
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เงินกองทุนสวัสดิการ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การกู้ยืมเงิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการรับช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามก าหนดระยะเวลา 
1.1 การออกใบเสร็จรับเงินช าระเงินกู้ไม่ได้ระบุเลขที่

สัญญากู้ยืม ไว้ในใบเสร็จ 
 
1.2 ใบเสร็จรับเงินรับช าระเงินกู้มีรูปแบบไม่ถูกต้อง 

รายละเอียดไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ประทับตราส าเนาใบเสร็จที่

เก็บไว้เป็นหลักฐานการรับช าระหนี้ 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่ระบุเลขที่สัญญากู้ยืมเงินไว้ในใบเสร็จ
รับช าระหนี้เงินกู้ยืมทุกฉบับเพื่อเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง 
ชัดเจน 

2. ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีค าว่า “ใบเสร็จรับเงิน” และ
อย่างน้อยต้องมีรายการ ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ท าการของ
ผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดงการรับเงิน 
ระบุว่าเป็นค่าอะไร จ านวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
และลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

 
 
 
 
 
3. ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราส าเนาใบเสร็จที่เก็บไว้เป็น

หลักฐานการรับช าระหนี้ 
 
 

1. ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของ
เงินกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

2. ระเบียบว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 
ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4. จ านวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 64 
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดและ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
1.4 ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีและหรือไม่ได้ เรียงล าดับ

หมายเลขก ากับเล่มและหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินตาม
จ านวนใบเสร็จรับเงิน 

 
1.5 ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวไม่มีการอ้างอิงเลขที่

ใบเสร็จรับเงินเมื่อรับช าระหนี้แล้ว 
1.6 มีผู้กู้บางราย ยังไม่ช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย 
 
1.7 เจ้าหน้าที่ได้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือเดินทาง

ไปราชการ โดยไม่ได้จัดท าสัญญาเงินยืม ซึ่งเมื่อเบิกจ่าย
แล้วได้น าส่งคืนเงินยืมคราวเดียวทั้งจ านวน 

 
1.8 การติดตามและควบคุมการช าระหนี้เงินกู้กองทุน

สวัสดิการยังไม่เพียงพอ 

 
 
4. ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม และ

หมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 
 
 
5. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินไว้

ในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวด้วยเมื่อรับช าระหนี้แล้ว 
6. ให้ติดตามผู้ผิดนัดช าระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้

ช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยให้ครบถ้วน 
7. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะยืมเงินกองทุน

สวัสดิการเพ่ือเดินทางไปราชการ ให้มีการจัดท าสัญญา
เงินยืมให้รัดกุม หรือจะยืมเงินทดรองราชการก็ได้ 

8. ให้คณะกรรมการกองทุนก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมและเร่งรัดหนี้ 

 

ให้มีส าเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับหรือ
ตามแบบท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางฯ 

5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่ งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 65 
ใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม และ
หมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 

 
 
 
 
6. ระเบียบสวัสดิการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่..

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 กรณีเจ้าหน้าที่เดินทางไป
ราชการ ณ กรมสรรพสามิต หรือไปราชการอ่ืนตามที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ยืมเงินสวัสดิการฯ ได้ 
โดยไม่คิดดอกเบี้ย เมื่อเบิกจ่ายได้แล้วให้น าส่งคราว
เดียวทั้งจ านวน 

ข้อ 14 (4) การช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ให้ผู้กู้
ช าระเงินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุก ๆ เดือน 
ส าหรับเงินกู้ยืมอัตราก าหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษรส าหรับการติดตามและควบคุมการช าระหนี้เงินกู้
กองทุนสวัสดิการ 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

2. การบันทึกบัญชี งบรายรับ – รายจ่าย งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.1 บันทึกรายละเอียดลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้เงินยืมไว้

ในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รวม ไม่ได้แยกตามประเภท
การกู้ยืม 

 
 
 
2.2 การบันทึกบัญชีกรณีรับช าระหนี้เงินยืมเป็นเช็ค

และน าเข้าฝากบัญชี ไม่ได้ระบุเอกสารอ้างอิงไว้ในบัญชี 
 
2.3 เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกสมุดรายวันทั่วไปของเดือน

มกราคม – ตุลาคม 2560 
2.4 การบันทึกบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วน 

เช่น การบันทึกบัญชีแยกประเภทเงินสด และบัญชีค่าใช้จ่าย 
2.5 การจัดท างบทดลอง และงบรายรับ – รายจ่าย ยัง

ไม่เป็นปัจจุบัน 
2.6 ลูกหนี้ช าระเฉพาะหนี้เงินต้นมิได้ช าระดอกเบี้ย 
 
 
 
 

1. ให้จัดท าบัญชีแยกประเภทเงินกู้ยืมและเงินยืมออก
จากกัน ได้แก ่

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้การกู้ท่ัวไป 
- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้การกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ 
- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้การกู้ฉุกเฉิน 
2 .  ในการบั นทึ กบั ญชี แยกประ เภท ใ ห้ ร ะบุ

เอกสารอ้างอิงในการรับช าระเงินยืมและเก็บรักษา
เอกสารไว้เพื่อการตรวจสอบ 

3. ให้ มี การจั ดท าบัญชี สมุ ดรายวั นทั่ ว ไปของ
เงินกองทุนสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 

4. ให้จัดท าบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 
5. ให้จัดท างบทดลองและงบรายรับ – รายจ่าย ให้เป็น

ปัจจุบัน 
6. ให้เรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยจากลูกหนี้รายดังกล่าว 

1. ระเบียบกองทุนสวัสดิการส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ . . . ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่... 

 
 
 
2. การรับช าระหนี้ เงินกู้หรือเงินยืม จะต้องมี

เอกสารอ้างอิงในการรับเงินเพ่ือบันทึกบัญชี 
 
3. ระเบียบสวัสดิการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่...

ให้จัดท าบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่... ให้เป็นไปตามระบบบัญชีทั่วไปและ
เป็นไปตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0602/ว 703 
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 และให้มีการตรวจสอบ
บัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประจ า 

4. ระเบียบส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ... ว่าด้วย
การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ. 2559 

ข้อ 24 ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้ง
ปวงของเงินกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งจะต้องจัดท าและ
เก็บรักษาบัญชีรายรับ – รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

หนี้สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือแสดงฐานะ
ของกองทุนสวัสดิการ 

ข้อ 25 การปิดบัญชีให้เหรัญญิกด าเนินการปีละ
ครั้งตามปีปฏิทิน และให้จัดท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีตรวจสอบภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 

3. ระบบการควบคุมภายในเงินกองทุนสวัสดิการ 
3.1 ตรวจสอบบัญชีตามต าแหน่งที่ระเบียบส านักงาน ฯ 

ก าหนดไว้ ไม่มีความรู้เพียงพอทางด้านบัญชี 
 
3.2 ผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่ ได้จัดท ารายงานผลการ

ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับงบการเงินและเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือทราบ 

3.3 เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกบัญชีกับผู้ที่ได้รับค าสั่งเป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีเป็นบุคคลเดียวกัน 

 
3.4 ค าสั่งแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เหรัญญิก

เงินกองทุนสวัสดิการไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ลาออก 

3.5 ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ ได้รับการแต่งตั้ งยังไม่ได้
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของเงินกองทุน
สวัสดิการ 

 

1. ให้มีการแต่งตั้ งผู้ตรวจสอบบัญชี เงินกองทุน
สวัสดิการ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านบัญชี 

2. ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีและรับรองบัญชีภายในก าหนดเวลา และเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการทราบ 

3. ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของ
เงินกองทุนสวัสดิการและจัดท ารายงานการตรวจสอบ
บัญชีรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

4. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่เหรัญญิกเงินกองทุนสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 

5. ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของ
เงินกองทุนสวัสดิการปีละครั้งตามปีปฏิทิน และจัดท า
รายงานการตรวจสอบบัญชี รายงานต่อคณะกรรมการ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน 

1. ระเบียบส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ว่าด้วยการ
จัดการเงินกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
2559 

ข้อ 26 ให้ฝ่ายเลขานุการของเงินกองทุนสวัสดิการฯ 
เป็นผู้ตรวจบัญชีทุกเดือน เพ่ือตรวจทานความถูกต้อง 

 
2. ระเบียบสวัสดิการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่...

ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีเป็นเหรัญญิก มี
หน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ
เงินกองทุนสวัสดิการ 

3. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษา
เงินสวัสดิการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่... 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

3.6 รายการที่เบิกจากเงินกองทุนบางรายการ สามารถ
เบิกจ่ายกับส่วนราชการได้ 

 
 
3.7 การรับช าระหนี้เงินกู้ไม่มีการน าเงินฝากธนาคาร 

แต่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินของทาง
ราชการ 

3.8 มียอดเงินสดคงเหลือไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ณ 31 พฤษภาคม 2561 ผลต่างเป็นยอด
ลูกหนี้ค้างจ่าย 3 ราย และลูกหนี้ 2 ราย ได้ช าระหนี้แล้ว
ในเดือนมิถุนายน 2561 ส่วนอีกรายยังค้างจ่าย แต่ไม่มี
การลงบัญชีว่าเป็นลูกหนี้ค้างช าระ 

3.9 ในการเบิกค่าใช้จ่าย ไม่มีเอกสารหลักฐานแนบ
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย เช่น บิลเงินสด แต่ใช้ใบส าคัญ
รับเงินของผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการเป็นหลักฐานการ
จ่ายแทน 

 

6. กรณีรายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจากเงิน
งบประมาณได้ให้ขอเบิกจากงบประมาณ เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพียงพอต่อบุคลากรใน
หน่วยงาน 

7. เมื่อมีการรับช าระหนี้เงินกู้ ให้เจ้าหน้าที่น าเงิน
ฝากธนาคารโดยทันที หรืออย่างช้าไม่เกินวันถัดไป 

 
8. ให้มีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน 
 
 
 
9. ในกรณีเบิกค่าใช้จ่ายครั้งต่อไปให้แนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง โดยเอกสาร
หลักฐานต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ สถานที่ รายการ
แสดงการรับเงินเป็นค่าอะไร จ านวนเงิน ลายมือชื่อ
ผู้รับ/กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้
ให้บริการได้ ให้ใช้ใบส าคัญการรับเงินของผู้ขาย/ผู้
ให้บริการนั้นได ้

4. ระเบียบกองทุนสวัสดิการส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ . . . ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่...   

 
5. ควรมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บ

รักษาเงินกองทุนสวัสดิการ โดยให้น าเงินสดฝาก
ธนาคารโดยทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินวันถัดไป รวมทั้ง
การเก็บรักษาหลักฐานและใบส าคัญทางการเงิน ให้
รัดกุม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
6. การเบิกค่าใช้จ่ายทุกครั้งควรมีเอกสารหลักฐาน

การจ่าย ที่มีรายละเอียด ชื่อ สถานที่ รายการแสดง
การรับเงินเป็นค่าอะไร จ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้รับ 

 
 

 

 


