


 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 

สรปุผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสํานักงานสรรพสามิตพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

1. การบันทึกบัญชี และการเงิน 

1. คําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 
497/2552 เรื่อง มอบอํานาจ
หน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 
29 กันยายน 2552 หมวด 10 

1. ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้ เป็นปัจจุ บัน และเป็นคําสั่ งกรมสรรพสามิตโดย
สรรพสามิตพื้นที่ลงนามปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต 

   1.1 การจัดทําคําสั่ง
มอบหมายหน้าที่   
ความรับผิดชอบ 
 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  1.1 ไม่เป็นปัจจุบัน  

1.2 เป็นคําสั่งสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  
 

2. คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

2. ให้จัดทําคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ผ่ า น ร ะ บ บ  GFMIS 
ให้ เป็นปัจจุ บัน และเป็นคําสั่ งกรมสรรพสามิตโดย
สรรพสามิตพื้นที่ ลงนามปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต 

 
 
 
 
 

2. 

         2.1 ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้มีรายชื่อในคําสั่งได้
เกษียณอายุแล้ว 

    2.2 เป็นคําสั่งสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

3. ให้จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานและความ
รับผิดชอบโดยสรรพสามิตพื้นที่ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบัน 

3. คําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ  
มีการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบัน  

3. 
 

4. ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต โดยทบทวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน

4. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต ไม่เป็นปัจจุบัน 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับ
แสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2553 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรกัษาเงินและการนํา
เงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนํา
เงินที่ได้รับพร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่
จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันในแต่ละวัน ซึ่งต้องบันทึก

1.2 การตรวจนับเงินสด
และการจัดทํารายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน 

1. มีเงินสดในตู้นิรภัย เป็นเงินหลักประกันซอง รายได้ 
จากการจัดเก็บภาษี และหนังสือค้ําประกันสัญญา เมื่อ 
ตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน พบว่า มียอดเงิน
ไม่ตรงกับจํานวนเงินที่เก็บในตู้นิรภัย   
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

เนื่องจากในวันที่รับหลักประกนัซองและหนังสือค้ําประกัน
สัญญา เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ลงรายการรับเงินหลักประกัน
ซองและหนังสอืค้ําประกันสัญญาในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ประกอบกับในวันที่รับหลักประกันซองเจ้าหน้าที่
ผู้รับซองไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่การเงินออก “ใบเสร็จรับเงิน” 
ให้กับผู้ยื่นซอง แต่เจ้าหน้าทีผู่้รับซองได้ออก “ใบรับ
หลักประกันซอง” ให้ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕3๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

 
 

    ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรกัษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

    ข้อ 77 เมือ่สิ้นวันรับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ได้รับพร้อมกับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้น
ทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น  

   ข้อ 89 เมื่อสิ้นวันรับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน
นําเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

    ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบ
ตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
นําเงิน และเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และ
ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 
     2. ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรบัเงินแบบ 2 
ให้กับผู้ยื่นซอง เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.๒๕๕๑  

ข้อ 74 ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ให้ส่วน
ราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ หรือรับชําระเงินนั้นออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการรับ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมที่มีเอกสารของทางราชการระบุ
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3. ให้นําเงินหลักประกันซองดังกล่าวฝากคลัง และให้
เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS 
ผ่าน Web Online  เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา
เงินและเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

4. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เสนอราคามาติดต่อขอรับ
เงินหลักประกันซองดังกล่าวคืน ตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕3๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

    ข้อ 144 ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่  
ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

     (1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้
ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

5. ให้หัวหน้าฝา่ยอํานวยการ สอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องใน       
การปฏิบัติงานและเป็นปัจจุบัน 

6. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ในวันที่มีการรับจ่ายเงินและเอกสารแทนตัว
เงินเป็นประจําวันทุกวัน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใน
หลักประกันสญัญาที่ต้องคืนให้ผู้รับจ้าง 
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 2. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ไม่ตรงกับเงินสดที่พบ
ในตู้นิรภัย ซึ่งมีเงินคงเหลือมากกว่ารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เนื่องจาก เป็นเงินหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราว 
และเก็บไว้ในตู้นิรภัยโดยไม่ได้บันทึกในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 

 
3. การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ปีงบประมาณ 

2558 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 

4. ตรวจนับเงินสด พบว่า มียอดเงินคงเหลือตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน แต่เจ้าหน้าที่การเงินกรอก
ตัวเลขในรายงานเหลือคงเหลือประจําวัน ไม่ตรงกับจํานวน
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ทีม่ีอยู่จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่
การเงิน ไม่ได้ทําการนับเงินสดก่อนบันทึกในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน แต่บันทึกโดยการรับแจ้งจํานวนเงิน
คงเหลือ ณ สิน้วัน จากฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     7. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับเงินทั้งปวงที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และนําเก็บรักษาไว้ใน 
ตู้นิรภัย จะต้องบันทึกจํานวนเงินดังกล่าวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันตามข้อเท็จจริงในแต่ละวันตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 89 เมื่อสิน้วันรับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินนํา
เงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ส่ง
มอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัว
เงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
นําเงิน และเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และ
ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในคดี
กระทําผิด พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.25๒7 พ.ศ.2540  

 ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีกระทาํผิด พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.25๒7 พ.ศ.2540  

ข้อ 18 การเก็บรักษาหลักทรพัย์ที่รับไว้เป็น
หลักประกันที่เป็นเงินสด ให้ผูม้ีอํานาจปล่อยชั่วคราว  
เก็บรักษาไว้ ดังนี้  

 18.1 ในส่วนกลาง เก็บรักษาไว้ ณ กองรายได้  
 18.2 ในส่วนภูมิภาค ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย 

ณ สํานักงานสรรพสามิตอําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือนําฝาก
ไว้ในตู้นิรภัย ณ สถานีตํารวจแห่งท้องที่ 
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินและ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้นําเงินดังกล่าว
ฝากคลัง และให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการบัญชีใน
ระบบ GFMIS ผ่าน Web Online   

 
 
 
 

 
 
 
 

5. 8. ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินแบบ 2 
ให้กับผู้ประกัน แทนใบสําคญัรับเงิน เพื่อให้ถูกต้องเป็น 
ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  

กรณีการรับเงินค่าหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราว 
เจ้าหน้าที่การเงินได้ออกใบสําคัญรับเงิน ให้กับผู้ประกัน  

 
 
 

 
ข้อ 74 ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ให้ส่วน

ราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ หรือรับชําระเงินนั้นออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการรับ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมที่มีเอกสารของทางราชการระบุ
จํานวนเงินที่รับชําระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุม
จํานวนที่รับจ่ายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน หรือเป็น
การรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลัง 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 

1.3 งบทดลอง กับ
ทะเบียนคุมฯ และบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง 

1. บัญชีเงินสดในมือและการเก็บรักษาเงิน  
บัญชีเงินสดในมือ มียอดเงินไม่ตรงกับรายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน ซึ่งเป็นเงินสินบนและรางวัลค่าปรับคดีที่ผู้มี
สิทธิรับยังไม่รับเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 

 
 
 
 
 

 

 
1. 

 
1. ให้นําเงินดังกล่าวฝากธนาคาร โดยเปิดบัญชี

ธนาคารใหม่ และให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการบัญชี
ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online เป็นเอกสาร
ประเภท RE เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินและ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 

2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527 พ.ศ.2542  

2. ให้สรรพสามิตพื้นที่ กํากับตรวจสอบเงินสินบน
และรางวัลค่าปรับคดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ระเบยีบ/ข้อบงัคับ ขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารกับ Bank Statement ของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ทุกประเภทและทุกบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน 
ที่ กค 0423.3/ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการประจําปีงบประมาณ 2558 

 2.  

2. 

บัญชีเงินฝากธนาคาร   
2.1 ไม่ได้จัดทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อ

เปรียบเทียบ กับ Bank Statement  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 

0423.3/ว 402 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑก์าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจําปี
งบประมาณ 2558 

 
 
 
 

2.2 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร มิได้ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง  

ใหส้รรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของ   
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองความถกูต้องของงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารด้วย
ทุกครั้ง  

 
 
2.3 3. ให้ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงิน 

โดยให้สรรพสามิตพื้นที่ เป็นผู้มีอํานาจในการเบิกถอน
และการสั่งจ่ายเช็ค เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

ผูม้ีอํานาจในการเบิกถอนและการสั่งจ่ายเช็ค 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการตําแหน่ง
สรรพสามิตพื้นที่    

 

 3. เงินฝากคลงั  
    บัญชีเงินฝากภาษีบํารุงองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

เพื่อรอจัดสรร (10778) ตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากกระทรวงการคลัง มียอดไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 
เจ้าหนี้ อปท. (2101020101) ในระบบ GFMIS 

 
 

 
1. ให้โอนเงินให้ อปท. เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้บัญชี

แยกประเภททั่วไป เจ้าหนี้ อปท. มียอดคงเหลือที่ถูกต้อง 
2. ให้เจ้าหน้าที่การเงินติดตามใบเสร็จรับเงินกับ 

อปท. ที่ได้โอนเงิน ให้ครบทุกครั้ง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0409.3/ว๖๒  
ลงวันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การนําเงินส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินและการนําเงินส่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

  3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบและส่งรายละเอียด
รายการผลต่าง และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ตรงกัน 

 

 

4.  
1. 

 บัญชีเงินทดรองราชการ 
ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภททั่วไประดับ

ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
ทําหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการ และเงินคงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมลง
ลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

4.1 ไม่ได้จัดทาํคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ  

 
 
 
4.2 ยังไม่ได้นําดอกเบี้ย จากบัญชีเงินฝากเงินทดรอง

ราชการ นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
2. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน นําส่งดอกเบี้ยเงินฝากเป็น

รายได้แผ่นดิน 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

5. บัญชีเงินประกันอื่น  
1. จากการตรวจสอบทะเบียนคุมบัญชีย่อยเงินมัดจํา

ประกันสัญญา มีเงินมัดจําประกันสัญญาที่ครบกําหนดจ่ายคืน 
ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ดําเนินการตรวจสอบเงินมัด

จําประกันสัญญาที่ครบกําหนดจ่ายคืน  
2. ให้ เ จ้าหน้าที่ พัสดุ แจ้งผู้ เสนอราคาหรือผู้ค้ํ า

ประกัน เพื่อติดต่อขอรับเงินมัดจําประกันสัญญาคืน 
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕3๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

    ข้อ 144 ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่  
ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

     (1) หลักประกันซอง...  
     (2) หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญา หรือ  

ผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับ
แต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

      การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕3๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

3. ให้หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องใน  
การปฏิบัติงานและเป็นปัจจุบัน  

1. การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วัน
สิ้นปีงบประมาณ  พบว่า  

1.4 การปรับปรุง
รายการบัญชีตามเกณฑ์
คงค้าง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ  

 
 
1.     1.1 การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS 

มียอดคงเหลือเนื่องจากอยู่ระหว่างรอตัดโอนรายการวัสดุที่
สํานักงานได้เบิกจากกรม ซึ่งได้รับมาเรียบร้อยแล้ว 

ให้ดําเนินการติดตามการตัดโอนรายการ 
วัสดุจากสํานักบริหารการคลงัและรายได้  และปรับปรุง
บัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย 

1.2 ไม่ได้มีการปรับปรุงบัญชีรายได้บริการรับ
ล่วงหน้า เป็นเงินเบิกเกินส่งคืนเงินค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการของปีงบประมาณ 2556  

2. ให้ดําเนินการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย  
 
 
3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินปรับปรุงบัญชีรายได้สูง (ต่ํา) 

กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม ณ วันสิน้ปีงบประมาณ 

1.3 ยังไม่ได้ปรับปรุงปิดบัญชีรายได้สูง (ต่ํา) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ 
วันสิ้นปีงบประมาณ  

 

1.5 เงินกองทุน
สวัสดิการ 

1. การออกใบเสร็จรับชําระเงินกู้ยืม มีการออกใบเสร็จรบั
ชําระเงินกู้ทุกครั้งที่รับเงิน แต่ไม่ลงวันที่รับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินไม่ใส่เลขที่เลม่ที่ 

2. ไม่มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  

 

1. ให้คณะกรรมการสวัสดิการ จัดประชุมประจําปี 
เพื่อกําหนดนโยบาย หลักการและแนวทางการบริหาร
เงินกองทุนสวัสดิการประจําปี 

2. ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมสรรพสามิตว่าด้วยสวัสดิการกรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2556 
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ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินลงวันที่ในใบเสร็จรับเงิน และ
ใส่เลขที่เล่มที่ในใบเสร็จรับเงินด้วย เพื่อเป็นการควบคุม
และสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
3. 

    4. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
กู้ยืม และจัดเก็บเอกสารรายละเอียดลูกหนี้รายตัวเป็น
ราย ๆ ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน
สวัสดิการ พบว่า ไม่มกีารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย บัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบดุล 

5. ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
เงินกองทุนสวัสดิการ 

 
6. 4. การจัดทําบัญชีไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทําบัญชีให้ครบถว้นและ

เป็นปัจจุบัน ตามแนวปฏิบัติกองทุนสวัสดิการ (ส่วนลด
สลาก) ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว 366 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่องแนวปฏิบัติการบันทึก
บัญชีเกณฑ์คงค้างเกี่ยวกับรายได้แผ่นดินและกองทุน
สวัสดิการ 

 
 
 
 
 

5. มีการใช้เงินกองทุนสวัสดิการในกิจกรรมสันทนาการ
บางส่วน แต่ไม่พบหลักฐานการขออนุมัติใช้เงินกองทุน และ
หลักฐานจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

7. ในการใช้เงินกองทุน ให้จัดทําหนังสือขออนุมัติใช้
เงินกองทุน และเก็บเป็นหลักฐานในการใช้เงินกองทุนใน
กิจกรรมต่างๆ 

๒. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 
2.1 วิธีการ

ปฏิบัติงานและการ
ควบคุมด้านการ
เบิกจ่าย 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายบางเรื่อง แนบหลักฐานการจ่ายเงิน
ยังไม่ครบถ้วน  เช่น ไม่พบใบเสร็จรับเงินประกันสังคม 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้  ใบเสร็จรบัเงินค่าน้ํามัน  
รายละเอียดการควบคุมงานแต่ละวันตามที่ขอเบิก   

 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายเงินให้รอบคอบ ครบถ้วนก่อนทําการเบิกจ่าย และ
จัดเก็บใบสําคัญคู่จ่าย รวมถึงเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ขายทุกครั้งภายหลังจากการจ่ายเงิน กรณี หากมีการ
โอนเงินที่เบิกจ่ายเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้มสีิทธิ ให้แนบ
หลักฐานการโอนเงินไว้แทนหลักฐานการลงลายมือชื่อ  
รับเงิน 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 
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2. หลักฐานการจ่ายเงินบางฉบับไม่มีการประทับตรา 
“จ่ายเงินแล้ว” เช่น ใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงิน และใน
หลักฐานการจ่ายเงิน บางฉบับไม่ได้ลงลายมือชื่อและวันที่
กํากับไว้ 

 
3. มีใบเสร็จรบัเงินหลายฉบับที่มีขนาดเล็ก และบางฉบับ

เป็นใบกํากับภาษีที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ เช่น ใบเสร็จค่า
ไฟฟ้า ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ํามัน    
เป็นต้น จัดเก็บไว้รวมกับหลักฐานประกอบการเบิกอื่น เสี่ยง
ต่อการสูญหายและเลือนราง  

4. สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ไม่ได้สรุปรายละเอียดของ
บุคลากรที่มาปฏิบัติงานแต่ละวัน และข้อมลู การลา ขาด    
การไปราชการ ทําให้ไมส่ามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 
 
 
 
 
 

5. ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมหลกัฐานการขอเบิก 
 

   กรณีใบเสรจ็รับเงินสญูหาย ให้ใช้สําเนาใบเสร็จรบัเงิน 
ซึ่งผู้รับเงินรบัรองเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินแทนได้ 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 43 

2. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
พร้อมกับลงลายมือชื่อ และวันที่จ่ายเงิน ในหลักฐานการ
จ่ายเงิน รวมทั้งที่เป็นใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และ
ใบสําคัญรับเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

3. กรณีมใีบเสร็จรับเงินที่มีขนาดเล็ก ให้ติดไว้กับ
กระดาษ A4 เพื่อป้องกันการสูญหาย และกรณีที่ใบเสรจ็
ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ให้ถ่ายเอกสารและจัดเก็บ
ต้นฉบับไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันการเลือนราง เนื่องจากเป็น
เอกสารทางการเงินต้องจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

4. สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้สรุปรายละเอียด
ของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานแต่ละวัน จํานวนที่มา
ปฏิบัติงาน จํานวนที่ขาด ลา มาสาย และจํานวนที่
เดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรม โดยผู้ที่เดินทางไป
ราชการ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ธุรการ
เขียนชื่อและหมายเหตุไว้ด้านท้ายของการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการว่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ทีใ่ด เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลัง และสอบยันกับ
การปฏิบัติงานจริงในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

5. ให้จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเพื่อใช้
ควบคุมการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ  
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6. หลักฐานประกอบการเบิกที่เป็นสําเนา ส่วนใหญ่ไม่ได้  
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  

 
 
 

7. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ เบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ 

 
 
 

8. หลักฐานการจ่ายเงินบางฉบับไม่สมบูรณ์ เช่น ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ขาย ใบเสร็จรับเงิน เขียนชื่อที่อยู่ 
ไม่ครบถ้วน หรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง    
พ.ศ. 2551 

 
9. หลักฐานการจ่ายเงินบางฉบับผู้อนุมัติไม่ได้ลงนาม

อนุมัติเบิกจ่าย และบางฉบับผู้ที่อนุมัติเบิกจ่ายเป็นตําแหน่ง
สรรพสามิตพื้นที่ ซึ่งจะต้องเป็นอํานาจอนุมัติของอธิบดีกรม
สรรพสามิต 

 
 

10. ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติในรายงานขอเบิกเงินคง
คลัง (ขบ.) และ ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้บันทึก และผู้อนุมัติใน
บันทึกรายการจ่ายชําระเงิน (ขจ.05) 

 

6. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ใช้ต้นฉบับ กรณีมี
ความจําเป็นต้องใช้สําเนาเอกสารประกอบการเบิก ให้ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อม วัน เดือน 
ปี ที่รับรองสําเนาถูกต้อง และอ้างอิงแหล่งที่อยู่ ของ
ต้นฉบับด้วย 

7. ให้พิจารณาการจ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยให้
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสทิธิ
รับเงินโดยตรง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 25  

8. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบใบเสร็จรบัเงินให้
รอบคอบก่อนการเบิกจ่าย หากใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ 
มีรายการไม่ครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรกัษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 41 ให้เจ้าหน้าที่จัดทําใบสําคัญรับเงิน เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการรับเงิน ค่าเช่าสํานักงาน 

9. กรณีผู้มีอํานาจอนุมัติเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต 
สรรพสามิตพื้นที่จะอนุมัติเบิกจ่ายได้ต้องปฏิบัติราชการ
แทน ตามคําสั่งกรมที่ 497/2552 เรื่อง มอบอํานาจ
หน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 
7 โดยให้ประทับตรายาง “สรรพสามิตพื้นที่.................. 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต” 

10. ให้ผู้บันทกึรายการในระบบ GFMIS ลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร ขบ. และ ขจ. ทุกครั้ง และหวัหน้าฝ่าย
อํานวยการสอบทานหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย พร้อม
ลงลายมือชื่อสอบทาน เสนอให้ผู้อนุมัติตรวจสอบและลง
ลายมือชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการอนุมัติและ
นําเข้าระบบฯ
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2.๒ ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 

 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม หลกัฐาน
บางฉบับไม่ได้แนบรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และกําหนดการอบรม 

1. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมให้ผู้ขอเบิกแนบโครงการ
ฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และกําหนดการอบรม
ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ตรวจสอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
2. 2. ใหแ้จ้งผู้ขายระบุเลขทะเบียนรถในใบเสร็จรับเงินค่า

น้ํามันที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบว่าได้มีการเติมน้ํามันรถคันนั้นจริง      

ใบเสร็จค่าน้ํามันรถที่ใช้ในการเดินทางไปราชการบาง
ฉบับ ไม่ได้ระบุทะเบียนรถยนต์  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

 
3. 3. ในการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้จัดทํา

ข้อมูลเพิ่มเติม เวลาไป - กลับ ของแต่ละบุคคลไว้ในช่อง
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจํานวนชั่วโมง
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708) กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ไม่ได้ระบุวัน เวลา ที่      
แต่ละคนไป-กลับ ในช่องหมายเหตุ  

 
4. 4. ให้แนบรายงานผลการออกตรวจปราบปรามที่

รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น 
กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงออกตรวจปราบปรามของ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่ได้แนบรายงานผลการออกตรวจ
ปราบปราม เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)  

 
5. 5. มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บางรายการไม่ตรง

กับหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
ให้ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จากหลักฐานอื่นอีก (ถ้ามี) ว่า
มีการเบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
ให้ดําเนินการเรียกคืนเงินเพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

5.1 กรณีออกตรวจปราบปราม  
5.1.1 รายละเอียดตามใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการและหลักฐานประกอบการเบิก มีการเบิกค่า
เช่าที่พักในวันที่ไม่ได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจปราบปราม  

6. ให้ผู้ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันที่ปฏิบัติงานจริง และ
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกกับหลักฐาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้รอบคอบก่อนทําการเบิกจ่าย เช่น 
คําสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ ใบลาป่วย ลาพักผ่อน การขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ การลงเวลาปฏิบัติงาน รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น และให้มีการสอบทานงานจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่าย และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ    
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554

5.1.2 รายละเอียดตามใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและหลักฐานประกอบการเบิก มีการเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยง ในวันที่มีคําสั่งให้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ โดยเวลาซ้ําซ้อนกับเวลาที่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงออกตรวจ
ปราบปราม ทําให้การนับเวลาเดินทางไปราชการตามคําสั่ง
ออกตรวจปราบปรามไม่เกินสิบสองชั่วโมง ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่1-7 มาตรา 16 จึงไม่สามารถเบิกค่า
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5.2 กรณีเดินทางไปราชการ 
           การเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรมได้ขอเบิกค่า

เบี้ยเลี้ยง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวันเต็มวัน ซึ่งกําหนดการ
ฝึกอบรมดังกล่าวมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 
18 ...ในกรณทีี่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่าง
การฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อ
ละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน ดังนั้น ในการ
เดินทางครั้งนี้ จึงไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันได้  
1 มื้อ ในวันที่กาํหนดการอบรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน 

6. การขออนุมตัิเดินทางไปราชการไม่ได้ระบุวันที่เดินทาง
ไป และวันที่เดินทางกลับ 

 
 
7. ผู้เดินทางไปราชการ เพื่อสอบเลื่อนระดับชํานาญการ

พิเศษ เบิกค่าพาหนะรับจ้างจากสถานที่พักไปสถานที่สอบ   
ซึ่งไม่สามารถเบิกได้ 

 
8. การใช้รถราชการเดินทางไปราชการ แบบใบเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 และบันทึก
ขออนุมัติเดินทาง บางฉบับไม่ได้ระบุทะเบียนรถ  

 
9. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 

8708 ไม่ได้ระบุจํานวนชั่วโมงในวันสุดท้ายของการเดินทาง  
 

7. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้จัดทํา
สมุดลงเวลา เพื่อควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานแต่ละวัน 
โดย มีหัวหน้าผู้ควบคุมรับรอง เวลาที่ปฏิบัติงาน 

8. ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปฝึกอบรมให้
เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และตรวจสอบกําหนดการอบรม
ให้รอบคอบก่อนการเบิกจ่าย 
 
 
 

9. การเดินทางไปราชการทุกกรณี ผู้เดินทางจะต้อง
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยระบุวันที่เดินทางไป-
กลับ ให้ชัดเจนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

10. การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก 
ห้ามผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างไปกลับ
ระหว่างสถานที่อยู่ ที่ พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการ
(สถานที่สอบ) 

11. ให้ระบุทะเบียนรถราชการหรือรถยนต์ส่วนตัวที่ได้รับ
อนุญาตที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในบันทึกขออนุมัติ
เดินทาง และในแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
แบบ 8708 เพื่อประกอบการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

12. ในการเดินทางไปราชการให้ผู้เบิกระบุจํานวน
ชั่วโมงในวันสุดท้ายที่ปฏิบัติราชการไม่เต็มวัน และกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน  
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10. นําใบเสร็จค่าน้ํามันรถราชการที่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการมาเบิกเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 

11. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 
8708 ไม่ได้ลงวันที่ขอเบิก ตรวจสอบ อนุมัติ รับเงิน จ่ายเงิน 
และลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้จ่ายเงิน 

12. ในการเดินทางไปราชการครั้งเดียวกันหลายราย เช่น 
การเดินทางไปสอบคัดเลือก แยกหลักฐานการเบิกรายละชุด 

 
13. มีการมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่มารับเงินค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการแทน 
 

13. ให้เบิกค่าน้ํามันรถราชการที่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กรณีที่
เบิกเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงจะเป็นค่าน้ํามันที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการปกติ 

14. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายเงินให้รอบคอบก่อนการเบิกจ่าย 

 
15. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้จัดทําแบบใบเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708           
ชุดเดียวกัน และเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกัน  

16. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มอบให้เจ้าหน้าที่อีกคนรับเงิน
แทนตนเองให้ใช้ใบมอบฉันทะ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 36

2.3 ค่าเช่าบ้าน 1. ไม่มีการจัดทําทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน และบางหน่วยรับ
ตรวจจัดทําไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

 
2. ผู้ขอใช้สิทธิบางรายไม่ได้จัดทํารายงานข้อมูลข้าราชการ

ในการขอรับค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดทําทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน
ให้ครอบคลุมข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิการเบิก โดยมี
รายละเอียดของ  ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สิทธิการเบิก 
อายุสัญญาเช่า ประวัติการเบิกในแต่ละเดือน และบันทึก
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิก
ไม่ให้ซ้ําซ้อน 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 

 
 
2. 2. ให้ผู้ขอใช้สิทธิจัดทําแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  

(แบบ 6005) และรายงานข้อมูลข้าราชการในการ  
ขอรับค่าเช่าบ้าน ในการขอเบิกครั้งแรก เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 
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3. การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้มีสทิธิเบิก  
ค่าเช่าบ้าน พบว่า มีข้าราชการได้เบิกค่าเช่าซื้อบ้านไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากบ้านที่เช่าซื้ออยู่คนละท้องที่กับสถานที่ปฏิบัติงาน   
จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังดังกล่าวได้ ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 “ใน
กรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ได้ เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคา
บ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ เพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้
นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ...”  

3. ให้ดําเนินการเรียกเงินคืนจากข้าราชการราย
ดังกล่าว และนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินกรณีเบิกเงิน
ปีงบประมาณก่อน และเบิกเกินส่งคืนกรณีเบิกเงิน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

  

2.4 เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

1. ให้จัดทําหน้างบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (แบบ 7136) ประกอบคําขอเบิก 

1. ไม่ได้จัดทําหน้างบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

2. ให้ผู้อนุมัติเบิกจ่ายลงลายมือชื่อในหน้างบใบสําคัญ 
ค่ารักษาพยาบาล  

2. ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติในหน้างบใบสําคัญค่า
รักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2.5 เงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาบุตร 

1. ทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตรยังมีรายละเอียดไม่ 1. ให้จัดทําทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตรให้ครอบคลุม 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายตามสิทธิ และ
บันทึกให้เป็นปัจจุบัน 

ครอบคลุมในการตรวจสอบสิทธิการเบิก และบันทึกไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตรบางฉบับไม่ได้แนบ
อัตราค่าธรรมเนียมของสถาบันการศึกษา 

2. ใหผู้้ขอเบิกแนบอัตราค่าธรรมเนียมของ
สถาบันการศึกษาด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
รายการที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ  

3. การเบิกค่าการศึกษาบุตรมีรายการค่าธรรมเนียม
บริการธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 21     
ลงวันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กล่าวว่า “เงินบํารุงการศึกษา 
ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษา

3. ให้ดําเนินการเรียกเงินคืนจากข้าราชการที่เบิก
ไม่ได้ตามสิทธิ แล้วนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และให้
ตรวจสอบรายการเบิกค่าการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 
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2.6 ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  

1. การลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บางฉบับที่
แนบเป็นสําเนา และไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
นอกเวลา รวมถึงมีการลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมเวลาปกติ (8.30 น. - 8.30 น.) 

 
 
 

2. มีการเบิกค่าล่วงเวลาที่มีจํ านวนเ งินไม่ตรงกับ
หลักฐานการจ่ายเงิน แต่เขียนกํากับด้วยปากกาสีแดงด้วยยอด
ที่เบิกจริง และไม่ได้ลงลายมือชื่อกํากับ จึงไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 45 หลักฐานการจ่ายต้อง
พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธี
ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ทุกแห่ง   

3. มีการบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเบิกค่าตอบแทน ในวันลา
พักผ่อน และในเวลาไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ โดยเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ หรือค่าทําการตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยอัตราค่าทําการที่จะต้องเสีย
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต จึงไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  

 

1. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามความเป็นจริงที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งวันทําการปกติ จะเป็นเวลาหลังเวลา     
ทําการปกติ (16.30 น.) โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน     
ลงลายมือชื่อรับรอง และให้ใช้ต้นฉบับที่มีการลงลาย   
มือชื่อจริง เป็นหลักฐานประกอบการเบิก 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําส่งเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาจัดทําหลักฐานการ

จ่ายเงินให้สอดคล้องตรงกันกับจํานวนวัน และเวลาที่เบิก
ตามจริง เนื่องจากเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หากเขียน
ปากกาสีแดงไว้จะเป็นการแก้ไขต้องลงลายมือชื่อกํากับ  

  ทั้งนี้ การรายงานผลการการปฏิบัติงานให้รายงาน
ตามวัน เวลา ที่ปฏิบัติงานจริง 
 

3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้รอบคอบก่อนเบิกจ่าย โดยตรวจสอบกับวัน
ลาพักผ่อน วันลาป่วย วันเดินทางไปราชการ การอยู่เวร
รักษาการณ์  

 
4. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้จัดทํา

สมุดทะเบียนเพื่อควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานนอก
สถานที่ ในแต่ละวัน  
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4. ไม่ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพื่อเสนอให้ผูอ้นุมัติทราบ ภายใน  ๑๕ วันนับแต่วันที่เสรจ็สิ้น
การปฏิบัติงาน 

    
 
 

5. การลงเวลาปฏิบัติงานปกติ และเวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาของผู้ขอเบิกค่าล่วงเวลา แยกเลม่เฉพาะรายที่ขอเบิก 
และไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้รับรองการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

6. มีการบันทกึลงเวลาปฏิบัติราชการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันที่ลาป่วย แต่ไม่ได้เบิกเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
(08.30-16.30 น.) แต่ไมม่ีรายงานผลการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

 
 
 

5. ใหผู้้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทําบันทึก
เพื่อเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อ
ผู้อนุมัติให้ปฏิบัติงานภายใน 15 วัน หลังจากปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550   

6. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติงานปกติ (8.30-16.30 น.) ในสมดุลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ของสํานักงานรวมกับบุคคลอื่น ๆ และลงเวลา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการแยกจากการลงเวลา
ปฏิบัติงานปกติ และให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานลงลายมือ
ชื่อรับรองการปฏิบัติงานทุกวัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ 

7. ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามวันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาจริง  

 
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ครอบคลุมใน ช่วงที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16.30 
- 20.30 น. พร้อมทั้งให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ลง
ลายมือชื่อ รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย 
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3. การพัสดุ 
ี่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

3.1 การจ้างเหมา
ทําความสะอาด 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ไม่เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นคําสั่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ 

 
 
 
2. สัญญาการจ้างเหมาทําความสะอาดไม่ได้ติดอากร

แสตมป์ 
 
3. ไม่มีการวางหลักประกันสญัญาการจ้างเหมาทําความ

สะอาด  
 
4. การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ใช้สมุด      

ลงเวลาปฏิบัติงานเล่มเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างกรม
สรรพสามิต / ผู้รับจ้างไม่ได้ลงลายมือชื่อและเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างให้เป็น
ปัจจุบัน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับในแต่ละครั้งที่มีการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสํานัก
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ด้ ว ย ก า ร พั ส ดุ  พ . ศ .  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๔ 

2. ให้ปิดอากรแสตมป์ตามพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 
อากรแสตมป์  

3. ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญา ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
ข้อ 142  

4. ให้แยกสมุดในการลงลายมอืชื่อและเวลาการ
ปฏิบัติของผู้รับจ้างเหมาบริการ กับข้าราชการและลูกจ้าง
กรมสรรพสามิต เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการจาก
ภายนอก และต้องนําหลักฐานในการปฏิบัติงานมา
ประกอบการเบิกจ่ายและการจ้างครั้งต่อไปด้วย 

5. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 35 
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 

 
 
 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 
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 3.2 การใช้รถ
ราชการ 

1. การใช้รถราชการ 
1.๑ รถยนต์ไม่ได้พ่นตราเครื่องหมายแสดงส่วนราชการ 

และไม่ได้จัดทําหนังสือขอยกเว้นการพ่นตราเครื่องหมายฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ การจัดทําบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) 

๑.๒.๑ ไม่ได้จัดทําบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) 
 1.2.2 บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน รูปแบบไม่

เป็นไปตามระเบียบฯ และบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน 
๑.๒.๓ การบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น 

การลงลายมือชื่อของพนักงานขับรถยนต์ ผู้ที่ ไปราชการ 
สถานที่ไปราชการ ชื่อพนักงานขับรถ 

1.3 การขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3)  
1.3.1 บางครั้งไม่ได้จัดทําใบขออนุญาตใช้รถ 

(แบบ 3)  
1..3.2 ไม่ระบุเลขทะเบียนรถคันที่ใช้งาน   
 
 
 

 
1. 

 
ให้รถราชการทุกคัน พ่นตราเครื่องหมายของส่วน

ราชการ หากรถยนต์คันใดมีความประสงค์ที่จะไม่พ่นตราฯ 
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน ให้ทําหนังสือขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมาย
และอักษร ชื่อแสดงสั งกัด เ พิ่ม เ ติม  และเสนอกรม
สรรพสามิตอนุมัติต่อไป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 7 สําหรับรถเช่าที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ ให้ประสานกับสํานักบริหารการคลัง
และรายได้ ส่วนบริหารการพัสดุ เพื่อให้ชี้แจงแนวทางใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายของส่วน
ราชการสําหรับรถราชการ กรณีเช่ารถ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
2. ให้จัดทําบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) และ

พนักงานขับรถทุกคนต้องบันทึกข้อมูลการใช้รถในแต่ละ
วันตามข้อเท็จจริง ให้ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง และเก็บไว้ประจํารถคันนั้น ๆ 

๓. จัดทําบันทึกการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด  

 
4. ให้กําชับในการจัดทําใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้งที่มี

การนํารถออกไปใช้ ทั้งระยะใกล้ ระยะไกลและกรณี
รถยนต์คันที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งในแต่ละวันใช้งานบ่อยครั้ง 
อาจขออนุญาตใช้รถแต่ละครั้งในรูปแบบของสมุด แต่ต้อง
มีรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามแบบ 3 และในกรณีทีส่าย
ตรวจขออนุญาตใช้รถเป็นรายเดือน ให้ระบุเลขที่คําสั่งให้
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๑.4 รูปแบบรายละเอียดการซ่อมบํารุงรถ (แบบ ๖)  
1.4.1 รูปแบบไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด 
1.4.2 การบันทึกการซ่อมบํารุงไม่เป็นปัจจุบัน 
1.4.3 รถเช่าไม่ได้จัดทํารายละเอียดการซ่อมบํารุง

1.5 คําสั่งมอบหมายให้พนักงานขับรถดูแลรถแต่ละคัน 
1.5.1 ไม่มีคําสั่งมอบหมายให้พนักงานขับรถ

รับผิดชอบดูแลรถแต่ละคัน 
1.5.2 คําสั่ง ไม่เป็นปัจจุบัน 

2. การควบคุมเกี่ยวกับการใช้น้ํามัน  
2.1 บุคคลที่เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ํามัน 

2.1.1 แต่งตั้งบุคคลไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

2.1.2 ไม่มคีําสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจในการลงนามใน
ใบสั่งจ่ายน้ํามัน/ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
2.1.3  ไม่ได้จัดทําหนังสือตัวอย่างลายมือชื่อผู้มี

อํานาจในการสั่งจ่ายน้ํามันให้แก่สถานีบริการน้ํามัน 
 
 
 

5. ให้ระบุเลขทะเบียนรถคันที่ขออนุญาตใช้งานใน  
ใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ให้ชัดเจน 

 6. ให้จัดทํารายละเอียดการซ่อมบํารุงรถ (แบบ ๖) 
ตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนด และให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรบัรถเช่าให้บันทึกรายละเอียดการซ่อม
บํารุงด้วย 

7. จัดทําคําสั่งมอบหมายให้พนักงานขับรถดูแลรถแต่
ละคันให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
8. ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจในการลงนามใน

ใบสั่งจ่ายน้ํามัน พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจใน
การสั่งจ่ายน้ํามัน โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนาม
ในใบสั่งจ่ายน้ํามันที่สถานีบรกิารน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นผู้
จัดหาให้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2555 ข้อ 1.2.1 ในกรณีเพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ  
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

9. ให้จัดทําหนังสือตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจ
ในการสั่งจ่ายน้ํามันเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้สถานี
บริการน้ํามัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
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2.2 ทะเบียนคุมการใช้น้ํามัน 
      2.2.1 ไมไ่ด้จัดทําทะเบียนคุมการใช้น้ํามันในแต่

ละเดือนของรถแต่ละคัน ตามแนวทางปฏิบัติฯ 
2.2.2 รูปแบบทะเบียนคุมการใช้น้ํามันในแต่ละ

เดือนของรถแต่ละคันไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการ
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  

 
 
 
 

2.3 การใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการ ผู้ถือบัตรเติม
น้ํามัน เมื่อนําบัตรไปใช้แล้วไม่ได้นําส่งคืนบัตรหลังจากเสร็จสิ้น
การใช้กับผู้เก็บรักษาบัตรทุกครั้ง  

 
 
 

10. ให้จัดทําทะเบียนคุมการใช้น้ํามันตามรูปแบบ
ทะเบียนคุมการใช้น้ํามันตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวพ) ๐๓๒๑.๓/ว ๔๖๒    
ลงวันที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และให้เก็บข้อมูลในการ   
ใช้น้ํามันแยกรายคันรายเดือนในภาพรวมทั้งปี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการเปรียบเทียบ ดูแนวโน้มและความสัมพันธ์
ของปริมาณการใช้น้ํามัน ยอดในการใช้จ่ายคา่น้ํามัน 
ระยะทางรวมของรถแต่ละคัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
ในการควบคุมยิ่งขึ้น 

 

11. ให้ผู้เก็บรกัษาบัตรเติมน้ํามันรถราชการ เรียกคืน
บัตรจากผู้ถือบัตรทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการใช้ รวมทั้งเก็บ
รักษาบัตร และรหัสประจําบัตร (PIN Number) ไว้ในที่ 
ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนําบัตรไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์  ข้อ 3.5 และควรให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นผู้ลงนามผู้เก็บรักษาบัตรเติมน้ํามันรถราชการ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 
2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   

3.3 การขาย
ทอดตลาดรถยนต์ 

1. การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ และครุภัณฑ์สํานักงาน 
ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงสําหรับรถยนต์ที่
ชํารุดเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ตามระเบียบพัสดุ 
ข้อ ๑๕๖ 

2. ไม่มีหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด 
 
 
 
 

1. ให้สอบข้อเท็จจริงสําหรับพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ 
หมดอายุการใช้งาน หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
ตามระเบียบพัสดุ ข้อ ๑๕๖ 

 
2. ให้จัดทําหลกัฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ขาย

ทอดตลาดพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับมอบผู้ส่งมอบให้
ครบถ้วน  
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3. ไม่ได้รายงานผลการขายทอดตลาดและจําหน่ายพัสดุ
ออกจากทะเบียนพัสดุให้กับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคทราบ ภายใน 30 วัน   

 
 
4. ไม่พบหลักฐานการนําส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 
 5. ผู้มีอํานาจในการโอนและเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนรถ

ราชการกรณีขายทอดตลาดไม่ถูกต้อง  
 
 

3. ให้รายงานผลการขายทอดตลาดและจําหน่ายพัสดุ
ออกจากทะเบียนพัสดุให้กับสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่าย
พัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ้ ๑๖๐ 

4. ให้แนบหลักฐานการนําส่งเงินในการขายทอดตลาดไว้
กับต้นเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์คันดังกล่าวด้วย เพื่อจะ
ได้ทราบว่าได้ดําเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นขบวนการแล้ว 

5. ผู้มีอํานาจในการดําเนินการโอนและเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนรถราชการกรณีขายทอดตลาด ได้แก่        
ผู้อํานวยสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามคําสั่งกรม
สรรพสามิต ที ่518/2550 เรื่องมอบอํานาจหน้าที่ให้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

3.4 การตีราคา
ทรัพย์สิน 

1. ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมทรพัย์สิน / การบันทึกสินทรัพย์
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไมค่รบถ้วน / ไมต่ัดสินทรัพย์ทีข่าย
ทอดตลาดออกจากทะเบียนคุม / จัดทําไมเ่ป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้จัดทําและบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินตามรูปแบบ และคํานวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อม
ราคาสะสมตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ดังนี้ 

1.1 สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 
บาท ให้คิดค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

1.2 สําหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ํา 
5,000บาท ให้บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยไม่คิดค่า
เสื่อมราคา แต่ต้องบันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

1.3 สําหรับสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งาน แต่ยัง
สามารถใช้งานได้อยู่ให้นํามาบันทึกในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้ครบถ้วนด้วย หรือรายการทรัพย์สินเดิมที่เคย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   
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2. ไม่ได้คํานวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสมตาม

หลักเกณฑ์การคํานวณค่าเสื่อมราคา สินทรพัย์ถาวรสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ / จัดทําไม่เป็นปัจจุบัน 

3. การกําหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์บางประเภท
เพื่อคํานวณค่าเสื่อมราคาไม่ถกูต้อง เช่น บ้านพักข้าราชการ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นต้น 

4. ไม่ได้จัดทํารายงานสรุปมูลค่าสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา 
ค่าเสื่อมราคาสะสม มลูค่าสุทธิตอนสิ้นปีงบประมาณ /จัดทําไม่
ครบถ้วน 

5. ไม่ได้กําหนดรหัสครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
 
6. ไม่มีรายงานผลการตรวจนับพัสดุ (ครุภัณฑ์) ตอนสิ้น

ปีงบประมาณ จากคณะกรรมการฯ 
 

 
 
 
 

1.4 ให้ตัดสินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดไปแล้วออก
จากทะเบียนคุม และระบบ GFMIS เพื่อให้ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินถูกต้องตรงกับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง 

2. ให้คํานวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม และ
มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ให้เป็นปัจจุบัน  โดยให้กําหนด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้ถูกต้อง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่         
9 กันยายน 2557 เรื่อง หลกัเกณฑ์การคํานวณค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ถาวรสําหรับหน่วยงานภาครัฐ 

3. ให้จัดทํารายงานสรุปมูลค่าสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา 
ค่าเสื่อมราคาสะสมตอนสิ้นปีให้ครบถ้วนเพื่อนําไปสอบ
ทานกับบัญชีในระบบ GFMIS ต่อไป 

4. ให้กําหนดรหัสครุภัณฑ์ยานพาหนะของรถยนต์ทุก
คันให้ครบถ้วน  

5. ให้คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ทําการตรวจนับ
พัสดุทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบทุกครั้ง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ 155  
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1. การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุสํานักงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

3.5 การควบคุม
การเบิกจ่าย และเก็บ
รักษาวัสดุสํานักงาน 
การตรวจนับแสตมป์ 

1. ให้จัดทําทะเบียนคุมวัสดุสํานักงานให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกตามข้อเท็จจริง   

2. สถานที่จัดเก็บวัสดุสํานักงานไม่เหมาะสม ได้แก่ การ
จัดเก็บหมึกพิมพ์ต่าง ๆ เสี่ยงต่อการสูญหาย เนื่องจากที่เก็บไม่
มิดชิด บุคคลอื่นสามารถหยิบได้โดยง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ให้จัดเก็บวัสดุสํานักงานแต่ละชนิดให้มีความ
ปลอดภัยและเหมาะสม โดยหมึกพิมพ์ต่าง ๆ ควรเก็บไว้
ในที่ปลอดภัย มิดชิด มีกุญแจล็อค เนื่องจากหมึกพิมพ์
เป็นวัสดุสํานักงานที่มีมูลค่าสงู  

3. ไม่ได้จัดทําใบเบิกวัสดุสํานักงาน / บางครั้ง ไม่มี
หลักฐานการขอเบิก 

3. ให้จัดทําหลกัฐานในการขอเบิกทุกครั้ง และผู้จ่าย
พัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและลงบัญชี
หรือทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้
เป็นหลักฐานด้วย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ้ 154 

 
 
 
4. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ไม่ได้จัดทํารายงานขอจัดซื้อตาม

ระเบียบฯ  
4. ให้จัดทํารายงานขอจัดซื้อตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 27 และ
ให้ตรวจรับทุกเดือน  

5. มีแสตมป์เครื่องดื่มต่างประเทศ  ขนาด เกิน 1,500-
2,000 ลบ.ซม ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประทับตราวันที่
ผิด 

5. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีแสตมป์
เครื่องดื่มต่างประเทศชํารุดเนื่องจากประทับตราวันที่ผิด หาก
ทราบข้อเท็จจริงแล้ว ให้ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์
สรรพสามิต พ.ศ. 2553 

4. การบริหารการจัดเก็บรายได้ 
๔.1 การประกันค่า

ภาษีของสินค้าที่ขอ
ชําระภาษีภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดือนที่นําสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรม 
ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

1. กรณีวางประกันค่าภาษีเป็นหนังสือค้ําประกันธนาคาร
หนังสือสัญญาค้ําประกัน มีอายุมากกว่า ๑ ปี  

ในการวางประกันค่าภาษี หนังสือค้ําประกันของ1. 
ธนาคารให้มีกาํหนดระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่อนุมัติ  

2. หนังสือค้ําประกันธนาคารหมดอายุ/ใกล้หมดอายุ 2. ให้ติดตามให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาต่อการประกัน
ค่าภาษีของสินค้าที่ขอชําระภาษีภายในวันที่สิบห้าของ
เดือนถัดจากเดือนที่นําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  

 
 
3. ผู้ประกอบการหลายรายไม่มีการยื่นรายการภาษีและ

ชําระภาษี 
3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีออกตรวจปฏิบัติการ

เพื่อให้ทราบว่า ยังประกอบกิจการหรือไม่ 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการ
ภาษี พร้อมชําระภาษีภายในวันที่สิบ
ห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินค้า 
ออกจาก โร ง อุ ตสาหกรรมหรื อ
คลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
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๔.2 การยกเว้น
ภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไม้ 
และน้ําพืชผัก ตาม
พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ 

ไม่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่ ไ ด้รับยกเว้นภาษี 
ระยะเวลา ๖ เดือนเพื่อส่งกรมสรรพสามิต  

ให้สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้นภาษี ทุก ๆ  
๖ เดือน  ส่งกรมสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้นภาษีว่ามีอัตราส่วนผสมเป็นไปตาม
อัตราส่วนผสมตามประกาศกรมสรรพสามิต 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้น
ภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไม้และน้าํพืชผัก 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ และ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้น
ภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไม้และน้าํพืชผัก 
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๑ 

๔.3 การควบคมุ
แบบพิมพ์ 

1. ระบบการจัดเก็บแสตมป์ยากต่อการค้นหาและตรวจสอบ
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหายได้ 

2. เจ้าหน้าที่เก็บรักษาแสตมป์ และเจ้าหน้าที่ตรวจนับ
แสตมป์คงเหลือทุกเดือนเป็นบุคคลเดียวกัน 

 
 
3. ทะเบียนคุมการรับจ่าย (แบบ สส.1/8) ใบอนุญาตขาย

สุรา  ยาสูบและไพ่  ไม่ ไ ด้ลงด้านรับ (ที่ เ บิกมาจากฝ่าย
อํานวยการ) แต่จะบันทึกทางด้านจ่ายเพียงด้านเดียว ซึ่งทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันปัจจุบันกับใบอนุญาตที่มี
อยู่จริงว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่             
    4. การจัดเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินแยกเก็บไว้กับตัว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละรายตามประเภทรายได้  
 
 
 
 
 

1. ให้จัดวางระบบการจัดเก็บแสตมป์สรรพสามิตที่ดี 
เพื่อสามารถค้นหา และตรวจสอบได้  

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับ
แสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2553   2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาแสตมป์สรรพสามิต 

ตามระเบียบฯ ข้อ 11.2 และกรรมการตรวจนับแสตมป์คงเหลือ 
ตามระเบียบฯ ข้อ 18 ให้เป็นคนละคนกัน เพื่อสอบทานความ
ถูกต้องระหว่างกันซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมภายในที่ดี 

2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรกัษาเงินและนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 

3. ให้ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี บันทึกการรับ จ่าย 
ในทะเบียนคุมการรับจ่าย (แบบ สส.1/8) ใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบ ไพ่ ทุกครั้งและให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อสามารถ
ตรวจสอบใบอนุญาตคงเหลือในทะเบียนคุม กับ
ใบอนุญาตที่มอียู่จริงให้ถูกต้องตรงกัน 

3. พระราชบัญญั ติสุ ร า  พ .ศ . 
๒๔๙๓  และแบบรายการภา ษี
สรรพสามิต (แบบ ภษ.๐๑-๑๒ ก.) 

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ เมื่อสิ้นเวลารับ
จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนํา
เงินที่ได้รับพร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่
จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วน
ราชการนั้น  ดังนั้น จึงต้องให้ฝ่ายอํานวยการเป็นผู้เก็บ
รวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงินให้อยู่ในที่เดียวกัน 
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5. ให้จัดเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินเรียงไว้เป็นประเภท
รายได้ รายเดือน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบควบคุม 
ลดความเสี่ยงด้านการสูญหาย 

 
 
 

5. 6. ให้บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินบนแบบการรับชําระ
ภาษีทุกฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ 

แบบการจําหน่ายใบขนสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา  
พ.ศ. ๒๔๙๓ และแบบรายการภาษีสรรพสามิต (แบบ ภษ.๐๑-
๑๒ ก.)ประจําเดือน แบบจําหน่ายใบขนสุราและแบบรายการ
ภาษีสรรพสามิตบางฉบับไม่บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

 
 
7. ให้บันทึกเลขที่แบบพิมพ์ใบอนุญาตในบัญชีรับ – 

จ่ายแบบพิมพ์เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ ว่ามีการรับ 
– จ่ายแบบพิมพ์เลขที่ใดถึงเลขที่ใดและให้ใช้เรียงตามลําดับ
เลขที ่

6. บัญชีรับ – จ่ายแบบพิมพ์ใบอนุญาตไม่บันทึกเลขที่แบบ
พิมพ์ที่มีการใช้ ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบในการใช้แบบพิมพ์
จากเลขที่ใดถึงเลขที่ใด เสี่ยงต่อการสูญหาย 

 
7. 8. กรณีใบเสรจ็รับเงินเสียไม่ใช้ ให้ขีดฆ่า เลกิใช้

ใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับแล้วออกใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
นําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 6  ข้อ 71 

แบบพิมพ์ใบอนุญาตเสีย ไม่ขีดฆ่าและเขียนว่าเลิกใช้  
ทั้งฉบับ  

 
 
8.  9. ให้นําแบบพิมพ์ใบเสร็จรบัเงินค่าปรับในคดีของ

กรมสรรพสามิต และแบบพิมพ์ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
และไพ่ เก็บไว้ในที่เดียวกัน ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
และเก็บในสถานที่ปลอดภัย เนื่องจากแบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี และแบบพิมพ์
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ เป็นเอกสารแบบพิมพ์
แทนตัวเงิน 

แบบพิมพ์ใบเส ร็จ รับเ งินค่าปรับในคดีของกรม
สรรพสามิตเก็บไว้ที่ไม่ปลอดภัย   

 
 
 
 
 
9. 10. สมุดการรับ จ่าย แบบพิมพ์ (แบบ ส.ส. 1/8) ที่กรม

สรรพสามิตให้ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีช่องรับ จ่าย คงเหลือ ซึ่ง
แบบพิมพ์ใบอนุญาตที่ใช้ปัจจุบันนี้มีเลขที่แบบพิมพ์ ดังนั้นแต่
ละช่องต้องแสดงจํานวนและเลขที่แบบพิมพ์ สําหรับใช้ในการ

ให้สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
ร่วมกับสํานักกฎหมาย และสาํนักบริหารการคลังและ
รายได้ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรูปแบบบัญชีรับ – จ่าย
แบบพิมพ์ (แบบ ส.ส. 1/8) ให้สามารถใช้ ควบคุมการรับ

26 
 



ประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบยีบ/ข้อบงัคับ 

11. แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบอนุญาตใหใ้ช้เรียงกัน
ไปตามลําดับก่อนหลัง 

10. การควบคุมการเบิก จ่าย แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
แบบปรุกลาง และแบบ 2 แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปรุ
กลาง พบว่า ไม่ได้ใช้ใบเสร็จเรียงลําดับก่อนหลัง   

4.4 การสอบทาน
การรับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบและไพ่ (สยพ.1) 

1. การกรอกข้อมูลในใบคําขอ แบบ สยพ.1 บางฉบับไม่
สมบูรณ์ เช่น  ไม่ลงวันที่ขออนุญาต ทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าออกใบอนุญาตวันใด หรือไม่มีชื่อและไม่ลงชื่อผู้
ขออนุญาต 

2. แบบ สยพ.1 ในข้อ (8) ไม่มีการพิจารณาความเห็น 
และการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตต้องให้ความสําคัญในการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในแบบ สยพ.1 เพื่อเป็น
หลักฐานรับรองสถานที่จําหน่ายที่ขอใบอนุญาตขาย 
ว่าเป็นไปตามกฎหมายกําหนด ซึ่งผู้ขออนุญาตอาจ  
มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตในแบบ สยพ.1 (8) 
โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 

2. 

1.1 ให้ผู้มีอํานาจตามประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าที่ 
และเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่ 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 พิจารณาอนุญาตทันทีดังนี้ 

1) กรณีขายสุรา ให้ปฏิบัติตามประกาศกรม ฯ 
ข้อ 2.3 

2) กรณีขายยาสูบ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรม ฯ  
ข้อ 3.3 

3) กรณีขายไพ่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมฯ 
ข้อ 4 

1.2 ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่
กําหนดไว้เดิมให้แก้ไขเป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง แก้ไขชื่อตําแหน่ง ประเภทและระดับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามประกาศกรม ระเบียบกรม

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
แก้ไขชื่อตําแหน่ง ประเภทและระดับ
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามประกาศกรม ระเบียบกรม
สรรพสามิต คาํสั่งกรมสรรพสามิต 
ข้อบังคับกรมสรรพสามิต และ
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ลงวันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ.2551 
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3. แบบ สยพ.1 ในข้อ (๖) หลักฐานประกอบการพิจารณา

กรณีขอใบอนุญาตใหม่ผู้ขอใบอนุญาตไม่ไ ด้แสดงว่านํา
หลักฐานใดมาประกอบการขออนุญาต 

2. ให้ตรวจสอบเอกสารที่นํามาพิจารณาการขอ
ใบอนุญาตใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด 

๔.5 การรับเงิน
รายได้ภาษี   

1. ไม่มีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติภาษีสรรพสามิต  พ .ศ .  2527 ว่า ด้วย
หลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินไม่ได้นําเงิน
ที่ได้รับพร้อมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บ
ในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบและรับ
เงินรายได้  

 3. ไมม่ีระบบการสอบทานการใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตของ
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  

 
 

1. ให้นําแบบรายงานการพิจารณา ของดหรือลดเบี้ย
ปรับเงินเพิ่ม (แบบ ตส.04-11) มาใช้ในการพิจารณา
เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติงดหรือลดเบี้ยรับเงินเพิ่ม 

 
2. เมื่อสิ้นเวลารับเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ

หรื อ รับ ชํ า ระ เ งิ น นํ า เ งิ นที่ ไ ด้ รั บพร้ อม กับสํ า เนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่ง
ต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้น โดยเคร่งครัด 

3. ให้กําหนดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้แบบพิมพ์
ใบอนุญาตทุกวันที่มีการรับค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตรงกัน
กับรายงานใบอนุญาตประจําวัน อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 

4. กรณีมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ทําบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชีทราบทันที 

5. ให้พิมพ์สรุปรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุก
ชนิด ได้แก่ รับค่าธรรมเนียมปกติ  รับค่าธรรมเนียมผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับค่าธรรมเนียมทางอินเตอร์เน็ต และ
รับค่าธรรมเนียมหลังปิดบัญชีทุกวัน 

 

 
 
 
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 

การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 
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1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบทานข้อมูลระหว่างงบสรุปยอดเงิน
รายได้ค่าภาษีสรรพสามิตกับงบทดลอง หมวด 4 (หมวด
รายได้)   

ให้สอบทาน รายงานผลคดี (ส.ส.2/59) งบสรุปยอดเงิน
รายได้ค่าภาษีสรรพสามิต กับ รายงานงบทดลองหน่วย
เบิกจ่ายรายเดือน ให้ถูกต้องตรงกันทุกสิ้นเดือน  

4.6 การสอบทาน
การบันทึกรายการ
จัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิต ระหว่างงบ
สรุปยอดเงินรายได้ค่า
ภาษีสรรพสามติกับ       
งบทดลอง หมวด 4  

 

4.7 1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

1. การถอนเงินจากบัญชีพักเพื่อฝากเข้าคลังเป็น
รายได้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ลง
วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2551 หมวด 8 (2) เงินรายได้
แผ่นดิน ให้นําส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วน
ราชการใด มีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่ง
หมื่นบาท ก็ให้นําส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวัน
ทําการถัดไป 

การนําส่งเงิน
ฝากคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 

1. ระยะเวลาการถอนเงินจากบัญชีพักเพื่อฝากเข้าคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน พบว่า นําส่งเข้าคลังเกิน 3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
2. 

2 .  

2.  ให้ เจ้ าหน้าที่ การ เ งิน นํา เ งินรายไ ด้แผ่น ดิน
ส่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใด มีเงิน
รายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็ให้
นําเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทําการ
ถัดไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  

จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current 
Account) ชื่อ “กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง” ซึ่งเป็น
บัญชีพักเงินสดรับ พบว่า ส่วนใหญ่เงินคงเหลือในแต่ละวันเกิน 
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่มีการนําเงินเข้าส่งเข้าเป็นรายได้
แผ่นดิน เฉลี่ยเดือนละ ๕ ครั้ง ดังนั้น ระยะเวลาการถอนเงิน
จากบัญชีพักเพื่อฝากเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เกิน 3 วัน  
ทําการ  

3. ให้ผู้บังคับบัญชากํากับติดตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้อ (2) 
และ (3) อย่างเคร่งครัด 

3. เจ้าหน้าที่บางรายปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่น ตั้งแต่รับ
แบบรายการภาษี รับเงิน จ่ายแสตมป์ และควบคุมเก็บรักษา
แสตมป์ 

พระร าช บัญญั ติ ร ะ เ บี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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4. เจ้าหน้าที่ผู้รับค่าธรรมเนียมในอนุญาต จะเป็นผู้สอบ
ทานสําเนาใบอนุญาต และเงินค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องกับ
ระบบใบอนุญาต และจัดทําทะเบียนคุมการเบิกใช้ใบอนุญาต
ด้วย ซึ่งไม่มีผู้ควบคุมตรวจสอบในแต่ละวัน 

5. เจ้าหน้าที่ผูร้ับรายได้ภาษีต่างๆ จะเป็นผู้สอบทาน 
สําเนาใบเสร็จรับเงิน และจํานวนเงินให้ถูกต้องกับระบบงาน
รายได้ และจัดทําทะเบียนคุมการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินด้วย  
ซึ่งไม่มีผู้ควบคมุตรวจสอบในแต่ละวัน 

4. ให้มกีารมอบหมายบุคคลเพื่อสอบทานระหว่าง
การรับเงินรายได้ กับทะเบียนคุมการรับและเบิกใช้
ใบเสร็จ/ใบอนุญาต รวมทั้งจาํนวนเงินการรับรายได้ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาด 

 

4.8 การอนุมตัิ
ยกเว้นภาษี/คืนภาษี
สําหรับสินค้าทีส่่งออก
นอกราชอาณาจักร 

ทะเบียนคุมคําขอยกเว้นหรือคืนภาษี สําหรับสินค้าที่
ส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคําขอ
ยกเว้นทุกคําขอได้มีการยื่นส่งคืนทุกฉบับ 

ให้ บั นทึ ก ร ายละ เ อี ยด ตั้ งแ ต่ รั บคํ าขอยก เ ว้ น 
การส่งคืนคําขอฯ จนถึงการอนุมัติยกเว้น เพื่อให้ทราบว่าคํา
ขอฯ ใดได้ส่งออกจริงและได้รับการอนุมัติยกเว้น หากมีกรณี
คําขอใดไม่ยื่นส่งคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามให้เป็นไประเบียบกฎหมาย

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 

 

4.9  ๑. ให้จัดทําทะเบียนคุมให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อ
การตรวจสอบได้ว่ามีรายใดบ้างที่มาต่อใบอนุญาตและ
ยกเลิกฉบับเดิมแล้ว กรณีต่อใหม่หรือยกเลิกให้หมายเหตุว่า 
“ต่ออายุแล้วเมื่อใด” 

๒. ให้แยกตามปริมาณตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่า
ด้วยการขอยกเว้นภาษีสําหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้มีขอ้มูลว่าสรรพสามิตพื้นที่หรือ
สรรพสามิตภาคเป็นผู้อนุญาตรายใด

๑. ข้อมูลรายชื่อผู้ขออนุญาตตามทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนและ
ไม่เป็นปัจจุบัน 

สารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน 

 
 

๒. ทะเบียนคุมไม่แยกตามอํานาจพิจารณาอนุญาต 
 ๒.๑ ปริมาณขอใช้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ต่อเดือน 
 ๒.๒ ปริมาณขอใช้เกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ต่อเดือน 
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