ฐ
หากเป็นการกระทาละเมิดอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิ ดในการกระทาละเมิด
เฉพาะกรณีที่ได้กระทาการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น หากเจ้าหน้าที่
มิได้กระทาละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้า ยแรง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรั บผิดในการกระทา
ละเมิด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
คดี ที่ น ามาเป็ น อุ ท าหรณ์ ใ นวารสารกรมประชาสั ม พั น ธ์ ฉ บั บ นี้ เป็ น พฤติ ก ารณ์ ข อง
เจ้าหน้าที่ ที่กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย โดยคดีนี้
นาย ส. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้จัดการโครงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ของคณะพาณิช ย์ และการบั ญชี สั งกัดมหาวิทยาลั ย (ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีห น้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบ
ตามใบกาหนดหน้าที่ (Jop Description) ซึ่งต้องดูแลการบริหารงานทั่วไปของโครงการและได้รับมอบหมายให้
เก็บกุญแจห้องของโครงการ แต่เพราะการเข้าทางานของเจ้าหน้าที่โครงการที่เหลื่อมล้ากัน โดยเจ้าหน้าที่
บางคนเข้าทางานเวลา ๘ นาฬิกา เลิกงาน ๑๖ นาฬิกา บางคนเข้าทางาน ๙ นาฬิกา เลิกงาน ๑๗ นาฬิกา
บางครั้งมีการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ นาย ส. จึงมอบกุญแจห้องทางานให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการทุกคน
ต่อมา หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องของโครงการ
จานวน ๒ เครื่องได้หายไป โดยไม่มีร่องรอยงัดแงะ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
และมี ม ติ ว่ า ไม่ มี ผู้ ใ ดต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน และรายงานผลการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ไปยั ง
กระทรวงการคลัง ซึง่ กระทรวงการคลังเห็นว่านาย ส. เป็นผู้รักษาและควบคุมการใช้กุญแจของเจ้าหน้าที่
ภายในโครงการ แต่ละเลยไม่เก็บกุญแจไว้ในที่รัดกุ มและมอบกุญแจให้บุคคลต่างๆ โดยไม่มี มาตรการ
ควบคุมการใช้กุญแจห้องให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง และไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะถือเป็นการกระทา
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้นาย ส. รับผิดใช้เงินเต็มจานวนคือ ๓๒,๔๐๐ บาท (โดยหักค่าเสื่อม)
มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
นาย ส. เห็นว่า ตนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในใบกาหนดงานเท่านั้น
ไม่มีหน้าที่ในการดูแลอาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนมีกุญแจที่สามารถเข้าห้องได้
และไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ความเสียหายไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บาท มหาวิ ทยาลั ยไม่ ต้ องรายงานกระทรวงการคลั ง หลั งจากอุ ทธรณ์ค าสั่ งและมหาวิ ทยาลั ย
ได้ยกอุทธรณ์ นาย ส. จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่งเรียกให้ นาย ส. ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน
คดีนี้มปี ระเด็นที่น่าสนใจ ๒ ประเด็น คือ
(๑) พฤติการณ์ของนาย ส. เป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
ศาลปกครองสู งสุ ดวิ นิจ ฉัยว่ า ผู้ ฟ้ องคดี มีห น้า ที่ความรั บ ผิ ด ชอบตามใบกาหนดหน้ า ที่ ซึ่ งต้ องดูแ ล
การบริหารงานทั่วไปของโครงการ แม้ใบกาหนดหน้าที่จะไม่มีรายละเอียดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลรักษา
ทรั พ ย์ สิ น ภายในห้ องของโครงการก็ ตาม แต่ ตามใบกาหนดหน้ า ที่ ดัง กล่ าวมีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้ การ
บริหารงานโดยทั่วไปของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการโครงการย่อมมีหน้าที่
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๒
โดยปริยายที่ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของโครงการ ซึ่งใช้สาหรับการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ เนื่องจากหากขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่สามารถทาให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ถือกุญแจห้องโครงการย่อมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
ของผู้ฟ้องคดีในการที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษากุญแจห้องโครงการ การที่ผู้ฟ้องคดีมอบ
กุญแจให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการทุกคนถือ และผู้ฟ้องคดียังแขวนกุญแจลูกครอบไว้ที่โต๊ะ ในโครงการซึ่ง
สามารถมองเห็นและสามารถหยิบได้โดยง่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการต่างทราบว่าผู้ฟ้องคดีแขวน
กุญแจลูกครอบไว้ตรงจุดใด อันเป็นช่องทางหรือโอกาสให้เกิดมีการโจรกรรมเครื่อง ได้โดยง่ายพฤติกรรม
ของผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ น การกระท าที่ เ บี่ ย งเบนไปจากเกณฑ์ มาตรฐาน ซึ่ งบุ ค คลในภาวะเช่ น นั้ น ต้ อ งมี
ตามภาวะวิสัยและพึงใช้ความระมัดระวังให้มาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอไม่
จึงเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) นาย ส. ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่
กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เข้ามาในห้องโครงการเป็นคนสุดท้าย
เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ซึ่งปรากฏว่ามีบุคคลอื่น เข้ามาใช้ห้อง
เป็นคนสุ ดท้ ายและมีพยานเห็ น ว่า ประตู ปิ ดล็ อ คเรี ยบร้อ ยตามปกติ เมื่อค านึง ถึงระดับความร้า ยแรง
แห่งการกระทาและความเป็นธรรมตามพฤติการณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เต็มจานวนความเสียหาย
นอกจากนี้การที่ทรัพย์สินสูญหายส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่มีการวางระบบป้องกัน
ทรัพย์สินเพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินกันเอง
จึงหักส่วนแห่งความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ
๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด ส่วนมูลค่าความเสียหายที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบนั้น
ได้แก่มูลค่าความเสียหายตามที่ปรากฏจากการตรวจสอบของคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด มิใช่มูลค่าความเสีย หายภายหลั งจากที่กระทรวงการคลั งตรวจสอบและหักค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สินแล้ว เมื่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเห็นว่า มูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินได้ ๖๐,๐๐๐ บาท
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่รายงานกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ คาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่
เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๓๕๔/๒๕๕๕)
จากคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดข้างต้นเห็นได้ว่า การกระทาใดจะถือว่าเป็นการกระทา
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้ นในแต่ละกรณีประกอบกับ
พฤติการณ์และภาวะวิสัยของผู้กระทาละเมิดอันเป็นเหตุในเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งหากเป็นการกระทา
ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่วิญญูชนทั่วไปพึงกระทาหรือหากแม้นได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย
ก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้น ย่อมถือเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งศาลปกครอง
มีอานาจตรวจสอบทั้งในส่ ว นของกระบวนการขั้น ตอนในการออกคาสั่ ง ว่าชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อไม่
ทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทาว่าเป็นการกระทาโดยจงใจหรือประเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และจานวน
เงินค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานกาหนดในคาสั่งว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
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ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และผลของการไม่ดําเนินการให้ครบถ้วน
ตามขั้นตอนการพิจารณาคําอุทธรณ์
จัดทําโดยนางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด
ชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทน ก็ เฉพาะในกรณี ที่ การกระทํ าละเมิ ดเกิ ดจากความจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ อ
อย่ า งร้ า ยแรงเท่ า นั้ น และผู้ รั บ คํ า สั่ ง สามารถอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ในการยื่นอุทธรณ์
คําสั่งทางปกครอง ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ โดยกําหนดให้
คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งทางปกครอง ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครอง
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ทางปกครอง และให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ผู้ อ อกคํ า สั่ ง ทํ า การ
พิจารณาคําอุทธรณ์ในเบื้องต้นและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน หรือในกรณีที่
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บคํ า อุ ท ธรณ์ จ ะต้ อ งรายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลส่ งให้ ผู้ มี อํ า นาจพิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ์
ตามกฎหมายพิจารณาต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
คดีปกครองที่นํามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ฉบับนี้ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครอง
ทําการพิ จารณาคําอุท ธรณ์ใ นเบื้ องต้นโดยเห็ นด้ วยกับคําอุ ทธรณ์ แต่ไม่ดําเนิ นการเปลี่ ยนแปลงคําสั่ ง
ทางปกครองตามความเห็นของตน แต่ได้ส่งคําอุทธรณ์ไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา จึงมีปัญหาว่า
การไม่ดําเนินการให้ครบถ้วนดังกล่าวจะทําให้คําสั่งทางปกครองเสียไปหรือไม่ ทั้งยังมีประเด็นสําคัญที่ว่า
การกระทําของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วย
ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า ผู้ฟ้องคดี (พนักงานขับรถสังกัดเทศบาล) ได้รับคําสั่งให้ขับรถ
ของราชการไปส่งหนังสือที่ต่างจังหวัด ระหว่างเดินทาง รถที่วิ่งอยู่ช่องทางซ้ายเปลี่ยนเข้าช่องทางขวาที่รถ
ของผู้ฟ้องคดีขับอยู่และตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่ให้สัญญาณไฟ ผู้ฟ้องคดีจึงบังคับรถหลบทําให้รถ
พลิ ก คว่ํา หลัง จากที่ ได้ มีก ารสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ งและดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนต่ างๆ แล้ ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี
(นายกเทศมนตรี) จึงได้มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 127,005 บาท ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คําสั่ง
ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดี
พิจารณาคําอุทธรณ์ดังกล่าวเห็นด้วยว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จึ ง ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงคํ า สั่ ง แต่ ส่ ง คํ า อุ ท ธรณ์
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจาณาอุทธรณ์ ซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น
ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ศาลปกครองชั้นต้นมีความเห็นในประเด็นนี้ว่าเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด การออกคําสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการกระทํา
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มาตรา 45 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดให้มีการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครองก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่
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ผู้ออกคําสั่งและผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแก้ไขหรือทบทวนคําสั่งทางปกครองให้ถูกต้อง
ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับคําสั่งทางปกครองได้รับความเป็นธรรม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดําเนินการ
ให้ค รบถ้ วนถูกต้ อ งตามขั้น ตอนหรือวิธีการดังกล่ า ว จะถือว่า เป็ น สาระสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ คํ า สั่ง ทาง
ปกครองเสียไปหรือไม่นั้นต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี
เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ประกอบกับ
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ทบทวน
คําสั่งทางปกครอง แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วก็ยังไม่สามารถ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ พิจ ารณาคํ า อุท ธรณ์ จ นเป็น ที่ ยุติห รือมี เ หตุ ผ ลเพี ยงพอที่จ ะตัดสิ น ใจเปลี่ย นแปลงคํ า สั่ ง
ด้วยตนเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งแต่ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาจึงไม่ใช่สาระสําคัญที่ทําให้คําสั่งทางปกครองเสียไป
ส่วนปัญหาที่ว่า การกระทําของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เมื่ อ ไม่ ป รากฏว่ า มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ขั บ รถ
ด้ ว ยความเร็ ว สู ง เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายกํ า หนดและการที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี บั ง คั บ รถหลบรถคั น อื่ น ที่ วิ่ ง ตั ด หน้ า
อย่างกระชั้นชิดก็เพื่อป้องกันมิให้รถของทางราชการชนกับรถคันอื่น ทั้งการสอบสวนรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี
ได้พักผ่อนเพียงพอที่จะทําหน้าที่ขับรถยนต์และไม่ได้ดื่มสุราระหว่างขับรถ อันอาจนํามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้พนักงานสอบสวนซึ่งรับแจ้งอุบัติเหตุเห็นว่าน่าเชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่การที่ผู้ฟ้องคดี
ขับรถแซงรถหลายคันซึ่งแล่นตามกันมาในช่องทางเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีตอ้ งระลึกอยู่เสมอว่าในภาวการณ์เช่นนั้น
อาจมีรถคันอื่นแล่นเปลี่ยนช่องทางออกมาด้านขวาได้ตลอด แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้
แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ อุบัติเหตุจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ
ตามมาตรา 8 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พิ พ ากษาเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ เ รี ย กให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 670/2554)
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการสําคัญประการหนึ่งของการดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ว่าการที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองไม่ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าว
จะถือว่าเป็นสาระสําคัญที่จะทําให้คําสั่งทางปกครองเสียไปหรือไม่ จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
ดังนั้น จึงมิได้หมายความว่าการที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองไม่ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่
บทบัญญัติดังกล่าวกําหนดไว้ จะมีผลทําให้คําสั่งทางปกครองนั้นไม่เสียไปทุกกรณี และมิได้หมายความว่า
ขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมิใช่สาระสําคัญในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ว่า
อาจมีข้อเท็จจริงบางกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว จะมีผลถึงขนาด
ทําให้คําสั่งทางปกครองนั้นเสียไปก็ได้ นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดยังวางหลักการที่สําคัญในการพิจารณา
ถึงวิสัยและพฤติการณ์ของการกระทําละเมิดกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วย ซึ่งผู้เขียนจะได้
ศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงในลักษณะดังกล่าวทั้งสองกรณีมานําเสนอในโอกาสต่อไป
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ละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ... แต่ออกคําสั่งโดยไม่แบ่งส่วนความรับผิด
จัดทําโดย นางสาวจารุณี กิจตระกูล พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

เดิมการกระทําละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกกรณีอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัวทุกกรณี (แม้ว่าการกระทําละเมิดจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) หรือกรณีที่เมื่อหน่วยงานของรัฐ
ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้เต็มจํานวน
และถ้าเจ้าหน้าที่ร่วมกระทําละเมิดหลายคน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่คํานึงถึง
สัดส่วนในการกระทําของแต่ละคน ต่อมา เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ (มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) จึงมีการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเฉพาะ
กรณีที่ทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ
โดยแต่ละคนรับผิดเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น แต่ถ้าในกรณีที่ผู้มีอํานาจได้ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิด
หลายคนรับผิดโดยมิได้กําหนดให้แต่ละคนต้องรับผิดในส่วนของตนเป็นจํานวนเงินเท่าใดนั้น คําสั่งให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีคําตอบในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๔๖๙/๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิ บัติหน้ าที่ ผู้อํานวยการศู นย์ พัฒนาฝี มื อแรงงานจั งหวั ดได้ มอบหมายให้
นาย ว. ตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ๓ ทําหน้าที่รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายประสาน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน รับผิดชอบในการบริหารงาน ติดต่อ ประสานงาน งานด้านการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานประสานการฝึก งานฝึกการประกอบการและฝึกพิเศษ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และให้ทําหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีติดราชการหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนั้น
ต่อมา นาย ว. ได้ทําสัญญายืมเงินต่อผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบนรวม ๕ ฉบับ
เพื่ อเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยในการฝึ กตามโครงการฝึกอาชีพแรงงานในภูมิ ภาคเพื่ อบรรเทาปั ญหาการว่ างงาน
โดยผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบนได้อนุมัติและสั่งจ่ายเช็คในนามของนาย ว.
จํานวน ๔ ฉบับ แต่หลังจากที่นาย ว. ได้นําเช็คไปขึ้นเงินธนาคาร กลับนําเงินที่ได้ไปจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก
เพียงบางส่วน โดยไม่ได้จ่ายเงินค่าอาหารให้แก่ผู้รับการฝึกคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๒๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ (อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จึงได้มีคําสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอํานาจจาก
กระทรวงการคลังให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการในจํานวนเงิน
๔๔๗,๒๕๐ บาท โดยมิได้กําหนดว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดในส่วนของตนเป็นจํานวนเงินเท่าใด ผู้ฟ้องคดี
เห็ น ว่ า คํ า สั่ ง ให้ ต นรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเป็ น เงิ น ๔๔๗,๒๕๐ บาท แก่ ท างราชการไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
ศาลปกครองสูง สุ ดวิ นิ จ ฉัย ว่ า การที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ปฏิ บั ติห น้ าที่ ใ นฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบการดําเนินการฝึกอบรม ตลอดจนควบคุมดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลยไม่ใ ส่ใจควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใ ต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด จนเป็นเหตุให้นาย ว. กระทําการทุจริตเงินติดต่อกันถึง ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๔๓
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๒
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเช่นวิญญูชนพึงกระทําแล้ว
เมื่อนาย ว. ทุจริตเงินเพียง ๑ - ๒ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ควรจะทราบถึงการกระทําของนาย ว. แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดี
หาได้กระทําไม่ จนเป็นเหตุให้นาย ว. ยักยอกเงินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ของตนเป็นจํานวนเงิน
๔๔๗,๒๕๐ บาท จึงถือว่าความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี
กรณีจึงมีผู้ต้องรับผิด ๒ คน คือ ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชา และนาย ว. ผู้กระทําการทุจริตเงิน
การที่กรมบัญชีกลางผู้รับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังมีความเห็นว่านาย ว. กับผู้ฟ้องคดีต้องรับผิด
โดยมิได้กําหนดว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดในส่วนของตนเป็นจํานวนเงินเท่าใด แต่กลับกําหนดให้มีการเรียกให้
ทั้งนาย ว. และผู้ฟ้องคดีต่างคนต่างต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจํานวนเงินเดียวกันทั้งสองคน โดยให้เรียก
จากนาย ว. ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากนาย ว. กระทําโดยทุจริต
จึงไม่ เป็นการกระทํา ในการปฏิ บัติห น้า ที่ และให้ เ รีย กจากผู้ ฟ้อ งคดีต ามพระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการกําหนดให้บุคคลทั้งสองต้องรับผิดชดใช้เงินจํานวนเดียวกัน
ซ้ําซ้อน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็ม
จํา นวนเงิ น ดั งกล่ า ว จึ ง มี ผ ลให้ ผู้ ฟ้อ งคดี ต้ อ งรั บผิ ด ชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนแทนนาย ว. ซึ่ ง ไม่เ ป็ น ไป
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติห้ามมิให้นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับกับการละเมิดที่เกิดจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ห ลายคน คํ า สั่ ง เรี ย กให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ช ดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนในจํ า นวนเงิ น ๔๔๗,๒๕๐ บาท
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
จากตัวอย่างคําวินิจฉัยดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ๒ ประการ คือ
(๑) ถึงแม้ผู้บังคับบัญชาจะได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่
อย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว ผู้บังคับบัญชายังคงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และถ้าผู้บังคับบัญชา
ไม่ใส่ใจควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ เมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้ นจากการดําเนินงานนั้นๆ แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรั บผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ทางราชการร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยถือว่าความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ระมัดระวัง
(๒) เมื่อการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนและหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่
คนใดคนหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวน โดยมิได้กําหนดว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดในส่วนของตน
เป็นจํานวนเงินเท่าใด ถือเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติห้ามมิให้นําหลัก
เรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
เพราะจะมีผ ลเท่ากั บเป็นการกํา หนดให้เจ้ าหน้าที่ต้องรับผิ ดต่อหน่ วยงานของรั ฐ แทนเจ้ าหน้ าที่ ผู้ อื่ น
ที่ร่วมกระทําละเมิดและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเกินกว่าส่วนที่ตนเองได้กระทํา
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“ความเป็นกลาง” ของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
นายณัฐพล ลือสิงหนาท พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายในความรับผิดทางละเมิดโดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้น
ต้องชดใช้ แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ “ความเป็นกลาง” ของกรรมการที่มี
อานาจพิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวนี้ โดยมาตรา ๑๓ เป็นเรื่องที่บุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับคู่กรณี อันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองมีอคติหรือความลาเอียง และมาตรา ๑๖ เป็นพฤติการณ์อื่น
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจจะทาให้การพิจารณาทางปกครองนั้นไม่เป็นกลาง
กรณีที่กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิ ดคนหนึ่งเคยเป็นกรรมการตรวจ
การจ้ า งคณะเดี ย วกับ ผู้ ที่ ถูกสอบสวนและมีค วามเห็ น ว่ าไม่ ต รวจรั บ การจ้ า ง และอีก คนหนึ่ ง เคยเป็ น
ผู้ควบคุมการก่อสร้างและเป็นผู้รายงานว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ถือว่าเป็นกรรมการที่ต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ ?
และกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จ จริ งความรั บผิ ดทางละเมิดได้น าข้อมูล การสอบสวนข้อเท็จ จริ ง
ที่คณะกรรมการชุดอื่นได้เคยดาเนินการไว้ มาพิจารณา จึงไม่ได้ให้โอกาสผู้ถูกสอบสวนชี้แจงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐาน จะถือว่ากระบวนการสอบสวนชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ?
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๑/๒๕๕๔ ได้พิจารณาถึงลักษณะดังกล่าวและ
วางแนวทางในการพิจารณาคดี ดังนี้
ผู้ ถู ก ฟ้อ งคดีที่ ๒ (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล) ได้ มีค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อหาผู้ต้องรับผิ ดและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนสัญญาและข้อกาหนด โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการ
สอบข้อเท็จจริง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุดอื่นและได้จัดทารายงานเสนอ
ความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานโดยไม่ถูกต้องจึงต้องรับผิดชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ แต่ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุร่ วมกับผู้ฟ้องคดี และเป็นผู้รายงานว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสั ญญาที่ผู้ฟ้ องคดีเป็ น
กรรมการตรวจรับ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ประกอบด้ว ย นาย ส. เป็ นประธานกรรมการ นาย ช. เป็ นกรรมการ และนาย ก. เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ แต่ปรากฏว่า นาย ช. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเป็นผู้รายงานว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
และ นาย ก. เป็นกรรมการตรวจการจ้างคณะเดียวกับผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้มีความเห็นแย้งไม่ตรวจรับงาน
ดังกล่าว อันเป็นความเห็นที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงกับความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่ตรวจรับ การจ้าง จึงเป็น
กรณีที่คณะกรรมการที่มีอานาจในการพิจารณาทางปกครองมี เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การ
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พิ จ ารณาทางปกครองไม่ เ ป็ น กลาง และไม่ ป รากฏว่ า บุ ค คลทั้ ง สองหยุ ด การพิ จ ารณาและแจ้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด ดังนั้น นาย ช. และนาย ก. จึงต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องดังกล่าวนี้
ทั้งกรณีนี้ไม่ใช่กรณีที่จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิใช่เป็น
กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล
จะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ และไม่ใช่กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ เพราะตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘
กาหนดให้ แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่ว ยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ประกอบกับหลั กเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ย วกับ ความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ข องหน่ว ยการบริห ารราชการส่ ว นท้องถิ่น ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ลงวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแต่ ง ตั้ ง
ปลั ดอาเภอผู้ ป ระสานงานประจาตาบลร่ว มเป็นกรรมการด้ว ย ดังนั้น แม้ผู้ ถูก ฟ้องคดี ที่ ๒ จะเหลื อ
เจ้าหน้าที่เพีย งสองคน คือ นาย ช. และนาย ก. ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นก็ได้เปิดช่อง ให้
สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นได้
นอกจากนี้ ข้ อ ๑๕ ของระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กาหนดให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรั บผิดทางละเมิด จะต้องให้โ อกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนเองอย่างเพียงพอและเป็นธรรม การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดได้นาข้อมูลจากสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการชุดอื่นมาใช้ในการพิจารณา
โดยสอบปากคาผู้ฟ้องคดีในฐานะพยานและมิได้มีการดาเนินการใดๆ ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก และไม่ปรากฏว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อันเป็นเหตุ
ให้คาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคาสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญ
ที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น
คาพิพากษาศาลปกครองฉบับนี้ ได้ อธิบ ายถึงลั กษณะความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งแม้ว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
จะไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็นกลางของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้
ฝ่ายปกครองก็จะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ
หากกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ งความรั บ ผิ ดทางละเมิ ด เคยเป็ น ผู้ค วบคุ มงานก่ อ สร้ า งหรื อเคยเป็ น
กรรมการตรวจการจ้างร่ วมกับคู่กรณี หรือเคยให้ความเห็นในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กับความเห็นของ
คู่กรณี ใ นเรื่ อ งที่ ส อบสวน กรณี ถื อ ได้ ว่ า กรรมการดั ง กล่า วมี เ หตุ อั น มีส ภาพร้ า ยแรงอั น อาจท าให้
การพิจารณาทางปกครองนั้นไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับ
กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดด้วยว่า การดาเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิ ด นั้น มิ ใ ช่เ ป็ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว นและไม่ ใ ช่ กรณี ที่ ไ ม่ มี เ จ้า หน้ า ที่ อื่ น สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แ ทน
อันอาจจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้
และในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะต้องให้โอกาสผู้ถูกสอบสวนได้ชี้แจงและโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐาน อันถือเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กฎหมายเฉพาะได้กาหนดไว้
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การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคาสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยเงื่อนไขของความชอบ
ด้ว ยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอานาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครองนั้น ได้เสมอตามมาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ช อบด้ว ยกฎหมายที่มีลักษณะเป็น การให้ประโยชน์ การเพิกถอน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบทบั ญญัติทั้งสองมาตรามีลั กษณะเป็น การจากัดอานาจของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองในการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นหลักประกันคุ้มครองความเชื่อ
และความไว้วางใจของผู้ รับคาสั่ง โดยเจ้ าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเพิกถอนคาสั่ง ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการให้ ประโยชน์ได้หรือไม่ ประการสาคัญคือจะต้องคานึงถึงความเชื่อโดยสุจริต
ของผู้รับคาสั่งในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครอง ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเชื่อโดยสุจริตของ
ผู้รับคาสั่งในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครองมีมากกว่าประโยชน์สาธารณะแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ย่อมไม่อาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นเรื่องของข้าราชการที่ได้รับอนุ มัติให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ภายหลังมีการแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายโดยปรับลดอัตราค่าใช้จ่า ยในการเดินทาง
หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีคาสั่งเรียกเงินคืน ข้าราชการผู้ใช้สิทธิเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนาคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครอง โดยข้อเท็จจริงมีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) มีคาสั่งปิดสานักงาน
ในต่ า งประเทศที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าอยู่ ผู้ ฟ้ อ งคดี จึ ง เดิ น ทางกลั บ ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่
๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ และขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในอัตราสามเท่าของจานวน
เงินเพิ่มพิเศษตามมาตรา ๗๐ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติตามที่ขอ ต่อมา มาตรา ๗๐ (๔)
ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยแก้ไขอัตราเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
เป็นอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของจานวนเงินเพิ่มพิเศษและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีนาเงินที่เบิกเกินสิทธิมาชาระคืนแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์
คาสั่ง แต่ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีคาสั่ งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้
พิพากษาหรือมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินแก่ทางราชการ
คาสั่งอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ที่ผู้ฟ้องคดีจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีดังกล่าวว่า การที่มาตรา ๗๐ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ถู ก แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก าค่ า ใช้ จ่ า ย
การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยบัญญัติให้ข้าราชการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยได้ในอัตราที่ลดลงเหลือเพียงหนึ่งเท่าครึ่งของจานวนเงินเพิ่มพิเศษ และให้พระราชกฤษฎีกา
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๒
มี ผ ลบั ง คั บ ย้ อ นหลั ง ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ มี ค าพิ พ ากษาในคดี ห มายเลขแดงที่ ฟ.๘/๒๕๔๗ ว่ า
พระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คาสั่ งของผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุ มัติให้ ผู้ ฟ้ องคดี
เบิ ก เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยในอั ต ราสามเท่ า ของเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษ จึ ง เป็ น ค าสั่ ง
ทางปกครองที่ไ ม่ชอบด้ วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่เ กิน อัต ราหนึ่งเท่า ครึ่ งของจ านวนเงิน เพิ่มพิเ ศษ
และถือว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ได้รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ ที่อาจแบ่งแยกได้จากคาสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่เ มื่อ ค าสั่ ง ทางปกครองได้ เกิ ดขึ้ น แล้ ว จะมี ผ ลในทางกฎหมายไปจนกว่ าจะมี ก ารกระท า
ทางปกครองอื่นมาลบล้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอานาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยอาศัยมาตรา ๓ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่ งพระราชบั ญญัติวิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเพิกถอนคาสั่งทางปกครองเดิมบางส่วนได้ การเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวจึงต้องคานึงถึง
ความเชื่อโดยสุจ ริต ของผู้ฟ้องคดี ใ นความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์ส าธารณะ
ประกอบกัน เมื่อขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคาขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยและได้รับคาสั่ง
อนุมัติ ผู้ ฟ้ องคดี ไม่ไ ด้แสดงข้อ ความอัน เป็ น เท็จ หรื อปกปิ ด ข้อความจริ งซึ่ งควรบอกให้ แจ้ งหรื อข่ม ขู่
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือ ได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้อง
ในสาระสาคัญ หรือได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะ
ได้รับคาสั่ง หรือการไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ อีกทั้ง
ความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ได้ใช้เงินอันเกิดจาก
คาสั่งอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหมดแล้ว ประกอบกับการเพิกถอนคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ที่อนุมัติให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษ
บางส่วน มิได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น คาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีคืน
เงิ น ส่ ว นที่ อ้ า งว่ า เบิ ก เกิ น สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ท างราชการ จึ ง เป็ น ค าสั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย (ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘/๒๕๕๔)
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับการอธิบายหลักกฎหมาย
สาคัญ คือ หลักความคุ้มครองความเชื่อถือและความไว้วางใจ (The principle of the protection
of legitimate expectation) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่มีเหตุผลในการคุ้มครองสถานะในกฎหมาย
ของปั จเจกบุ ค คลจากการถู กล่ ว งละเมิ ดโดยอานาจรั ฐ โดยรั ฐ ต้อ งไม่ใ ช้อ านาจในรู ป แบบต่า งๆ เช่ น
การตรากฎหมายให้ มี ผ ลย้ อ นหลั ง หรื อ การใช้ อ านาจออกค าสั่ ง ทางปกครอง ล่ ว งละเมิ ด ประโยชน์
ของปัจเจกบุคคลที่ เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ คาสั่ง
ทางปกครองหรือการใช้อานาจต่างๆ ของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม หลักนี้ได้รับการยกเว้นให้รัฐสามารถใช้อานาจ
ในลั กษณะดัง กล่ าวได้ ห ากประโยชน์ ส าธารณะที่ไ ด้รั บ จากการใช้อานาจนั้ นมีอยู่ เหนื อกว่าประโยชน์
ของปัจเจกบุคคลที่ต้องเสียหายจากการใช้อานาจรัฐ โดยองค์กรของรัฐสามารถเพิกถอนกฎเกณฑ์หรือ
ออกกฎหมายให้มีผลย้อนหลังหรือเพิกถอนคาสั่งทางปกครองนั้นได้ ดังเช่น คดีนี้ซึ่งผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริต
ในขณะที่ได้รับคาสั่งทางปกครองที่อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษ
ว่าเป็นคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากคาสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
ประกอบกับการใช้อานาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครองดังกล่าวก็มิได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่อย่างใด
ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้รับคาสั่งดังกล่าว
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มาตรการบังคับทางปกครอง...กับสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
จัดทําโดย นางสาววชิราภรณ คงกัลป พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติใหผูมีสิทธิฟองคดีปกครองตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใด
ที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการแกไขหรือบรรเทา
ความเดื อดรอนหรื อความเสี ยหายหรื อยุ ติ ข อโตแย งนั้ นตองมี คํ าบังคั บตามที่ กํ าหนดในมาตรา ๗๒
แหงพระราชบั ญญัติ เดียวกัน หากเปนกรณี ที่ศาลปกครองไม จําตองมีคํ าบังคับตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๗๒ ก็ จ ะมี คํ า สั่ ง ไม รั บ คํ า ฟ อ งไว พิ จ ารณา ดั ง ปรากฏตามตั ว อย า งคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๕๒ ตอไปนี้
กรมสรรพากร (ผูฟองคดี) ฟองขอใหผูถูกฟองคดีซึ่งเปนทายาทโดยธรรมของนาย พ.
ผู ถึง แก ค วามตาย ชดใช ค า เสี ย หายกรณี ที่ นาย พ. กระทํ า ละเมิด ตอผู ฟอ งคดี พิ จ ารณาคืน เงิ น
ภาษีมูลคาเพิ่มใหแกหางหุนสวนจํากัด ส. โดยมิไดปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และรายงานใหกระทรวงการคลังทราบ
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวานาย พ. ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเห็นควร
ใหรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งแจงใหนาย พ. ชดใชคาเสียหาย แตนาย พ. มิไดชดใช
ค า เสี ย หายดั ง กล าวแต อย า งใดและถึ ง แก ค วามตายในเวลาตอ มา ผู ฟอ งคดีจึ งนํ า คดี ม าฟ อ งต อ
ศาลปกครองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่อํานาจหนาที่ของนาย พ.
ในการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มจะตองคํานึงถึงระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย การที่ผูฟองคดีฟองวานาย พ. พิจารณาคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มใหแกหางหุนสวนจํากัด ส.
โดยมิไดปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่ อขอเท็ จจริ ง ปรากฏว า ผูฟ องคดี ไ ดอาศั ย อํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ออกคําสั่งใหนาย พ. ชดใชคาสินไหมทดแทน
ซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มีผลทางกฎหมายกอใหเกิดหนาที่แกนาย พ. ที่จะตองนําเงินไปชําระแกผูฟองคดีใหถูกตองครบถวน
ภายในเวลาที่ระบุไวในคําสั่ง ซึ่งมิใชหนาที่ที่ตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของ
นาย พ. โดยแท ดังนั้น เมื่อนาย พ. ถึงแกความตายหนาที่ดังกลาวจึงเปนมรดกตกทอดแกทายาท
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ของนาย พ. ทันทีตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ทายาทของนาย พ. จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูฟองคดีที่สั่งใหนาย พ. ชําระเงิน
คาสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กําหนดแทนนาย พ. และหากทายาทของนาย พ. ไม ชําระเงิ น
คาสินไหมทดแทนดังกลาวใหแกผูฟองคดีโดยถูกตองครบถวนภายในเวลาที่กําหนดในคําสั่ง ผูฟองคดี
ยอมมีอํานาจตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของทายาทขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินคาสินไหมทดแทนใหครบถวนตามจํานวนที่ระบุในคําสั่ง
ตอไปได แตโดยที่มาตรา ๑๖๐๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ทายาทไมจําตอง
รั บ ผิ ด เกิ น กว า ทรั พ ย ม รดกที่ ต กทอดได แ ก ต น ดั ง นั้ น ผู ฟ องคดี จึ งอาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยึดหรืออายัดทรัพยสินของทายาทของนาย พ.
มาชําระเงินคาสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ระบุในคําสั่งไดเพียงไมเกินมูลคาหรือราคาทรัพยมรดก
ของนาย พ. ที่ตกทอดแกทายาทเทานั้น กรณีจึงเห็นไดวาการแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่
ผูฟองคดีไดรับจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของนาย พ. นั้น ไมจําตองมีคําบังคับของศาล
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมใชผูมีสิทธิฟองคดีนี้ตอศาลปกครอง จึงมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
จากคําวินิจฉัยดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักกฎหมายไว ๒ ประการ คือ
(๑) คําสั่งที่หนวยงานของรัฐเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินคาสินไหมทดแทน
ภายในเวลาที่กําหนดเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กอใหเกิดหนาที่แกเจาหนาที่ในอันที่จะตองนําเงินไปชําระแกหนวยงาน
ของรัฐใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ระบุไวในคําสั่ง ซึ่งหนาที่ดังกลาวมิใชหนาที่ที่ตามกฎหมายหรือวา
โดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของเจาหนาที่โดยแท ดังนั้น เมื่อเจาหนาที่ถึงแกความตายหนาที่ดังกลาว
จึงเปนมรดกตกทอดแก ทายาทของเจ าหนาที่ ผูนั้นทันที หากทายาทไมชําระคาสินไหมทดแทน
หนวยงานของรัฐยอมมีอํานาจตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของทายาทขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินคาสินไหมทดแทนได อยางไรก็ตาม ทายาทไมจําตองรับผิด
เกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน หนวยงานของรัฐจึงยึดหรืออายัดทรัพยสินของทายาทมาชําระเงิน
คาสินไหมทดแทนไดไมเกินมูลคาหรือราคาทรัพยมรดกของเจาหนาที่ที่ตกทอดแกทายาทเทานั้น
(๒) กรณีที่หนวยงานของรัฐมีอํานาจตามกฎหมายในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดหรือทายาทของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดในกรณีที่เจาหนาที่ผูกระทําละเมิด
ถึงแก ความตายเพื่ อชํ าระคาสินไหมทดแทน ถื อได วาการแก ไ ขหรื อ บรรเทาความเดื อดร อ นหรื อ
ความเสียหายที่หนวยงานของรัฐไดรับจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่นั้น
ไมจําตองมีคําบังคับของศาลตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หนวยงานของรัฐจึงมิใชผูมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง

(บทความ) / ธันยธรณ/ สวว.-
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(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕)
สิทธิ ... ? ในการปกป้องตนเองของประชาชน
นางสาวจารุณี กิจตระกูล พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์
ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง โดยเป็ น การก าหนดขั้ น ตอนต่ า งๆ ส าหรั บ
การดาเนินงานทางปกครองเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้
บังคับกฎหมาย และอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ในการออก
“คาสั่งทางปกครอง” ต่างๆ ว่าจะต้องเตรียมการและดาเนินการอย่างไร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ และขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วย ซึ่งสิทธิ
ของประชาชนที่เป็นคู่กรณีในคาสั่งทางปกครองที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้มีหลายประการ
เช่น สิทธิที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
(มาตรา ๓๐) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุผลของคาสั่งทางปกครอง (มาตรา ๓๗) และสิทธิได้รับแจ้งวิธีการ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๐) เป็นต้น และถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมิได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสาคัญดังกล่าว หรือมิได้ให้สิทธิแก่คู่กรณีในการที่จะปกป้องตนเอง
ตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการใช้
อานาจทางปกครองแล้ ว จะมี ผ ลกระทบถึงความสมบูร ณ์ ของการกระทาทางปกครองหรือ คาสั่ ง ทาง
ปกครองที่ออกมานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังเช่นคดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้เป็นเรื่องสิทธิในการปกป้องตนเอง
ของประชาชนผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็น
สาระสาคัญที่กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรกาหนดไว้ โดยมี คาสั่งจาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ของผู้มีชื่อออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่เปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวได้โต้แย้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
พยานหลักฐาน เพราะเห็นว่าการให้โ อกาสโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานไม่มีผลทาให้ข้อเท็ จจริง
เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ใช่สาระสาคัญ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อสานักงานเขตได้มีบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้อานวยการเขต)
จาหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๘๙ เขตพระนคร โดยอ้างเหตุว่า
สานักงานเขตได้ตรวจสอบบุคคลที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙/๕๑ (ผู้ฟ้องคดีเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
เนื่องจากมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ จากผลการตรวจสอบทะเบียนบ้าน
ที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านย้อนหลังกลับไปจนถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเลขที่ ๓/๕๕ เขตห้ ว ยขวาง ที่แจ้งย้ายออก จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีเ ป็น บุค คลที่มีชื่อใน
ทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เรียกให้ตนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
พยานหลักฐานต่างๆ ก่อนที่จะดาเนินการจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากบ้านเลขที่ ๘๘๙
เป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
คดีมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือ (๑) ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้อานาจจาหน่ายชื่อและ
รายการบุคคลของผู้ฟ้องคดี ออกจากทะเบียนบ้าน จะต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานหรือไม่ ? และ (๒) การไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐาน
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๒
ถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่มีผลทาให้คาสั่งจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียนบ้านชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้นายทะเบียนมีอานาจเรียกให้เจ้าบ้านหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ให้แสดงหลักฐานต่างๆ ได้ตามความจาเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยสามารถเข้าไปสอบถามผู้ที่อยู่
ในบ้านใดๆ ได้ตามอานาจหน้าที่ เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่นายทะเบียนจะสั่งจาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ของบุคคลใดออกจากทะเบียนบ้า นได้ กฎหมายกาหนดให้ต้องมีการสอบสวนพยานหลักฐานก่อน
เนื่องจากการกระทาดังกล่ าวมีผ ลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิห รือหน้าที่ของบุคคล และเนื่องจาก
หลักกฎหมายทั่วไปเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นหลักประกันหรือพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจากการใช้
อานาจตามอาเภอใจของฝ่ายปกครอง ซึ่งก่อนที่ฝ่ายปกครองจะวินิจฉัยสั่งการในเรื่องใดที่อาจกระทบ
ต่อสิทธิหรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลใด ฝ่ายปกครองต้องให้โอกาสบุคคลนั้นโต้แย้งชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานของตนตามหลักการมีสิทธิในการปกป้ องตนเองของประชาชน อันเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปหลักหนึ่งซึ่งถือเป็นสาระสาคัญที่ฝ่ายปกครองต้องคานึงถึงก่อนที่จะใช้อานาจทางปกครอง
การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒ ได้ จ าหน่ า ยชื่ อ และรายการบุ ค คลของผู้ ฟ้ อ งคดี อ อกจาก
บ้านเลขที่ ๘๘๙ โดยไม่ได้สอบสวนหรือให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานก่อนนั้น
ทาให้กระบวนการในการสั่งจาหน่ายชื่ อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดี ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
อันเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญในการประกันสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นการกระทา
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิ พ ากษาเพิ ก ถอนค าสั่ ง จ าหน่ า ยชื่ อ และรายการบุ ค คลของผู้ ฟ้ อ งคดี อ อกจาก
บ้านเลขที่ ๘๘๙ เขตพระนคร (คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๔/๒๕๕๕)
คดี นี้ ถื อ เป็ น บรรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี ส าหรั บ นายทะเบี ย นราษฎร รวมถึ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไปที่กฎหมายให้อานาจออกคาสั่งทางปกครองหรือ กระทาการใดๆ ในทางปกครอง
ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลว่า ในการใช้อานาจทางปกครองนั้น แม้กฎหมาย
จะเป็นแหล่งที่มาของอานาจให้ฝ่ายปกครองได้ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่กฎหมายก็เป็นข้อจากัด
ของการใช้อานาจด้วยเช่นกัน ฝ่ายปกครองจึงไม่อาจใช้อานาจของตนได้ตามอาเภอใจ แต่จะต้องใช้อานาจ
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น และหากเมื่อการใช้อานาจนั้นส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
ของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ ง ที่เป็ น คู่ก รณี ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ฝ่ ายปกครองจะต้อ ง
คานึงถึงหลักการมีสิทธิในการปกป้องตนเองของประชาชน โดยต้องให้โอกาสบุคคลนั้นได้โต้แย้งชี้แจง
และแสดงพยานหลักฐานของตน อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ประกันและปกป้องนิติฐานะของประชาชน
จากการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง และเพื่อประกันคุณภาพของการกระทาหรื อ คาสั่งทางปกครอง
เพราะการเปิดโอกาสดังกล่าวจะทาให้ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทราบข้ อเท็จจริงของเรื่อง
ได้อย่างรอบด้านและสมเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง

(บทความ) สิทธิ ? ... ในการปกป้องตนเองของประชาชน /D:นันทรัตน์_จารุณ_ี บทความ

สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน 211

สิทธิของประชาชนที่จะไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
จัดทําโดย นายนิรัญ อินดร พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ในกระบวนการพิจ ารณาทางปกครอง กฎหมายไดม อบอํ า นาจให ฝ า ยปกครอง
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อประโยชนตอสาธารณะ การกระทําทางปกครองเพื่อประโยชนสาธารณะดังกลาว
จึงอาจมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงบัญญัติหลักการสําคัญเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนในการที่จะไดรู
ขอเท็จจริง โตแยงและแสดงพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เรียกวา “หลักการ
รับฟงความสองฝาย” ซึ่งมีความหมายวา แมฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการทางปกครอง
เพื่อประโยชนสาธารณะฝายปกครองก็ไมอาจใชอํานาจไดตามอําเภอใจ หากการกระทํานั้นจะมี
ผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เปนคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ฝายปกครองจะตองใหโอกาสคูกรณีที่จะไดทราบขอเท็จจริงโตแยงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อปกปอง
คุมครองสิท ธิข องตน กลาวคื อ กฎหมายตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบั ญญั ติวิธี ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดเอาไวอยางชัดเจนวา ในกรณีที่คํ าสั่งทางปกครองอาจไป
กระทบถึงสิทธิของคูกรณี (กอนออกคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ) เจาหนาที่จะตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะ
ได รั บ ทราบข อเท็ จจริ ง อยางเพี ย งพอ ได มีโ อกาสโต แยง และแสดงพยานหลัก ฐานของตน นั่ น ก็
หมายความวา ถาหากวาคําสั่งทางปกครองที่จะออกไปนั้น มีทาทีวาจะไปกระทบถึงสิทธิของคูกรณีแลว
ก อ นที่ เ จ า หน า ที่ จ ะออกคํ า สั่ ง ทางปกครองนั้ น ๆ ไป เจ า หน า ที่ จ ะต อ งรั บ ฟ ง คู ก รณี ก อ นเสมอ
โดยเจาหนาที่จะตองแจงขอเท็จจริงที่จะใชเปนเหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครองไปใหแกคูกรณี
ไดรับทราบดวย และยังจะตองเรียกคูกรณีเขามาโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และเมื่อคูกรณี
ไดเขามาโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนเสร็จแลว ตัวเจาหนาที่คนนั้นก็จะตองนําเอาขอโตแยง
และพยานหลักฐานมาพิจารณาประกอบดวย แลวจึงคอยตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ ตอไป
นั่นเอง ดังนั้น ถาหากวาตัวเจาหนาที่ไมไดใหโอกาสคูกรณีเขามาโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
แลวออกคําสั่งทางปกครองละก็ ... ยอมตองถือวาคําสั่งที่ออกมาดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง
ที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๓๐ นี้นั้นเอง ดังกรณีที่ศาลปกครองไดพิจารณาวินิจฉัยไว อยางเชน
กรณีแรก ขอเท็จจริงมีวา ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีหนาที่
รับผิดชอบในการเก็บคาเชาที่ดินคาภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งผูฟองคดีไดออกคําสั่งมอบหมายให นาย ช.
เจาหนาที่การเงินและบัญชีมีหนาที่จัดเก็บคาเชา ตอมาตรวจพบวา เกษตรกรไดชําระคาเชาใหกับ
นาย ช. แตไมไดใบเสร็จรับเงิน ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูวาราชการจังหวัด) แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวเห็นวา กรณีดังกลาวเกิดความเสียหายขึ้นแกสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม โดยมีผู กระทําผิดคื อ นาย ช. มีพฤติกรรมเก็ บเงินค าเช าที่ดิน
จากเกษตรกรแลวไมนําสงเขากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพง เห็นวา นาย ช. ตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและมาตรา ๑๐
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แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับผูฟองคดีในฐานะ
ผูบังคับบัญชาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานดังกลาวไมควบคุมดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดเก็บ
คาเชาที่ดินใหปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งของทางราชการเปนชองทางใหนาย ช. กระทําการทุจริต
ถือเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงจึงตองชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดีเห็นวา
ไมไดรับความเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองศาล
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดไดสอบสวนผูฟองคดีในฐานะพยานบุคคล โดยหาไดเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดผูฟองคดีในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามขอ ๘
วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงสํานวนรายงานผลการสอบสวน
ดังกลาวใหแกกระทรวงการคลัง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ในฐานะผูรับมอบอํานาจ
ของกระทรวงการคลังก็หาไดมีการแจงความเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเฉพาะในสวนของผูฟองคดีตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง
ของระเบียบดังกลาว แตอยางใด อีกทั้งการดําเนินการของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดและการมีหนังสือขอคําชี้แจงเพิ่มเติมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
ไดมีการแจงหรือใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผูตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนกรณีที่ผูฟองคดีเปนผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่ที่จะตองควบคุมดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การจัดเก็บคาเชาที่ดินใหปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น กองทุ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๙ อันเปนเหตุใหนายช. กระทําการทุจริตแตอยางใด ซึ่งการไมดําเนินการแจงใหผฟู องคดี
ทราบถึงสถานะของตนในเรื่องดังกลาวนั้น ยอมมีผลทําใหการใหถอยคําของผูฟองคดีอยูในฐานะของ
พยานบุคคล และทําใหผูฟองคดีไมไดใชสิทธิหรือใหถอยคําที่เปนการปกปองตนเองตามสิทธิ ที่
มาตรา ๓๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข อ ๑๕
ของระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี วาดว ยหลักเกณฑ การปฏิบั ติเ กี่ ยวกั บความรับ ผิ ดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ไดกําหนดไว
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาโดยรับฟงขอเท็จจริงจากรายงานการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง
ของผูฟองคดีตามหนังสือที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอางโดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดในสวนของผูฟองคดีรวมไปถึงไมใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยง
แสดงพยานหลักฐานของตนในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอยางเพียงพอและเปนธรรม
และจากนั้นจึงไดมีหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกใหผูฟองคดีชดใช
ค า สิ น ไหมทดแทนแก ท างราชการ จึ ง เป น การกระทํ า ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมายตามมาตรา ๓๐
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน และขอ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ ๑๕ ของระเบียบดังกลาว
ขางตน (คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๕/๒๕๕๓)
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กรณี ที่ ส อง ข อ เท็ จ จริ ง มี ว า เดิ ม ผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู อํ า นวยการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ สั ง กั ด
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (สถาบันพระปกเกลา) และไดรับแตงตั้งจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ (เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา) ใหปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมรวบรวมจัดหาสิ่งของ
ซึ่งผูฟองคดีไดรับมอบแหนบพระราชทาน ปปร. ที่จัดทําเปนของที่ระลึก ไปเก็บรักษาไวในตูเหล็ก
ภายในหองทํางานของผูฟองคดีโดยไมมีการตรวจสอบประเมินราคา ลงทะเบียนรับหรือทําหลักฐาน
เป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู ใ ห ยื ม และเจ า หน า ที่ ผู รั บ รวมทั้ ง มิ ไ ด ทํ า ประกั น ภั ย ไว ด ว ย ต อ มา
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทราบวาแหนบพระราชทาน ปปร. ที่ผูฟองคดีคืนใหกับพลตรี หมอมราชวงศ ศ.
ก า มปู ห ายไปหนึ่ ง ข อ และสายสร อ ยถู ก เปลี่ ย นเป น ทองชุ บ ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ จึ ง ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตอมาคณะกรรมการสอบสวนวินัย เห็นว าผู ฟองคดีได กระทํ าการ
ประมาทเลินเลอในการทํางาน เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสียหายอยางรายแรงสมควรลงโทษ
ปลดออก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากการเปนพนักงาน ผูฟองคดี
ไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล โดยอางวาคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยมิไดแจงหรือมอบแบบบันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาในการสอบสวน
วินัยใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมสามารถโตแยงคัดคานหรือนําพยานหลักฐานมาหักลางได
และคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีโดยอาศัยขอเท็จจริงเดิม
ที่ปรากฏในรายงานการสอบสวนวินัยเทานั้น การสอบสวนวินัยและการพิจารณาอุทธรณจึงไมชอบดวย
กฎหมาย จึงนําคดีมาฟองเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากพนักงาน
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงานและลูกจาง
ที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนไปตามระเบียบสถาบันพระปกเกลาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยขอ ๕ ขอ ๗ และขอ ๑๑ ของระเบียบดังกลาว
กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีหนาที่ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการสอบสวน รวมทั้งมีหนาที่รายงานความเห็น
เสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร และควรไดรับโทษสถานใด
ตลอดจนใหมีอํานาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือสิ่งของที่อยูในความครอบครองของบุคคลใดในสังกัด
ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ มาเพื่ อทราบข อ เท็จ จริ ง ในเรื่อ งที่ ส อบสวนได และให ผูถู กกล าวหามี สิ ท ธิ
รับ ทราบข อกลาวหา ใหถ อยคํ าหรือชี้ แจงแกข อกลาวหา ตลอดจนเสนอพยานหลั กฐานหรื อนํ า
พยานหลักฐานมาประกอบการแกขอกลาวหา หรือคัดคานกรรมการสอบสวนวินัยและเมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลวใหรายงานผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดวินัยตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในขอใด หรือไม อยางไร
ควรไดรับโทษสถานใดและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการสั่งลงโทษโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ (๓)
แหงพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งในการลงโทษปลดออกนั้นตามขอบังคับ
สถาบันพระปกเกลา วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓๗ วรรคทาย ไดกําหนดใหเปน
อํ า นาจของเลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ตามมาตรา ๑๙
แหงพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลาฯ จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะเห็นวา ระเบียบสถาบัน
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๔
พระปกเกลา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัยฯ กําหนดถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยใหเปนผูดําเนินการดังกลาว และใหรายงานเรื่องตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูมีอํานาจ
สั่งลงโทษทางวินั ยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน นอกจากนี้ ตามข อ ๖
ของระเบี ย บสถาบั น พระปกเกล า ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนวิ นั ย ฯ กํ า หนดให
คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาและวางแนวทางในการสอบสวน ตลอดจนกําหนดประเด็น
ขอกลาวหาและขอบเขตในการสอบสวนกอนที่จะเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อรับทราบเรื่องที่ถูกกลาวหา
และแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยมิใหกําหนดถึงการแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบไวดวย ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนตามระเบียบดังกลาว
มีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว บัญญัติวา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ดังนั้น ในการสอบสวนวินัย คณะกรรมการสอบสวนวินัยจึงตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติวา ในกรณี
คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดรับทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน ซึ่งบทบัญญัติ
ในมาตราดังกลาวประสงคจะใหโอกาสแกผูอาจกระทบสิทธิจากคําสั่งทางปกครองไดทราบขอเท็จจริง
อย า งเพี ย งพอและมี โ อกาสโต แ ย ง และแสดงพยานหลั ก ฐานของตนก อ นมี คํ า สั่ ง ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้
เพื่อประกันความเปนธรรมและใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการของหนวยงานทางปกครอง
อยางไรก็ตาม ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดให คําสั่งทางปกครอง
ที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมา
โดยไมสมบูรณ ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟงใหสมบูรณในภายหลัง
และวรรคสาม กําหนดให การกระทําดังกลาวจะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมิไดมีการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
ที่ไดจากถอยคําของพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกลาวในลักษณะของการระบุวัน เวลา สถานที่
และการกระทําของพยานบุคคล ตลอดจนความเกี่ยวของของพยานเอกสารที่อางอิงวามีลักษณะ
เปนการสนับสนุนขอกลาวหาอยางเพียงพอตามแบบ สว. ๓ อันเปนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย เพื่อเปดโอกาสใหผูฟองคดีสามารถเขาใจขอกลาวหา
อยางชัดแจงและสามารถชี้แจงขอเท็จจริง แสดงพยานหลักฐานเพื่อตอสูขอกลาวหาของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไดอยางเต็มที่ กรณีแหงคดีนี้จึงถือไดวาคณะกรรมการสอบสวนมิไดสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาที่มีใหผูฟองคดีทราบ จากพฤติการณเห็นวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดดําเนินการ
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๕
เปดโอกาสใหผูฟองคดีซึ่งเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
ที่จะทําใหผูฟองคดีมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยกเปนขอตอสูแกขอกลาวหา
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ดังนั้น การสงบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา จึงไมเขาลักษณะของการปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับฟงคูกรณีที่จําเปน
ตองกระทําใหสมบูรณในภายหลังกอนสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอุทธรณ ตามความในมาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การดําเนินการ
เพื่อออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมไดดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย (คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓/๒๕๕๓)
จากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทั้งสองคดี สามารถสรุปหลักการสําคัญเกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ข องคู ก รณี ใ นอั น ที่ จ ะได รั บ ทราบข อ เท็ จ จริ ง และมี โ อกาสโต แ ย ง และแสดงพยานหลั ก ฐาน
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ดังนี้
(๑) กฎหมายบั ง คั บ เฉพาะการกระทํ า ทางปกครองที่ เ ป น “คํ า สั่ ง ทางปกครอง”
และเฉพาะคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิของคูกรณีเทานั้น
(๒) องคกรฝายปกครองจะตองปฏิบัติตอสิทธิใน ๒ ลักษณะ คือ
๑) ตองใหคูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงอันเปนมูลเหตุที่ตองดําเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครองอยางชัดแจงและเพียงพอ
๒) ต องให โ อกาสคู ก รณี ที่ จะได โ ต แย ง และแสดงพยานหลัก ฐานเพื่ อหั กล า ง
ขอกลาวหาของอีกฝายหรือสนับสนุนขอโตแยงของตนอยางเพียงพอทั้งในเรื่องของระยะเวลาทีจ่ ะใช
สิทธิโตแยงและการรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนความครบถวนของพยานหลักฐานที่อีกฝายยกขึ้น
เปนขอกลาวหาและหากฝายปกครองไดใหโอกาสดังกลาวแลวแตคูกรณีไมรักษาสิทธิของตนในทาง
กฎหมายถือวาฝายปกครองไดกระทําการโดยชอบดวยกฎหมายแลว
(๓) การดําเนินการเพื่อใหคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงหรือมีโอกาสโตแยงและแสดง
พยานหลักฐาน ถือเปนขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําทางปกครอง
หากฝายปกครองไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดดังกลาว คูกรณียอมมีสิทธิ
ที่จะฟองคดีตอศาลปกครองได
(๔) สิทธิที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
เปนเงื่อนไขความสมบูรณของคําสั่งทางปกครองที่ฝายปกครองจะตองถือปฏิบัติในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองและคูกรณีมีสิทธิที่เรียกรองใหฝายปกครองปฏิบัติใหถูกตองหรือโตแยงคัดคาน
หากฝาฝนจะมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายและฝายปกครองจะตองเปด
กระบวนการพิจารณาทางปกครองอีกครั้ง เพื่อใหคูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสตอสู
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานในฝายของตน

(บทความ) สิทธิของประชาชนที่จะไดทราบขอเท็จจริงฯ (นิรัญ) /นันทรัตน/ สวว.๙๐
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ให้ถ้อยคาเป็นพยาน .... สุดท้ายกลายเป็นผู้รับผิด
จัดทาโดยนางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

ในทางปฏิบัติของการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในกรณีข้าราชการ
หรือผู้ปฏิบัติงานภาครัฐถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 หรือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐอื่นๆ หรือในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีมเี หตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้มี อานาจหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน
ต่างๆ ทั้งจากการสอบสวนบุคคลที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีพฤติการณ์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทา
ความผิ ด หรื อจากพยานบุ คคลและจากเอกสารหลั กฐานต่า งๆ เพื่ อให้ ได้ข้ อเท็ จ จริ ง ว่า ผู้ ถูก กล่ า วหา
มีพฤติการณ์ตามข้อกล่ าวหาหรือไม่ อย่างไร หรือ เจ้ าหน้าที่ของหน่ ว ยงานของรั ฐ มีการกระทาละเมิด
เกิดขึ้นหรือไม่และใครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด ซึง่ ในขั้นตอนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่
สอบสวนจะต้องให้ โอกาสคู่กรณีได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่
ผู้มีอานาจจะทาคาสั่งทางปกครอง มาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของคู่กรณีให้ได้รับความเป็นธรรม
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองก่อนมีคาสั่งทางปกครอง ซึ่งในทางวิชาการจะเรียกสิทธิชนิดนี้ว่า
“สิ ท ธิ ได้ รั บ การรั บ ฟัง ” (Droit de présentation de la défense ou droit d’être entendu) หรื อ
“สิทธิที่จะถูกรับฟัง” (Right to be heard) และสิทธิของคู่กรณีชนิดนี้ถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระสาคัญที่กฎหมายกาหนดบังคับให้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีผลทาให้
คาสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่ า งไรก็ ต าม ในระหว่ า งการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อ สอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดอาจพบว่ามีการกระทาความผิ ดอื่นๆ อีก เช่น พบว่า พยานบุคคลที่เป็ น ผู้เข้ามาให้ปากค า
ต่อคณะกรรมการในฐานะพยานเป็นผู้กระทาละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
ก่อนออกคาสั่งทางปกครองให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องให้โอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายดังกล่าวกาหนดไว้ หรือไม่ ? และหาก
ก่อนออกคาสั่งได้มี การเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคาเพิ่มเติม การสอบปากคาเพิ่มเติม ที่ยังคงระบุ
สาระสาคัญว่า เป็นการสอบปากคาในฐานะพยาน ถือเป็นการให้โอกาสคู่กรณีชี้แจงข้อเท็จจริง โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐาน หรือไม่
อุทาหรณ์คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นเรื่องของการใช้ อานาจออกคาสั่ง
ทางปกครองให้ผู้ ที่ถูกเรียกเข้ามาให้ ปากคาเป็นพยานชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน โดยข้อเท็จ จริง ในคดีนี้
สืบเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงการคลั2 ง) มีหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
นาย ร. ผิดสัญญาลาศึกษาแพทย์ต้องชดใช้ทุนทั้งหมดจานวน 560,306.85 บาท แต่หน่วยงานต้นสังกัด
เรี ย กให้ ช ดใช้ ทุ น ได้ เ พี ย ง 373,537.89 บาท ท าให้ รั ฐ ได้ รั บ ความเสี ย หาย จ านวน 186,768.96 บาท
ซึ่งความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ทาสั ญญาลาศึกษาต่อ ที่ ไม่ได้จัดให้ นาย ร. ทาสั ญญาใหม่ ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลั ง ทาให้
หน่วยงานไม่สามารถเรียกเงินค่าปรับซึ่งเป็นส่วนต่างตามสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่ได้
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 3 (ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ษ ะเกษ) จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จ จริง ความรับผิ ดทางละเมิด กับ เจ้า หน้า ที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบในการทาสั ญญาลาศึก ษาต่อ ในชั้น สอบ
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดสำได้
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รวมทั้งผู้ฟ้องคดีในฐานะพยาน ผลการสอบสวนเป็นข้อยุติว่า ไม่มีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กรมบัญชีกลาง) ได้รับรายงานก็ได้มี

เรี ย กให้ ช ดใช้ ทุ น ได้ เ พี ย ง 373,537.89 บาท ท าให้ รั ฐ ได้ รั บ ความเสี ย หาย จ านวน 186,768.96 บาท
ซึ่งความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ทาสั ญญาลาศึกษาต่อ ที่ ไม่ได้จัดให้ นาย ร. ทาสั ญญาใหม่ ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลั ง ทาให้
หน่วยงานไม่สามารถเรียกเงินค่าปรับซึ่งเป็นส่วนต่างตามสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่ได้
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 3 (ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ษ ะเกษ) จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จ จริง ความรับผิ ดทางละเมิด กับ เจ้า หน้า ที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบในการทาสั ญญาลาศึก ษาต่อ ในชั้น สอบ
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดได้สอบปากคาพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ฟ้องคดีในฐานะพยาน ผลการสอบสวนเป็นข้อยุติว่า ไม่มีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กรมบัญชีกลาง) ได้รับรายงานก็ได้มี
ความเห็นให้สอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทาสัญญาลาศึกษาต่อเพิ่มเติม ต่อมา
หลั ง จากได้ รั บ รายงานแล้ ว ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความประมาทเลิ น เล่ อ
ไม่ดาเนินการจัดให้มีการทาสัญญาลาศึกษาใหม่กับนาย ร. เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงมีคาสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เบี้ยปรับจานวน 186,768.96 บาท
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่เคย
ได้รับหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังและไม่ได้รับโอกาสชี้แจง โต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานใดๆ
การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้มีการสอบปากคาผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม จะถือว่าได้ให้
โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงโต้แย้งแล้วหรือไม่และคาโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรับฟังได้หรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อการสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคาผู้ฟ้องคดีโดยระบุว่า
สอบปากคาในฐานะพยานเท่านั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อให้มีโอกาส
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะข้ออ้างเกี่ยวกับการที่
ไม่เคยได้รับหนังสื อเวียนของกระทรวงการคลัง และไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ
ปฏิบัติห น้าที่ จนทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ห น่วยงานต้นสังกัด อันเป็นขั้นตอนที่ส าคัญตามหลั กทั่วไป
ในการพิจารณาทางปกครองก่อนออกคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และถึงแม้จะมีการสอบปากคาผู้ฟ้องคดี
เพิ่มเติมแต่ก็เป็นการสอบปากคาในฐานะพยาน การออกคาสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตามความเห็นของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. 399/2555)
คดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการดาเนินการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดหรือแม้กระทั่งการสอบสวนทางวินั ยโดยก่อนที่ผู้มีอานาจจะออกคาสั่งทางปกครอง
ที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลใดในกระบวนการพิจารณาทางปกครองจาเป็นจะต้องให้โอกาสบุคคล
ดังกล่าวได้ชี้แจง โต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพื่อปกป้องสิทธิของเขา และยังเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้ตระหนักรู้และระมัดระวัง ในการทาหน้าที่สอบปากคาบุคคล
ในฐานะพยานในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย ว่า เป็นเพียงการแสวงหาข้อเท็จจริง
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นประกอบคาวินิจฉัยของผู้มีอานาจเท่านั้น หากฝ่ายปกครอง
จะใช้อานาจออกคาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบกระเทื
3 อนต่อสิทธิ ของบุคคลที่เข้ามาเป็นพยาน ก็จาเป็น
จะต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กฎหมายกาหนดไว้
การที่ฝ่ายปกครองไม่ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ให้บุคคลดังกล่าวได้ทราบและไม่เปิดโอกาสให้ได้ชี้แจง โต้แย้ง
หรือแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อปกป้องสิทธิของตนก่อนมีคาสั่งทางปกครอง นอกจากจะเป็น
การใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงหรือกระบวนการสอบสวนในอันที่จะได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจ
จากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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(วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)
กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้ตอ้ งรับผิด ต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่ ?
นางสาวจารุณี กิจตระกูล พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือปรากฏพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทํา
ความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดแล้ว หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิ ดเพื่อทําการสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องรับผิดต่อผู้สั่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือ
พยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ และต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม หากเป็นกรณีที่
ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทําละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องรายงานความเห็นให้
กระทรวงการคลังพิจารณา เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังกําหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ และเมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเสร็จให้ผู้แต่งตั้งสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘
และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘
คดีปกครองที่จะนําเสนอในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้ มีประเด็นข้อกฎหมายที่สําคัญ
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการใช้อํานาจออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๓ ประการ คือ (๑) กรณีที่กระทรวงการคลังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นต้องรับผิด
นอกเหนื อจากที่ ค ณะกรรมการสอบข้ อเท็จ จริงความรั บผิดทางละเมิ ดหรือผู้ แ ต่งตั้งมี ความเห็ น และ
ผู้ มี อํ า นาจก็ ไ ด้ อ อกคํ า สั่ ง เรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามความเห็น ของ
กระทรวงการคลังด้วย จะถือเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (๒) หัวหน้าหน่วยงานจะต้องดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่นั้นชี้แจงข้อเท็จจริงและ
โต้แย้ งแสดงพยานหลักฐานหรื อไม่ และ (๓) หากเจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้ให้การเป็นพยานในกระบวนการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะถือว่าโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจ
กระทําได้ อันเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่
ข้อเท็จจริงในคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต ๑) ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนาง อ. (ข้าราชการครู) และ
ต่อมานาง อ. ถู กลงโทษทางวิ นั ยไล่ ออกจากราชการกรณีถู กกล่าวหาว่ากระทํ าการไม่ สุ จ ริ ต ในฐานะ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ โดยจั ด ทํ า หลั ก ฐานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและตรวจรั บ พั ส ดุเ ป็ น เท็ จ และนํ า เงิ น ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้เงินของทางราชการสูญหาย ในส่วนความรับผิดทางละเมิดหน่วยงานได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่านาง อ. ต้องชดใช้เงิน
จํานวน ๒,๐๓๙,๕๑๕.๙๕ บาท ผู้อํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดจึงรายงานผลไปยังกระทรวงการคลัง
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นดังกล่าวว่านอกจากนาง อ. จะต้องรับผิดแล้ว
มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดอีก ๕ คน ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คเนื่องจากลงนามในเช็คโดยไม่ขีดคร่อมหรือไม่ขีดฆ่าคําว่า
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๒
“หรือผู้ถือ” ออก จนเป็นช่องทางให้นาง อ. อาศัยโอกาสยักยอกเงินของทางราชการอันเป็นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามจํานวนที่แต่ละคนสั่งจ่ายไป
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว และหลังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษามีคําสั่งยกอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน
ประเด็ นแรกที่ ต้องพิจารณา คือ การที่ผู้ถู กฟ้องคดีมีคําสั่ งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิ น
ถือเป็นการปฏิบัติที่ถู กต้องตามขั้นตอนและวิ ธีการอั นเป็นสาระสํ าคัญ ที่ กฎหมายกําหนดไว้ ห รื อไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้การเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจะเป็นการดําเนินการตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง แต่การที่หัวหน้าหน่วยงานจะมีคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
แก่ทางราชการนั้น ต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยต้องให้โอกาสแก่
เจ้าหน้าที่นั้นชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อน
เมื่อการออกคําสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงิน ได้พิจารณาสั่งการตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเฉพาะกรณีนาง อ. โดยคณะกรรมการฯ เพียงแต่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําของนาง อ. ที่เป็นเหตุให้เงินงบประมาณขาดบัญชีตามสํานวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น
แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ เกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบและเรียกผู้ฟ้องคดีมาเพื่อให้ปากคําหรือให้คําชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ หรือให้โอกาสได้โต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานแต่อย่างใด
คําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจึงเป็นการออกคําสั่งโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ
อันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนประเด็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ถูกสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยานและรับทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําโดยไม่สุจริต จะถือว่าเป็นผู้ที่รับทราบข้อเท็จจริงของเรื่องเป็นอย่างดีแล้ว
ไม่อาจโต้แย้งได้เป็นอย่างอื่น และโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ตามนัย
ข้อยกเว้นในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่นั้น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีถูกสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยาน แต่ยังไม่ทราบว่าจะต้อง
รับ ผิ ดต่ อ หน่ว ยงานของรัฐ ในฐานะผู้ ล งนามสั่ง จ่า ยเช็ ค จึงถื อได้ ว่ าไม่ มี โอกาสได้ โต้ แย้ งและแสดง
พยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น และไม่อาจถือได้ว่าโดยสภาพ
เห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) และไม่ใช่กรณีตาม
นัยมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๕) เพราะแม้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะมีมูลต่อเนื่องและเกี่ยวพันกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่การสอบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกั บความรั บผิดทางละเมิดเป็นการ
ดําเนินการเพื่อหาตัวผู้รับผิดและจํานวนเงินที่ต้องรับผิด ซึ่งแยกออกต่างหากจากการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง เมื่อรู้ตัวและรู้จํานวนเงินแล้วหน่วยงานก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน หากเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจ่าย หน่วยงานของรัฐจึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
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๓
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๗๓๕/๒๕๕๖)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนี้นอกจากศาลปกครองสูงสุดจะอธิบายบทบัญญัติมาตรา
๓๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง (๔) และ (๕) แห่งพระราชบั ญ ญั ติวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ แล้ว ยังมีบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสําคัญก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจะออกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ก่อนจะออกคําสั่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่มี
โอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามข้อ ๑๕ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในชั้นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก่อนที่จะรายงาน
กระทรวงการคลัง หรือภายหลังจากกระทรวงการคลังพิจารณารายงานแล้วมีความเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่น
ต้องรับผิดชดใช้ เงินด้วย นอกจากนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่ถูกสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยานก็ ถือไม่ ได้ว่า
เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแล้ว
และไม่ใช่กรณีที่โดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้แต่อย่างใด

(บทความ_กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงการคลังให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ผตู้ ้องรับผิดฯ /D:นันทรัตน์_จารุณ_ี บทความ

(บทความ_กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงการคลังให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ผตู้ ้องรับผิดฯ /D:นันทรัตน์_จารุณ_ี บทความ
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ระเบียบ คำ�สั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
3. ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.
2555
คำ�สั่ง
1. คำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคม ที่ 1786/2554 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง กำ�หนดวงเงินสดทดรอง
จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน
2. คำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคม ที่ 1788/2554 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง กำ�หนดวงเงินในบัญชี
เงินฝากกองทุนเงินทดแทน
3. คำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคม ที่ 500/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง มอบหมายอำ�นาจหน้าที่
ในการอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
4. คำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคม ที่ 501/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง มอบหมายอำ�นาจหน้าที่
ในการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีที่ 2 กองทุนประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน และกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ของสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำ�นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดและสำ�นักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
5. คำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคม ที่ 502/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง กำ�หนดวงเงินสดทดรอง
จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
6. คำ�สั่งสำ�นักงานประกันสังคม ที่ 503/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง กำ�หนดวงเงินฝาก
กองทุนเงินทดแทนฯ
7. คำ�สัง่ สำ�นักงานประกันสังคม ที่ 504/2555 เรือ่ ง มอบหมายบุคคลผูม้ อี �ำ นาจลงนามในหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายและแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แนวปฏิบัติการรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/3427 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 เรือ่ ง กำ�หนดแนวทางปฏิบตั ิ
กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
2. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคมที่ รส 0703/ว 026 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และ ที่ รส 0703/
ว 542 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เรื่อง กำ�หนดเวลาการปิดบริการรับ-จ่ายเงิน ณ สำ�นักงาน
3. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม (สำ�นักเงินสมทบ) ที่ รง 0604/ว 054 ลงวันที่ 21 มกราคม 2546
เรือ่ ง ซักซ้อมแนวปฏิบตั กิ ารติดตามเช็คขัดข้อง และแนวปฏิบตั กิ ารดำ�เนินการกรณีธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงิน
ตามเช็ค
222 คู่มือการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงินฯ

4. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วน ที่ รง 0604/ว 092 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา)
และ รง 0604/ว 007 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 เรื่อง
แนวปฏิบัติในการคิดค่าปรับกับธนาคาร
5. หนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 177 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 เรื่อง การเก็บ
รักษาเงินสดคงเหลือประจำ�วัน
6. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 834 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) และ
รง 0603/ว 835 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำ�ใบรายการรับเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมแทนภาพถ่ายสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/16338 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เรื่อง อนุมัติให้สำ�นักงาน
ประกันสังคมใช้เอกสารกรณีใบเสร็จรับเงินของสำ�นักงานประกันสังคมสูญหาย
8. หนังสือสำ�นักประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 1642 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) และ รง 0602/
ว 1643 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติกรณี
ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกสูญหาย และกรณีสำ�เนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย
9. หนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 499 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เรื่อง
แนวปฏิบัติการจัดทำ�ใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และยกเลิกการจัดทำ�สำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
กองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
10. หนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 013 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 เรื่อง
แนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
11. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 1 (สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) และ รง 0603/ว 2 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) ลงวันที่ 5
มกราคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และ
ข่าวประชาสัมพันธ์
12. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 44 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติงานรับเงินกองทุนเงินทดแทน ณ สำ�นักงาน โดยระบบ Web Applications
13. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/1590 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติ
การรับ-ส่งทรัพย์สินของสำ�นักงานประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยบริษัท กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จำ�กัด (KGS)
14. แนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
15. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 603 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง
กรรมการเก็บรักษาเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
16. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 789 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) และ
รง 0603/ว 790 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เรื่อง
แนวปฏิบตั กิ ารรับเงินสมทบผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ และแนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชี
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17. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 912 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) และ
รง 0603/ว 913 สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้ง
กรรมการเก็บรักษาเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
18. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 1131 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา)
และ รง 0603/ว 1132 ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) เรื่อง ลงนาม
บันทึกความร่วมมือการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ระหว่างสำ�นักงานประกันสังคม และธนาคารออมสิน
19. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 539 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบรายงานการรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
20. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 128 ลงวันที่ 27
มีนาคม 2555 เรื่อง แก้ไขใบเสร็จรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
21. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 737 (สำ�นักงานประกัน
สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) และ รง 0603/ว 738 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) ลงวันที่ 23 เมษายน
2555 เรื่อง การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเทสโก้โลตัส
22. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 1804 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา 
ที่ รง 0603/ว 1805 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที)่ ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ
การขอรับเงินสมทบทางไปรษณีย์
23. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/432 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง การขอรับธนาณัติทางไปรษณีย์
24. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 14 ลงวันที่
10 มกราคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับชำ�ระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและ
การบันทึกบัญชี
25. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 33 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556
เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
26. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 071 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) ที่ รง 0603/ว 072 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) เรื่อง แนวปฏิบัติการรับชำ�ระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ
27. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 235 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ผ่าน
เทสโก้โลตัส
28. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 1531 (สำ�นักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) และ รง 0603/ว 1533 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) ลงวันที่
9 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับชำ�ระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ระหว่างสำ�นักงานประกันสังคม กับ บริษัท ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
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29. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนมาก ที่ รง 0603/ว 1850 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่) และ รง 0603/ว 1851 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เรื่อง
ลงนามบันทึกข้อตกลงการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา  40 และการให้บริการ
รับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระหว่างสำ�นักงานประกันสังคม กับ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
30. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 235 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา  40
ผ่านเทสโก้โลตัส
31. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 2734 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/
สาขา) และ รง 0603/ว 2735 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา  39
ระหว่างสำ�นักงานประกันสังคม กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
32. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0603/ว 2768 และ รง 0603/ว 2769 ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ระหว่าง สำ�นักงานประกันสังคม และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
33. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 528 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับชำ�ระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา  40 ด้วยใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มและ
การบันทึกบัญชี
34. หนังสือเวียนสำ�นักเงินสมทบ ด่วนที่สุด ที่ 0604/ว 194 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
การปรับขั้นตอนหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนมาตรา 39 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
35. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 150 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
36. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 238 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557
เรื่อง แนวปฏิบัติการสรุปรับเงินประจำ�วันหลังสำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
37. หนังสือสำ�นักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ด่วนมาก ที่ รง 0642/ว 177 และ รง 0642/
ว 178 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการยื่นหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
38. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 2071 (สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา) และ
ที่ รง 0603/ว 2075 (สำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง
การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ทุกทางเลือก) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ
ข่าวประชาสัมพันธ์
39. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 299 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
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40. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 419 ลงวันที่ 18 กันยายน
2557 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีกรณียกเลิกหรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินมาตรา  40
ข้ามวัน
41. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 645 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการบันทึกเลขที่ใบโอนในระบบการเงินรับกองทุนเงินทดแทน (Web
Application)
42. หนังสือสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ด่วนทีส่ ดุ ที่ รง 0603/ว 18 ลงวันที่ 13 มกราคม
2558 เรื่อง การแก้ไขสถานะใบเสร็จรับเงินจากยกเลิกเป็นสมบูรณ์
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/10868 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 เรื่อง การใช้สำ�เนา
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานใบสำ�คัญคู่จ่ายแทนต้นฉบับจริง
2. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รส 0708/ว 242 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
แจ้งแนวปฏิบัติกรณีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาเป็นเงินตราต่างประเทศให้จ่ายคืนตามอัตราแลกเปลี่ยน
ในวันสั่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3. หนั ง สื อ กองประโยชน์ ท ดแทน ที่ รง 0608/ว 043 ลงวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2546 เรื่ อ ง
การใช้หนังสือมอบอำ�นาจแทนใบมอบฉันทะสำ�หรับผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิรับเงิน
4. หนั ง สื อ สำ � นั ก งานประกั น สั ง คม ที่ รง 0603/ว 188 ลงวั น ที่ 3 มี น าคม 2546 เรื่ อ ง
การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
5. หนังสือกองการเงินและบัญชีกองทุน ที่ รง 0603/ว 010 ลงวันที่ 28 มกราคม 2547 เรื่อง
แนวปฏิบัติกรณีนายจ้างชำ�ระเงินสมทบผิดกองทุน
6. หนังสือกองนิติการ ด่วนที่สุด ที่ รง 0607/5001 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ขอหารือ
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินคืนนายจ้าง
7. หนั ง สื อ สำ � นั ก งานประกั น สั ง คม กองการเงิ น และบั ญ ชี ก องทุ น ที่ รง 0603/ว 540
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 เรื่อง การจ่ายคืนเงินสมทบกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำ�ระแก่กองทุน
8. หนังสือสำ�นักงานกองทุนเงินทดแทน ที่ รง 0611/ว 581 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง
การยกเลิกการใช้บัตรบันทึกการจ่ายเงินทดแทน (กท.14)
9. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0611/15213 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง
ตอบข้อหารือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน
10. หนังสือเวียนสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 175 และ ว 176 ลงวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิที่มีถิ่นพำ�นักอยู่ใน
ต่างประเทศ
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11. หนังสือเวียนสำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 275 ลงวันที่
16 มิถุนายน 2554 เรื่อง การตรวจสอบและควบคุมการเขียนเช็คสั่งจ่าย
12. หนั ง สื อ สำ � นั ก บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี และการลงทุ น ที่ รง 0603/ว 217 ลงวั น ที่
9 เมษายน 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายคืนเงินสมทบที่ไม่พึงชำ�ระของผู้ประกันตนมาตรา 40
13. หนั ง สื อ สำ � นั ก บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี และการลงทุ น ที่ รง 0603/ว 463 ลงวั น ที่
22 ตุลาคม 2556 เรื่อง การใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
14. หนั ง สื อ สำ � นั ก งานประกั น สั ง คม ที่ รง 0603/ว 92 ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2556 เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ว่างงาน
และคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยประมวลผลเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อโอนผ่านธนาคาร
15. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 2065 และ ว 2066 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง
การจ่ายเงินบำ�เหน็จชราภาพตามมาตรา 40
16. หนั ง สื อ สำ � นั ก งานประกั น สั ง คม ที่ รง 0603/ว 37 ลงวั น ที่ 27 มกราคม 2557 เรื่ อ ง
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำ�นาญชราภาพ
17. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 52 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง
แจ้งเวียนแนวการใช้โปรแกรม SSO Benefit ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จำ�กัด (มหาชน)
18. หนังสือสำ�นักงานประกันสังคม สำ�นักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 2448
และ ว 2449 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินกองทุน
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คณะผู้จัดทำ� 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
นางปราณิน  มุตตาหารัช

เลขาธิการสำ�นักงานประกันสังคม

นายโกวิท  สัจจวิเศษ

รองเลขาธิการสำ�นักงานประกันสังคม
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