




บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา  

กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 

งานตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งของการควบคุมที่ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารว่า การปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในส่วนราชการเป็นไปตามแผนการท างานและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความถี่
ในการเข้าตรวจสอบ ผลการจัดเก็บรายได้ ผลการเปรียบเทียบคดี การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีระบบ 
GFMIS และระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเสี่ ยงหน่วยรับตรวจทั้ งสิ้น  286 หน่วยงาน                           
โดยปีงบประมาณ 2560 ได้คัดเลือกส านักงานสรรพสามิตภาค จ านวน 1 ภาค ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
จ านวน 8 พ้ืนที่ และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา จ านวน 16 พ้ืนที่สาขา และก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค/พื้นท่ี/พื้นท่ีสาขา ให้ครอบคลุมการตรวจสอบทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการบัญชีระบบ GFMIS  

2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน 

3. ด้านการพัสดุ 

4. ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

5. ด้านการจัดเก็บรายได ้

6. ด้านการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

7. ด้านการเปรียบเทียบคดี 

8. ด้านการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ดังนั้น การรายงานผลการตรวจสอบนับเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายใน เป็น            
การรายงานผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การวิเคราะห์ผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะ/แนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับตรวจและต่อองค์กร คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบจะดีมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลที ่รวบรวมได้           
ความชัดเจน และสาระส าคัญของรายงาน การดึงประเด็นที่ส าคัญและน าเสนอในรูปแบบที่กระชับ ง่ายต่อ
การศึกษาและน าไปปฏิบัติ  ดังนั้น การรายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรและของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรนั้น ๆ ต่อผู้บริหาร สามารถเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในอันที่จะช่วยเสริมสร้างให้ส่วนราชการมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี
และมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายในได้เท่าที่ควร 
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สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในภาพรวม  

เพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง จึ งวิ เคราะห์ สาเหตุของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในภาพรวม                
จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ดังนี้ 

สาเหตุข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอและเหมาะสม   
คิดเป็นร้อยละ 28  

เช่น ไม่มีการสอบทานงานระหว่างกัน              
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่
เป็นปัจจุบัน การจัดท าทะเบียนคุมเพ่ือใช้ในการสอบ
ทานไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 

อาจส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
สอบยันระหว่างกัน 

 
 

1. ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
ทบทวนระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน
เป็นประจ า และก าหนดมาตรการบทลงโทษเป็น       
ลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

2. สร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสบายใจใน
การท างาน 

2. ด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 35  
เช่น เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง
รอบคอบในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย / 
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บรรจุ
ใหม่ เป็นต้น 

อาจส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและต่อผู้ปฏิบัติงาน
ได้ เช่น ภาพลักษณ์ของส่วนราชการ การโดนโทษทาง
วินัย การเรียกเงินคืน ต้องปฏิบัติงานหลายครั้ง               
เป็นต้น  

 

1. ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
จัดท า KM ภายในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

2. ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 

3. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้จากคู่มือหรือ        
แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง  

3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง คิดเป็น 
ร้อยละ 30  

เช่น กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องมีจ านวน
มาก เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามกฎระเบียบที่ออกใหม่/
ยกเลิก/แก้ไข/ปรับปรุง ความซับซ้อนของข้อกฎหมาย
ท าให้การตีความคาดเคลื่อน 

 
 

1. ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
เผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ที่มีการออก
ใหม่ /ยกเลิก/แก้ไข/ปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา  

2. จัดท าแฟ้มกฎระเบียบข้อบังคับแยกเป็นแต่ละ
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สาเหตุข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อส่วน
ราชการ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

เรื่อง เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 
3. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้ากฎระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หรือผู้รู้ 

4. ข้อจ ากัดของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 5  
เช่น ด้านอัตราก าลัง ด้านสถานที่ ด้านการ

ปรับปรุงรายการบัญชี  
อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในการ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหลายด้าน ท าให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ในกรณีต้องปรับปรุง
รายการบัญชีส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลบัญชีไม่
ถูกต้องในภาพรวมของส่วนราชการและของหน่วยงาน 

 

1. ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณา
อัตราก าลังให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่
สาขา ที่มีอัตราก าลังไม่เพียงพอ 

2. ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
จัดสถานที่ให้เหมาะสม เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาน
ที่ตั้งของตู้นิรภัย เป็นต้น  

3. ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
ประสานงานส านักบริหารการคลังและรายได้ปรับปรุง
รายการบัญชีให้เรียบร้อย 

5. อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2  
เช่น ข้อผิดพลาดจากระบบงานการบันทึกบัญชี

ในระบบ GFMIS  ข้อผิดพลาดที่เกิดจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือบุคคลภายนอก 

อาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกรายการบัญชี 
หรือการรับและน าส่งเงินที่ไม่ถูกต้อง สร้างความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

 

1. ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
ตรวจสอบหาสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  

3. ศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงสาเหตุข้อตรวจพบในภาพรวม 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

1. ไม่ไดป้ฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบทุกประเด็น สาเหตุจากข้อเสนอแนะบางประเด็นหน่วยรับตรวจ
ไม่สามารถด าเนินการเองได้  

2. ทัศนคติที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภายในท าให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้รับการยอมรับ 

3. ไม่มีการก ากับติดตามจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

4. ข้อเสนอแนะบางประเด็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ท าให้ต้องใช้เวลาในการน ามา
ปฏิบัติ 

5. ข้อเสนอแนะบางประเด็นไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ เนื่องจากไมเ่ข้าใจ/ไมช่ัดเจน 

แนวทางแก้ไข 

1. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องทบทวน  ปัญหาหรืออุปสรรค และศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้รายงานผลการตรวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อส่วนราชการ 

2. เผยแพร่สรุปผลการตรวจสอบของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่/พ้ืนที่สาข า ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจต่อไป 

3. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการก ากับติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความส าเร็จของงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายในจะสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับส่วนราชการได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังรอบคอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร รวมทั้ง 
ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีจากหน่วยรับตรวจ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ด้านการบัญชีระบบ GFMIS 

๑) การจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. การจดัท าค าสั่งไม่ได้ทบทวนอ านาจของส านักงาน

สรรพสามติพื้นท่ีในการจัดท าค าสัง่ ท าให้ไม่ถูกต้องตามหลักการ
บริหารงาน  

2. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจ านวนเงิน เก็บรักษาเงิน 
และน าเงินส่งคลัง ใช้ช่ือต าแหน่งแทนช่ือบุคคล 

 
3. ไมไ่ด้ทบทวนค าสั่งให้เป็นปัจจบุัน  เช่น มีการแต่งตั้ง

โยกย้ายสรรพสามติพื้นท่ีใหม่ เป็นต้น 
4. ค าสั่งแต่งตั้งผู้มสีิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหสัผ่าน ส าหรับ

การอนุมัตผิ่านระบบ ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ดังนี ้
4.1 ผู้มีอ านาจลงนามขอเบิก (P1)  และผู้มีอ านาจอนุมัติ

น าส่งคลัง (P3) เป็นบุคคลคนเดียวกัน  อาจท าให้การมอบหมาย
งานไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 
4.2 ไมไ่ด้มอบหมายผู้ปฏิบตัิหน้าที่บันทึกในระบบพัสด ุ

 
5. ไมไ่ด้จดัท าค าสั่งมอบหมายหนา้ที่การงานและความ

รับผิดชอบ ให้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงาน  
 

 

1. ในการจัดท าค าสั่งให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ค านึงถึง
อ านาจของส านักงานสรรพสามติพื้นที ่ตามหนังสือหนังสือมอบ
อ านาจให้ปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามติ 

2. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจ านวนเงิน เก็บรักษาเงิน และ       
น าเงินส่งคลัง ให้ระบุชื่อบุคคลพรอ้มต าแหน่งและแต่งตั้งกรรมการ
ชุดส ารองอีกชุด เพื่อให้มีผูร้ับผดิชอบโดยตรง  

3. ใหจ้ัดท าค าสั่งใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
4. ให้ปรับปรุงผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผูม้ีสิทธิถือบัตร

รหัสผู้ใช้งานและรหสัผ่าน ให้มีผูม้อี านาจลงนามขอเบิก (P1)           
เป็นบุคคลทีไ่ม่มีอ านาจใน (P2) และ (P3)  ผู้มีอ านาจอนุมัติขอจ่าย 
(P2) และผูม้ีอ านาจอนุมตัิน าเงินสง่คลัง (P3) เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

5. ให้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารงานให้เป็นปัจจุบัน ให้
มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกระบบงานพัสดุในระบบ GFMIS  

6. ให้จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารงานและความรับผิดชอบ 
ให้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบตัิงาน เพื่อให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบตัิงาน 
 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการรับ – จ่าย   
เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ.2553 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ที ่กค 
๐๔๐๙.๓/ว ๘๗ ลงวันท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ ก าหนดใน
เรื่องการมอบหมายผูป้ฏิบัติงานในระบบ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการจัดท าค าสั่งหรือการมอบหมายไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อก าหนดตัวบุคคล ผู้มสีทิธิใช้ รหัสผู้ใช้งาน  
(User Name) และรหัสผ่าน (Password)  ในการท าหน้าที่
บันทึกข้อมูลขอเบิกเงินจากคลัง อนุมัติ การจ่ายเงิน น าเงิน
ส่งคลัง และเรียกรายงานในระบบ  โดยให้ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ 
วิธีการปฏิบัติในการเก็บรักษา GFMIS Token Key และ 
รหัสผ่าน (Password) พร้อมท้ังตอ้งด าเนินการเปลี่ยน
รหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน 

4. หนังสือมอบอ านาจหนา้ที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามติ 

5. หนังสือเวียนท่ีเกีย่วข้อง 

ทั้งนี้ การจัดท าค าสั่งต้องเป็นปัจจบุัน และถูกต้อง
ตามอ านาจของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
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๒)  การตรวจนบัเงินสดและการจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
1. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีบางพื้นที่ไม่มีตู้นริภัย เพื่อใช้ใน

การเก็บรักษาเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงิน 
 
 
2. เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ถือกุญแจตู้นิรภยัทั้ง 3 ดอก 
 
 
 
 
 
3. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

3.๑ ไมไ่ด้จัดท าเป็นรูปเล่มสมดุรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

 
3.๒ ในวันท่ีมีการเคลื่อนไหวเงินสดในมือ ไมไ่ด้เขียน

รายละเอียดในส่วนข้างล่างสดุ ซึ่งเป็นรายละเอียดรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงิน 

 
3.๓ ในวันท่ีมีการรับเงิน เจ้าหน้าที่น าเงินเก็บไว้ในตู้นิรภัย 

เมื่อมีจ านวนเงินเกิน 10,000 บาท เจ้าหน้าท่ีจะน าเงินฝาก
ธนาคาร ไมเ่กิน 3 วันท าการถดัไป ตามระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด 

 
 

 
 
1. ให้จัดหาตู้นิรภัยไวส้ าหรับจัดเกบ็เงินสดหรือเอกสารแทนตัว

เงิน เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   

2. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครดั 

3. ให้หัวหน้าฝา่ยอ านวยการสอบทานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในปฏิบัติงานและเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
4. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี เบิกสมุดรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวันจากกรมสรรพสามติ เพือ่ป้องกันการแก้ไขหรือท าลาย ถ้า
เป็นรูปแบบเอกสารอาจฉีกขาดหรอืสูญหายได้ง่าย 

5. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเขียนรายละเอียดในส่วนข้างล่างสุด ซึ่ง
เป็นรายละเอียดรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีมีการรับจ่ายเงิน
ของรายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐานการน า
เงินออกจากตู้นิรภัย 

 6. ให้เจ้าหน้าท่ีน าเงินฝากธนาคารโดยเร็ว ในวันท่ีมีการรับเงิน
เป็นจ านวนมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  

 7. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงิน โดยให้หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551   

ข้อ 79 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในท่ีปลอดภัยของส่วนราชการ
นั้น 

 
ข้อ 83 ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจ         

ตู้นิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีทีตู่น้ิรภัยมลีูกกุญแจสาม
ดอก และมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินถือกุญแจคนละดอก ส่วนกุญแจที่เหลือให้อยู่
ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะมอบให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินผู้ใดถือกญุแจนั้น 

 
ข้อ 88...รายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้เป็นไป

ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
ข้อ 89...เมื่อมีการน าเงินออกจากตู้นิรภัย ให้

เจ้าหน้าท่ีการเงินเขียนรายละเอียดในส่วนข้างล่างสดุทุก
ครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐานการน าเงินออกจากตู้นิรภยั 

 
ข้อ 97 เงินท้ังปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน

ราชการ ให้น าส่ง หรือน าฝากคลังภายในก าหนดเวลา 
ดังต่อไปนี ้

 (2) เงินรายได้แผ่นดิน ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใด มีเงินรายได้แผ่นดินเก็บ
รักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาท กใ็ห้น าเงินส่งโดยด่วน        
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
 
4. มีหนังสือค้ าประกันสัญญาที่หมดระยะเวลาการค้ าประกัน 

ในตู้นิรภัย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้คืนใหผู้้ค้ าประกัน  
5. ทะเบียนคมุหนังสือค้ าประกันสญัญา มรีายละเอียดไม่

ครบถ้วน เช่น วันเริ่มต้น – สิ้นสุดของสัญญา วันครบก าหนดอายุ
หนังสือค้ าประกันสัญญา 

6. เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดท าทะเบียนคุมหนังสือค้ าประกันสญัญา
ค่าภาษีเครื่องดื่มและหลักประกันสัญญาไมไ่ด้แยกรายการออก
จากกัน 

 
 
 
8. ให้เจ้าหน้าท่ีจดัท าทะเบยีนคุมหลักประกันสัญญา โดยเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีเริม่ต้นสิ้นสดุสญัญา วันครบก าหนด
ของหนังสือค้ าประกัน ให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบวัน
ครบก าหนด   
 

9. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาแยก
จากกัน เพื่อให้สามารถสอบยันข้อมูลกันได ้

10. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายไดจ้ัดท าทะเบียนคุมหลักประกัน        
ค่าภาษี เพื่อให้สามารถตรวจสอบวันหมดอายุค้ าประกันภาษี และ
สามารถสอบยันข้อมลูระหว่างเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ          

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ ๑๔๔ ใหส้่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่          

ผู้เสนอราคาคูส่ัญญาหรือผู้ค้ าประกัน ตามหลักเกณฑด์ังนี ้
 (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา          

หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน  ๑๕ วัน
นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาแล้ว         
การจัดหาทีไ่ม่ต้องมีการประกันเพือ่ความช ารุดบกพร่อง
ให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สญัญาหรือผู้ค้ าประกันตาม
อัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางราชการไดร้ับมอบไว้แล้ว           
แต่ทั้งนี้จะต้องระบไุว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา และในสญัญาด้วย การคืน
หลักประกันท่ีเป็นหนังสือค้ าประกนัของธนาคาร บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคูส่ัญญาไม่มารับภายใน 
ก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกัน
ให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สญัญา โดยทางไปรษณยี์
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยผ์ู้ค้ าประกนัทราบด้วย 

3. การจดัท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบกับหนังสือค้ าประกัน
สัญญาว่ามีอยู่จริง 

 
 
 



หน้า 4 จาก 10 
 

 
๓) การจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

๑. ไมไ่ด้จดัส่งรายงานการเงินประจ าเดือน ให้ส านักงาน
สรรพสามติภาค ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินจังหวัด กรม
สรรพสามติ และส านักงานสรรพสามิตภาค ภายในวันท่ี 15          
ของเดือนถัดไป ทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปิดประกาศงบทดลองประจ าเดือนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ช้ัน 2 ของส านักงาน  

1. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี จัดส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือน ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด กรมสรรพสามิต ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
ทุกเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ส ารวจสถานท่ี เพื่อติดตั้ง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ในต าแหน่งทีป่ระชาชนท่ัวไปหรือผู้มาตดิต่อ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง การส่งรายงาน
ประจ าเดือนจากระบบ GFMIS ใหส้ านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวดั กรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามติ
ภาค ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0410.3/
ว 38 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ 
3.1 การจัดส่งงบทดลองประจ าเดอืนให้ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมภิาค ทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

3. แนวทางการบริหารงานของกรมสรรพสามิต ให้
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดส่งเอกสารหนังสือส่งให้
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ก ากับดูแลด้วยทุกครั้ง 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0410.3/
ว 38 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส  
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ มีการ

เผยแพร่งบทดลองเป็นประจ าทุกเดือน โดยเปดิเผยเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงิน
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

แผ่นดินส่วนภูมภิาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศ
ในที่สาธารณะ 

 
๔) งบทดลองประจ าเดือน กับทะเบียนคุมฯ และบญัชีที่เกี่ยวข้อง 

4.1 บญัชีเงินฝากธนาคาร 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
 
 
 
 
1. เจ้าหน้าท่ีไมไ่ด้จดัท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากท่ีไมม่ีการเคลื่อนไหว ท าให้
ไม่ได้รับการสอบทานความถูกต้องของบัญชีใน Statement 

 
 
 
 

2. เจ้าหน้าท่ีการเงินปฏิบตัิงานเกีย่วกับการรับ - จ่ายเงิน และ
เป็นหนึ่งในผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 

3. ผู้รับเช็คไม่ได้ลงลายมือเป็นหลักฐานการรับเช็คในทะเบียน
คุมเช็ค 

 
 
 
4. ทะเบียนคุมเช็คไม่เป็นปัจจุบัน 
 
5. การควบคมุการจ่ายเช็คหลังต้นขั้วเช็คไม่ได้เขียน

 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีจดัท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากให้ครบ               
ทุกบัญชี ทุกเดือน  

 
 
 
 
 
2. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทบทวนเง่ือนไขการสั่งจ่ายเช็ค  
 
3. ให้ผู้รบัเช็คลงลายมือช่ือด้วยทุกครั้งท่ีมีการจ่ายเช็ค เพื่อใช้

หลักฐานยืนยันการรับเงินจริงจากผู้มีสิทธิรับเงิน 
4. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินใช้สมดุทะเบียนคุมเช็คหรือพิมพ์

แบบฟอร์มทะเบียนคุมเช็คจากคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกข้อมูลการ
จ่ายเช็ค 

5. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าทะเบียนคุมเช็คให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อใช้ทะเบียนคุมเช็คในการตรวจสอบได ้

6. ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกเลขที่ ขบ / ขจ. หลังต้นขั้วเช็ค 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0410.3/         
ว 38 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีของส่วนราชการ 

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง  
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน) 

มีการจัดท างบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารครบทุก
บัญชีและทุกเดือน 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓       
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ วิธีการตรวจสอบข้อมูล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

3. การควบคมุภายในด้านการรับเงิน ควรมีการลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานในทะเบยีนคุมเช็คทุกครั้ง เพ่ือ
เป็นการควบคมุภายใน 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

รายละเอียดเลขท่ี ขบ./ขจ. เพื่อใช้สอบยันกับ Statement หรือ
หลักฐานการเบิกจ่าย 

 

เพื่อใช้ตรวจสอบกับ statement และเอกสารการเบิกจ่ายที่
เกี่ยวข้อง  

7. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในด้านการจ่ายเช็ค เพื่อเป็นการป้องกันการจ่ายเช็คไม่ถูกต้อง 

 
4.2 เงินฝากคลัง 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. บัญชีเงินฝากคลัง มียอดเงินไมต่รงกับยอดยกไปในรายงาน
เคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  

 
2. บัญชีเงินฝาก 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น  

กรมสรรพสามิต มียอดไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีของ
หน่วยงาน  

3. บัญชีเงินฝากภาษีบ ารุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอ
จัดสรร (10778) ตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง มียอดไม่ตรงกับบัญชีเจ้าหนี้ อปท. 
(2101020101)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ด าเนินการติดตามปรบัปรุง
ข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง กับส านักบริหารการ
คลังและรายได้  

2. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีด าเนินการประสานงานกับ 
ส านักบริหารการคลังและรายได้ สว่นบัญชีและงบประมาณ เพื่อ
ปรับปรุงรายการบญัชีเงินฝากคลัง 10512   

3. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ด าเนินการปรับปรุงบญัชีเงิน
ฝากภาษีบ ารุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร (10778)  

4. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีท าหนังสือถึงส านักบริหารการ
คลังและรายได้ เพื่อขอปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ อปท. 
(2101020101)  ให้เป็นปัจจุบนั   

5. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝาก
คลัง การรับและน าส่งเงินให้เจ้าหนี้ อปท.ทุกวัน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 

6. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี จัดท า KM ภายในหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายการน าส่งเงินให้เจ้าหนี้ 
อปท. ในระบบ GFMIS กับระบบงานจัดเก็บ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบตัิงานแทนกันได ้

7. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ศึกษาหรือพัฒนาวิธีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการน าส่งเงินให้เจ้าหนี้ อปท. เพื่อ

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 384          
ลงวันท่ี 18 ตลุาคม 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิก 
การจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างดว้ยมือ (Manual)  

ข้อ 2.1 ให้ส่วนราชการระดับหนว่ยเบิกจ่าย 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยประกอบด้วยบญัชี
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ลูกหนี้ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และ
ภาระหนี้สินเป็นหลัก และยอดยกไปของบัญชีแยกประเภท
ทุกบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 จากงบทดลอง
ประจ าเดือน 

ข้อ 2.2 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทางบัญชีตามข้อ 2.1 เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 
0409.3/ว 62 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2548 เรื่อง            
การน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิและการน า เงินส่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบริหารการเงิน        
การคลังภาครัฐด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
4. ไมไ่ด้น าส่งเงินให้ อปท. ทุกเดือน  
 
 
5. บัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากของกรมสรรพสามติ              

มียอดไม่ตรงกับทะเบียนคุมหลักประกันสญัญา และบญัชีเงิน
ประกันอ่ืน (2112010199) 

 

ความรวดเร็วในการน าส่งเงินให้เจา้หนี้ อปท. 
8. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี น าส่งเงิน อปท. อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานการน าเงินส่งให้ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

9. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ด าเนินการหาเอกสารหลักฐาน
รายละเอียดของหลักประกันจ านวนเงินดังกล่าว เพ่ือจัดท าทะเบียน
คุมหลักประกันสัญญา เพื่อด าเนินการคืนเงินประกันสัญญาให้กับ      
ผู้วางหลักประกัน และปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องต่อไป 

 
 

4.3 บญัชีลูกหนี้เงินยมื  
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
๑. ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวและทะเบียนคุม

สัญญายืมเงิน 
2. ไม่ระบุวันที่ครบก าหนดสัญญายืมเงิน และระยะเวลาการ

คืนเงินในแบบสัญญายืมเงิน  
 
 
 
 
 
3. กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ ซึ่งมีลูกจ้างช่ัวคราวร่วม

เดินทางด้วย ข้าราชการรายเดียวกัน ได้ท าสัญญายืมเงินทั้งเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในการเดินทาง 

 

1. ให้จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว และทะเบียนคุมสัญญายืม
เงินเพื่อใช้สอบทานการมีอยู่จริงของลูกหนี้ และตรวจสอบการยืม
และคืนเงินให้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระเบียบก าหนด ดังนี ้

-  กรณียืมเพื่อเดินทางไปราชการ ให้คืนภายใน 15 วัน นับ
จากวันสิ้นสดุการเดินทาง 

- กรณียืมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้คืนภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีรับเงิน 

2. ให้เจ้าหน้าทีร่ะบุวันครบก าหนด และระยะเวลาการส่งใช้เงิน
ยืม และรายละเอียดอื่นในสัญญายืมเงินให้ครบถ้วน  

3. กรณีเดินทางไปราชการร่วมกับลูกจ้างช่ัวคราวและประสงค์จะ
ยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการให้แยกบุคคลที่ยมืเงินเป็นคนละคนกัน
โดยข้าราชการให้ยืมเงินงบประมาณ ลูกจ้างช่ัวคราวให้ยมืเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง     
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2551 

 

1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัการเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  

ข้อ 52 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืม
ได้ท าสัญญาการยืมเงินและผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงิน
ยืมตามสัญญาการยืมเงินน้ันแล้วเท่านั้น 

ข้อ 54 การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ          
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น และ
ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ได้ช าระ
คืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 

2. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเพื่อตรวจสอบ         
การยืมและคืนเงนิ 

3. จัดท าทะเบียนคุมสัญญายืมเงินเพื่อตรวจสอบ        
การยืมเงิน และควบคุมเอกสารสัญญายืมเงิน 

 4. บันทึกข้อมูลในสญัญายมืเงินให้ครบถ้วน เพื่อการ
ตรวจสอบ 
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4.4) บัญชีเงินทดรองราชการ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 
2. ไม่พบบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
 
 
 
 
 
3. ไมม่ีทะเบยีนคุมเงินทดรองราชการ  
 
 
4. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าทีต่รวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรอง

ราชการไม่ได้ลงลายมือช่ือตรวจสอบในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
5. การยมืเงินทดรองราชการไปจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์              

แต่ไมไ่ด้ท าสัญญายืมเงิน มีการด าเนินการตามระเบียบส านัก

 
 
1. ให้น าส่งดอกเบีย้เงินทดรองราชการ เป็นรายได้แผ่นดินทุกครั้ง

หลังไดร้ับดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคาร 
 
2. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ด าเนินการขอเปดิบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไว ้
 
 
 
 
3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ เพือ่

ใช้สอบทานความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทด
รองราชการกับหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 

4. ให้เจ้าหน้าทีผู่้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผูต้รวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการลงลายมือช่ือในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
5. ให้ศึกษาการใช้เงินทดรองราชการ ตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ.2547 

ข้อ 11 ...ดอกเบีย้ที่เกิดจากการน าเงินทดรอง
ราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึง่ ให้น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน 

ข้อ 17 ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและ
หน่วยงานในสังกัดเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวันกับ
ธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ 11 อีกหนึ่ง
บัญชีส าหรบัการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมีข้อตกลง
ให้ธนาคารโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ 11 
ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อจ่ายตามเช็ค 

ข้อ 22 แบบพิมพ์ สมดุบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ  
ที่ใช้เกี่ยวกับเงินทดรองราชการ และวิธีใช้ ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

2. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/ว 439   
ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระบบการบันทึกบญัชี
และการควบคุมเงินทดรองราชการหน้า 3 ข้อ 4. ทุกสิ้น
วันท าการภายหลังการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการ         
ให้ส่วนราชการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ
ขึ้นไป  ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือให้ถูกต้อง
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการตรงกันแล้วให้ลงลายมือช่ือในทะเบียนคุมเงิน        
ทดรองราชการ 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ กระทรวงการคลังอาจ
อนุญาตให้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณใดมเีงินทดรอง
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ถูกต้อง และจ่ายเงิน
ให้บริษัทผ่านส่วนราชการโดยเจ้าหน้าท่ีบัญชี น าเงินค่าภาษี  ณ 
ที่จ่าย ไปจ่ายให้กรมสรรพากร แตไ่ม่ได้บันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ท่ี
จ่าย ในระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผู้ยมืเงินส่งหลักฐานการจา่ยและเงินเหลือจา่ยที่ยืมไป         
(ถ้ามี) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบ 

เงินทดรองราชการ 
6. ให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในระบบ

บัญชี GFMIS ดังนี ้
1) วันท่ีได้รับเงินค่าภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย  

เดบิต เงินสด เครดิต เงินรับฝากอ่ืน  
2) วันท่ีน าเงินจ่ายให้กรมสรรพากร  

เดบิต เงินรับฝากอ่ืน เครดิต เงินสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี แจ้งให้ผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการ
จ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืมไป (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ระเบียบ 

 

ราชการ ส าหรับเป็นคา่ใช้จ่ายเป็นเฉพาะเรื่อง
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 ตามเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 14 เงินทดรองราชการมไีว้ส าหรับทดรองใช้จ่าย
ตามงบประมาณรายจ่าย ดังนี้  

(1) งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่งไมม่ีก าหนดจ่าย
เป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่
ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานท่ีจ้าง 

(2) งบด าเนินงาน ยกเว้น ค่าไฟฟ้าและค่า
น้ าประปา 

(3) งบกลางเฉพาะท่ีจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร และเงินสวสัดกิารเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

(4) งบอื่นทีจ่่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (1) หรือ (2) 
3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551   
ข้อ 60 ให้ผู้ยมืเงินส่งหลักฐานการจ่ายและเงิน

เหลือจ่ายท่ียืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลา  
(1) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือ

การเดินทางไปราชการประจ าในตา่งประเทศ หรือกรณี
เดินทางกลับภมูิล าเนาเดมิ ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม 
โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี 
ภายใน 30 วันนับจากวันไดร้ับเงิน 

(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยมืภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง 

ข้อ 21 การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ท่ีจ่าย ให้บันทึก
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

ภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในค าขอเบิกเงินนั้นด้วย เว้นแต่
ได้มีการหักภาษีไว้แล้ว 

4. ประมวลรัษฎากร มาตรา 105 ในกรณตี่อไปนี้ 
ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงิน หรือผู้รบัช าระราคา ต้องออก
ใบรับให้แก่ ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ผูจ้่ายเงิน หรือผู้ช าระราคา 
ในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับช าระราคา ไม่ว่าจะมี          
การเรยีกร้องออกใบรับหรือไม่ก็ตาม 

 
 

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ด้านการเบิกจ่ายเงิน  

๑) วิธีการปฏิบตัิงานและการควบคุมด้านการเบิกจ่าย 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. ไมไ่ด้จดัท าทะเบยีนคุมหลักฐานการขอเบิก 
 
2. การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจา่ยให้เจ้าหนี้ ซึ่งเกิดจากการ

จัดซื้อ/จดัจ้าง แนบหลักฐานการจา่ยเงินท่ีเป็นส าเนา และบาง
ฉบับไมไ่ด้แนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น รายงานขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง ใบเสรจ็รับเงินจากผู้รับจ้าง เป็นต้น 

กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้บางส่วน ไม่พบใบเสร็จรับเงินในใบส าคญั
การจ่ายเงิน เช่น การจา่ยค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อวัสดุ            
เป็นต้น แต่ได้แนบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มสีิทธิ
รับเงินไว้ในชุดการจา่ยเงินเพื่อเป็นหลักฐานว่าจ่ายเงินแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเพื่อควบคุมระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ่าย  

2. แนบหลักฐานการจ่ายเงินท่ีเปน็ต้นฉบับครบถ้วน  
3. จัดเก็บเอกสารประกอบการเบกิจ่าย ซึ่งเป็นเอกสารทาง

การเงินไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเพื่อใช้
ควบคุมการจ่ายเงินให้แก่ผูม้ีสิทธิ  

2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดสุ่งมอบหลักฐานท้ังกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นต้นฉบับให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อท า
การเบิกจ่ายเงิน และเก็บส านาคู่ฉบับไว้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

3. กรณีการจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ตามที่เจ้าหนี้/ ผู้มีสิทธิแจ้งความ
ประสงค์ไว้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 เมื่อโอนเงินแล้วให้แนบรายงานแสดงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มสีิทธิรับเงินกับหลักฐานต้นเรื่อง
เบิก เนื่องจากรายงานดังกล่าวถือเป็นหลักฐานการจ่าย
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3.2 แจ้งการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร พร้อมท้ังระบเุลขท่ีใบแจง้หนี ้ และจัดส่ง
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ให้เจ้าหนี้หรือผูม้ี
สิทธิรับเงินทราบ พร้อมทั้งเรียกใบเสร็จรับเงินเป็น
หลักฐานประกอบการจ่าย 

3.3 หากภายใน 15 วัน  นับจากวันที่กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธ ิ หน่วยงานยังไม่ได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรบัเงิน ให้จัดท าหนังสือ
แจ้งสรรพากรเขตพื้นที่ทราบ และจัดเก็บส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวแนบไว้เป็นหลักฐานต้นเรื่องแทนใบเสร็จรับเงินของ
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 



หน้า 2 จาก 12 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

3. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ ประกันสังคม ของ
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ไมไ่ด้จดัท าบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่าย 

4. ใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอรไ์ม่ได้ส าเนา
เอกสารเก็บไว้ และเป็นกระดาษขนาดเล็กไมไ่ด้แปะไว้ในกระดาษ 
A4 

 
๕. ไมไ่ดล้งลายมือช่ือในรายงานการรับรายได้และน าส่งเงินคง

คลัง (เอกสารขอจ่าย) 
 
6. มีการประทับตราจ่ายเงินแล้วในหลักฐานการจ่ายเงิน ลง

ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน ลงวันท่ีจ่ายเงิน แต่ไมไ่ด้ระบุชื่อตัวบรรจงของ
ผู้จ่ายเงิน 

 
 
7. มีการจัดท าทะเบยีนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ แต่ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินงบกลาง 
8. บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่าย และแบบฟอร์มการขอเบิก 

ไม่ได้ระบุวันท่ีอนุมัติก ากับไว้ท่ีลายมือช่ือผู้อนุมัติ 
 
 
9. ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นบิลเงินสด บางฉบับไม่ได้ระบุที่อยู่ของ

ส านักงานสรรพสามิต 
 
 
 
 
 

4. ในการเบิกจ่ายเงินให้จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

5. จัดเก็บเอกสารประกอบการเบกิจ่าย ซึ่งเป็นเอกสารทาง
การเงินไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ป ี

 
 
6. ลงลายมือช่ือผู้บันทึกและผู้อนุมัติให้จ่ายเงินในเอกสารขอจ่ายทุก

ฉบับ 
 

  7. เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” 
โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง 
พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลัง พ.ศ.2551 ข้อ 37 

8. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินงบกลาง เพื่อควบคุมการเบิกจา่ยเงินให้ถูกต้อง 

9. ระบุวันที่อนุมัติ เบิกจ่ายเงินไว้ในบันทึกขออนุมัติและ
แบบฟอร์มการเบิก เพื่อตรวจสอบให้การเบิกเงินถูกต้องตาม
กระบวนการเบิกจ่ายเงินระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 34 

10. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551  

ข้อ 38 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงิน
ไว้ในระบบ และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้น
วัน 

ข้อ 41 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยตอ้งมีรายการดังต่อไปนี้   
(1) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 

4. ให้จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่าย 

 
5. ให้แปะกระดาษท่ีเป็นหลักฐานขนาดเล็กไว้ใน

กระดาษ A4 และใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพ์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ใหส้ าเนาเอกสาร และจัดเก็บไว้กับต้นฉบับ 
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

6. ให้ผู้บันทึกและผู้อนุมัติการจ่ายเงินลงลายมือช่ือใน
รายงานการรับรายได้และน าส่งเงินคงคลัง (เอกสารขอจ่าย) ให้
ครบถ้วนก่อนเบิกเงินเพื่อจ่าย 

7. ให้ประทับตราข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการ
จ่ายเงิน ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน พร้อมระบุช่ือตัวบรรจงของผู้
จ่ายเงิน และลงวันเดือน ปี ที่จ่ายเงิน ก ากับไว้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  

 
8. ให้จัดท าทะเบียนคุมเงินงบกลาง เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ควบคุมและตรวจสอบการเบิกเงินงบกลางของหน่วยงาน  
9. ให้ระบุวันท่ีอนุมัติในหลักฐานการเบิกจ่ายก ากับไว้ที่

ลายมือช่ือผู้อนุมัติ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันวันที่อนุมัติ  
 
 
๑0. ให้ เจ้ าหน้ าที่ การเงินตรวจสอบรายละเอียดใน

ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้มีรายการครบถ้วนตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 

 
 
 



หน้า 3 จาก 12 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
 
 
๑0. ไมไ่ด้พิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง จากระบบ 

GFMIS   มาสอบทาน 
 
11. การจัดเก็บเอกสารขอเบิก (ขบ.) เอกสารขอจ่าย (ขจ.) 

และหลักฐานประกอบการเบิกจา่ย แยกคนละแฟม้ 
 
 
 
๑2. การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน      

และค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ แนบหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น รายงานการตรวจสอบของ
ผู้ควบคุมงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น 

๑3. สมุดลงเวลาปฏิบัตริาชการ ไม่ลงเวลากลับ ไม่ได้ขีดเส้น
และสรุปผูม้าปฏบิัติราชการ 

 
 
 
๑4. การบันทึกบัญชีค่าซ่อมแซมเครื่องโทรสาร เป็นค่าวสัด ุ
 
๑5. การเบิกค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่  ค่าน้ าประปา ค่าไฟ                   

ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์ เบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ 
 
 
 

(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
(4) จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

11. พิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลังจากระบบ GFMIS และ           
สอบทานรายละเอยีดรายงาน เปรยีบเทียบกับหลักฐานการขอเบิก
ทุกสิ้นเดือน 

12. การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานการขอเบิก-จ่ายให้จัดเก็บ
รวมกันทั้งหมด เพื่อการควบคุมเอกสารไม่ให้สญูหาย 

 
 
 
13. แนบหลักฐานประกอบการเบกิให้ครบถ้วน เพื่อให้ทราบว่ามี

การปฏิบัติงานจริง จึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนได ้
 
 
14. ลงเวลาปฏิบัติราชการ ไป-กลับ และสรุปจ านวนผู้มา

ปฏิบัติงาน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555  ข้อ 11 

 
 
15. การซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ บันทึกบัญชีแยกประเภท

เป็น ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา (5104010107) 
16. ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ 

การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 25 การขอเบิกเงินของส่วน
ราชการส าหรับค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์
โทรเลข ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้กรมบัญชีกลาง
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงิน

 
 
 
 
๑2. ให้พิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลังจากระบบ 

GFMIS และสอบทานรายละเอียดรายงาน เปรียบเทียบกับ
หลักฐานการขอเบิกเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 

๑3. ให้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานการขอเบิก -จ่ายให้
จัดเก็บรวมกันทั้งหมด เรียงตามล าดับเลขที่ฎีกา เพื่อ
สะดวกในการค้นหา และจัดเก็บไว้ในแฟ้มทันทีที่เบิกจ่าย
เสร็จเรียบร้อย เพื่อการป้องกันเอกสารไม่ให้สูญหาย และ
สะดวกในการค้นหา 

๑4. ให้แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
และเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนท าการเบิก
จ่ายเงิน 

 
๑5. ให้ เจ้าหน้าที่ลงเวลาปฏิบัติราชการไป -กลับ        

ขีดเส้นใต้ก ากับช่ือบุคคลสุดท้ายที่มาปฏิบัติงานและสรุป
จ านวนผู้มาปฏิบัติราชการ ส าหรับรายใดที่ปฏิบัติงานนอก
สถานที่หรือลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ให้ระบุไว้ให้ชัดเจน 
ตามรายละเอียดท้ายแบบฟอร์ม 

๑6. ให้ปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุ  เป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา เพื่อให้งบการเงินถูกต้อง 

๑7. ให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหนี้ เพื่อจ่ายค่า
สาธารณูปโภคเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
เจ้าหนี้โดยตรง ยกเว้น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ากมีเงินสมทบ
สามารถจ่ายผ่านส่วนราชการได ้

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjws5jiy8HTAhXIrY8KHdGICCAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tru.ac.th%2Faudit%2Fdocfile%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%2520%2520%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%2520%2520%25E0%25B8%259E.%25E0%25B8%25A8.2551.pdf&usg=AFQjCNFnbFswVjmZWDTNu2bTynRr_SOtSQ&sig2=LfGnzDaLoQ1JIRY_ZvNPIQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjws5jiy8HTAhXIrY8KHdGICCAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tru.ac.th%2Faudit%2Fdocfile%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%2520%2520%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%2520%2520%25E0%25B8%259E.%25E0%25B8%25A8.2551.pdf&usg=AFQjCNFnbFswVjmZWDTNu2bTynRr_SOtSQ&sig2=LfGnzDaLoQ1JIRY_ZvNPIQ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
๑6. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ท าความสะอาด ค่าเช่า

อาคารส านักงาน พบว่า กรรมการที่ตรวจรับงานไม่ถูกต้องตรงกัน
กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

โดยตรง 
 17. การเบิกจ่ายใหผู้้รับจ้างจะตอ้งมีการตรวจรับงานจาก

คณะกรรมการตรวจรับท่ีได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ใหเ้รียบร้อยก่อนท า 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ  คา่เชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ 
ท านองเดียวกัน  ค่าขนย้ายสมัภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้บันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 
ในประเทศ  เลขท่ีบญัชี  5103010199   ตามผังบัญชีมาตรฐาน
เพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พ.ศ. 2560 โดยมผีลบังคับใช้วันท่ี 30 
มกราคม 2560 หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด  ที่ กค 
0410.2/ว 445 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

 
18. ใหส้ านักงานสรรพสามิตพื้นที ่แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหม่ กรณีมีการปรับเปลีย่น 
โยกย้าย เจา้หน้าท่ี 

 

 
๒)  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ไมไ่ด้จดัท าขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมและ
เดินทางไปสอบคัดเลือก 

 
 

2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม หลักฐานบาง
ฉบับไมไ่ด้แนบรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และก าหนดการอบรม 

 
3. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (แบบ 

8708)  
๓.๑ กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว ไม่ได้ระบุว่า

1. ให้ผู้เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขออนุมัตเิดินทาง
ไปราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้งก่อนเดินทางไปราชการ
หรือฝึกอบรม 

 
2. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมให้ผู้ขอเบิกแนบโครงการฝึกอบรม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และก าหนดการอบรมด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้
ตรวจสอบการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
 
3. กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตวัให้ระบุทะเบยีนรถที่เป็น

1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ หรือมีค าสั่งใหไ้ป
ปฏิบัติราชการทุกครั้ง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการอนุมตัิให้เดินทางไปราชการ และการจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔  

2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมให้แนบต้นเรื่องฝึกอบรม ได้แก่ บันทึกแจ้ง 
รายชื่อ ก าหนดการฝึกอบรมเพื่อประกอบการตรวจสอบ 

 
 
3. กรณีเดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัวต้องมีการ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว และหมายเลขทะเบียนรถยนต์  
 
 
 
3.๒ กรณียืมเงินไปราชการ ไม่ได้ระบุเลขท่ีสัญญายืมเงิน

ไว้ในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
ส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2  

3.๓ รายงานการเดินทางไปราชการ กรณีทีเ่ดินทางไม่
เต็มวัน ไม่ได้ระบจุ านวนช่ัวโมงในวันสุดท้าย 

 
 
3.๔ กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงออกตรวจปราบปรามไม่ได้ระบุ

วันท่ีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในช่องหมายเหตุของ แบบ 8708 แต่ระบุว่า
เบิกกี่วัน 

 
 

๓.๕ ไมไ่ด้แนบรายงานผลการออกตรวจปราบปราม 
ประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลีย้งออกตรวจปราบปราม 

 
 
 
 
 
 
 
4. มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บางรายการไม่ตรงกับ

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย หรอื ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิ
ราชการ ดังนี ้

ยานพาหนะส่วนตัว และเจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบหลักฐานการขอ
เบิกให้ละเอียด รอบคอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิก  

 
 
4. ให้ระบุข้อมลูสญัญายืมเงินในรายงานการเดินทาง (แบบ

8708) ที่จัดท าเพื่อชดใช้เงินยืม 
 
5. ในการเดินทางไปราชการให้ผู้เบิกระบุจ านวนช่ัวโมงในวัน

สุดท้ายที่ปฏบิัติราชการไม่เตม็วันเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและเจา้หน้าท่ีการเงินตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก
ให้ละเอียดรอบคอบ 

6. ให้ผู้ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงปราบปราม ระบุวันที่เบิกค่าเบีย้เลีย้ง
แต่ละคน ให้ชัดเจน ในช่องหมายเหตุของ แบบ 8708 และลง
ลายมือช่ือผู้บังคับบญัชา เพื่อรับรองการปฏิบัติงานจริงในวันที่ขอ
เบิก และท าให้รายงานการเดินทางเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ สามารถ
ตรวจสอบการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

7. ให้แนบรายงานผลการออกตรวจปราบปรามในการขอเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยงปราบปราม) เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าเบิกได้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 

 
 
 
 
 

8. ให้ผู้ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันที่ปฏิบัติงานจริง และเจ้าหน้าที่
การเงิน ตรวจสอบหลักฐานการเบิกกับหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้รอบคอบก่อนท าการเบิกจ่าย เช่น ค าสั่งอยู่เวรรักษาการณ์  ใบลา

ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้ยานพาหนะส่วนตัวใน
การเดินทาง และระบุทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวในการ
เดินทางในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708) โดยตรวจสอบระยะทางจากกรมทางหลวง 

4. กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้เงินยืม ให้ระบุข้อมูล
การยืมเงินในแบบ 8708 ให้ครบถ้วน    

 
5. กรณีระยะเวลาการเดินทางไม่เต็มวันให้ระบจุ านวน

ช่ัวโมง เพื่อค านวณค่าเบีย้เลีย้งให้ถูกต้องตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
มาตรา 16 

6. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
จะต้องระบุวันที่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก และวันท่ี
ปฏิบัติงานจริง ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

 
7. แนบรายงานผลการออกตรวจปราบปรามส่งพร้อม

กับใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (8708) เพื่อ
ตรวจสอบค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่จะต้องเบิกในวันที่ปฏิบัติงานจริง 
และเวลาไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554  พระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2553) 

8. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจะต้องเบิกในวันท่ีปฏิบัติงาน
จริง และเวลาไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน



หน้า 6 จาก 12 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4.1 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจปราบปรามในวันท่ีเดินทาง
ไปอบรม ไม่สามารถเบิกค่าเบีย้เลีย้งในวันที่เดินทางและอยู่
ระหว่างการฝึกอบรมได้  

4.2 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจปราบปรามในวันท่ีลา
พักผ่อน   จึงไม่สามารถเบิกค่าเบีย้เลี้ยงในวันที่ไมไ่ด้ปฏิบัติ
ราชการจริงได้   

4.3 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจปราบปรามนอกสถานท่ีใน
วันท่ีตรวจเวรรักษาการณ ์

4.4 มีการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในกรณี
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปดิโรงงาน
รถยนต์ และขอเบิกค่าเบีย้เลี้ยงเดนิทาง  

 
 
 
 
 

๕. การบันทึกบัญชีแยกประเภทผดิประเภท 
5.1 การเบิกค่าลงทะเบียนโครงการ...... เบิกคา่ใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ ประกอบดว้ย  ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าลงทะเบียนโครงการ...... บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการอื่น 

5.2. มีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ แต่บันทึกบญัชีเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการ
อบรมต่างประเทศ 

5.3. มีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง/
ฝึกอบรมในประเทศ แต่บันทึกบญัชีเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงท้ังหมด 

ป่วย ลาพักผ่อน การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม การลง
เวลาปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน การขอใช้รถยนต์ราชการ 
เป็นต้น และให้มีการสอบทานงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อความ
ถูกต้องในการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
9. การพิจารณาใหเ้บิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ท่ี

สามารถเบิกได้เฉพาะการเดินทางไปปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ีที่อยู่
ในความรับผดิชอบปกติเท่านั้น 

10. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการตามข้อตรวจพบ และ
เรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าท่ี ท่ีเบิกไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
ดังกล่าว เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
 
 

11. ให้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ เป็นบญัชี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อให้รายการค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้งบการเงินถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2553) ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 

 
 
9. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 การเดินทาง
ไปราชการช่ัวคราว ได้แก่ การเดินทางไปปฏิบัตริาชการ
ช่ัวคราวนอกท่ีตั้งส านักงาน ซึ่งปฏบิัติราชการปกติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าท่ีที่ปฏิบัติราชการ
โดยปกติ หมายความว่า เป็นการเดินทางไปปฏิบตัิหน้าที่
ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามปกติของข้าราชการ
หรือส่วนราชการโดยตรงนอกท่ีตั้งส านักงาน 

 
10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 หมายถึง คา่ใช้จ่ายของส่วน
ราชการที่จัดการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าสมนาคณุวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ได้แก่ ค่าลงทะเบยีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บ.ก. 111) เพื่อเบิก
ค่าพาหนะรับจา้ง ในการเดินทางไปราชการไม่ได้ระบุท่ีอยู่ของ
บ้านพัก และค าว่า “เดินทางพร้อมสัมภาระ” 

 
 
 

๗. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม เบิกค่า
พาหนะรับจ้าง (Taxi) ไป-กลับระหว่างบ้านพักจากจังหวัด...... ไป
สถานท่ีปฏิบัตริาชการหรือสถานท่ีฝึกอบรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

 
8. แบบฟอร์มใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708) ไม่ได้ลงลายมือช่ือตรวจสอบรับรองของ
ผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือกรมสรรพสามติ ที่ กค 0617/ว 
1276 ลงวันท่ี 31 ตลุาคม 2559 

 
 
 
9. การเบิกค่าผ่านทางด่วน เพื่อเดนิทางไปปฏิบัตริาชการ 

พบว่า 
- เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
- บันทึกบัญชีเป็นค่าธรรมเนียม เลขท่ีบัญชี 

5104010115 
 

 
 
 
 

12. ให้ผู้ขอเบิกระบุที่อยู่ของบ้านพัก และค าว่า “เดินทาง
พร้อมสั มภ าระ” ระบุ ใน ช่องหมาย เหตุ  ใน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บ.ก.111)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินสามารถ
ตรวจสอบระยะทางในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง และให้การเบิก
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 

13.ใหเ้บิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ และเดินทางไป
ฝึกอบรมได้เท่าที่จา่ยจริง เหมาะสมและประหยัด และให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ โดยเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ในกรณี ท่ีเดินทางไป
สถานีพาหนะประจ าทางเท่านั้น 

 
14. ใหผู้้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จดัท าใบ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) โดยลงลายมอื
ช่ือตรวจสอบ รับรองของผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือกรมสรรพสามติ 
ที่ กค 0617/ว 1276 ลงวันท่ี 31 ตลุาคม 2559 เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าไดส้อบทานการเบิกของผูใ้ต้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติงาน
จริงในวันท่ีขอเบิก (ผู้บังคับบัญชาหมายถึง ระดบัหัวหน้าฝา่ยที่
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้เบิก) 

15. ให้เบิกค่าผ่านทางด่วน เป็น ค่าใช้สอย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และใช้บัญชี ค่าใช้สอยอ่ืน 
ๆ เลขท่ีบัญชี 5104030299 โดยไมต่้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

16. ให้ปรับปรุงบัญชีค่าธรรมเนียม เป็นบัญชีค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – ปัจจุบัน  และในการเบิกค่าทางด่วน
ครั้งถัดไปให้บันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เลขท่ีบญัชี 
5104030299 ตามผังบญัชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสูร่ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) พ.ศ. 2560

11. ใหผู้้เบิกระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 
บ.ก.111) ว่า”พร้อมสัมภาระ” หากไม่มสีัมภาระใหร้ะบุ
เหตุผลที่ต้องเดินทางด้วยพาหนะรบัจ้าง ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 มาตรา 22 

 
12. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างตามพระราชกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 เบิกได้ในกรณีไม่มียานพาหนะ
ประจ าทาง เพื่อเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการไปสถานีพาหนะประจ าทาง  

13. ใหผู้้ปฏิบตัิงานตรวจสอบหลกัฐานการเบิกกับ
หลักฐาน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและใหผู้้บังคับบัญชาสอบทาน
พร้อมรับรองความถูกต้อง โดยใหล้งลายมือช่ือรับรองในใบ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0617/ ว 1276 ลง
วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

 
14. ค่าผ่านทางด่วน และค่าบริการจอดรถ ในการ

เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ของส่วนราชการเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 เนื่องจากเป็นค่าใช้สอย  

15. หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0423.2/
ว 141 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2551 เรื่อง ผังบัญชี
มาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 16. การเบิกค่าผ่านทางด่วน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 
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๑0. การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ 

บันทึกบัญชีเป็นค่าน้ าเชื้อเพลิง เลขท่ีบัญชี 5104010110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑1. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ลงลายมือช่ือจ่ายเงิน ในหลักฐาน
การจ่ายเงิน รายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 

 
 
๑2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไมไ่ดร้ะบุวันที่ไป-กลับ 

ในการเดินทาง 
 

หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2559 

 
17. ให้ปรับปรุงบัญชีค่าน้ ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ในการเดินทางไป

ราชการ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ  เลขที่
บัญชี  5103010199 และในการเดินทางไปราชการครั้งถัดไปค่า
น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับใช้ในการเดินทางไปราชการให้บันทึกบัญชี 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ  เลขที่บัญชี  
5103010199 ตามผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มกราคม 2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559  

 
 
18. ใหล้งลายมือช่ือผู้จ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน รายงานการ

เดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนท่ี 2 เพื่อเป็นแสดงหลักฐาน
การจ่ายเงิน ส าหรับการประทับตราจ่ายเงินแล้วเป็นการป้องกันการ
เบิกซ้ า 

19. ในการเดินทางไปราชการใหผู้้เบิกระบุวันท่ีเดินทางไป –กลับ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิกค่าเบีย้เลี้ยงและค่าที่พัก 

 

2560 ให้ใช้บัญชีแยกประเภทเลขท่ี 5104030299 
บัญชี ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0410.2/ว 445 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

17. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอื่น ๆ ท านองเดียวกัน ค่าขนย้ายสมัภาระ เป็นต้น 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ-ในประเทศ  เลขท่ีบัญชี  
5103010199 ตามผังบญัชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) พ.ศ. 2560 โดยมผีลบังคับใช้วันท่ี 30 มกราคม 
2560 หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.2/
ว 445 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559  

18. หลักฐานการจ่ายเงินท่ีสมบูรณ์ต้องลงลายมือช่ือ
ผู้รับเงินและจ่ายเงินให้ครบถ้วน 

 
 

19. การเดินทางไปราชการจะต้องได้รับอนุมตัิจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้เดินทางโดยระบวุัน และเวลา กลับ เพ่ือ
ค านวณค่าเบีย้เลี้ยงให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 มาตรา 
16 
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๓) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
มีการเบิกค่านวด เพื่อการบ าบดัรกัษาโรค ไม่ไดแ้นบใบ

ประกอบวิชาชีพของแพทย์ท่ีท าการรักษา 
กรณีมีการนวดแผนไทยและน ามาเบิกให้ ผู้ขอเบิกแนบหลักฐาน

ประกอบการเบิกมาให้ครบถ้วน รวมถึงใบประกอบวิชาชีพของ
แพทย์ท่ีท าการรักษา เพ่ือยืนยันว่าเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพจริง 

ค่าบริการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้เฉพาะกรณีการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย หรือผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  ท้ังนี้ การเบิกต้องมใีบรับรอง ซึ่งออกโดย          
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย หรือผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ว่าผูป้่วยจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา
โรคและการฟื้นฟสูมรรถภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผน
ไทยเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยใบรับรองนั้น
ต้องระบุโรค หรืออาการ ระยะเวลาในการเริม่ต้น และ
สิ้นสุดการรักษาแต่ละครั้งอย่างชัดเจน หรือรอบของการ
รักษาอย่างชัดเจน   

 
4) เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

๑. การกรอกข้อมลูในใบเบิกไม่ครบถ้วน เช่น ระดับช้ัน ช่ือ
สถานศึกษา จ านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

๒. การจดัท าทะเบียนคุมการเบิกจา่ยค่าการศึกษาบตุรมี
รายละเอียดข้อมูลยังไม่ครอบคลุมประโยชน์ในการตรวจสอบ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้รอบคอบ และถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย 

๒. ให้จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรมี
รายละเอียดข้อมูลครอบคลมุประโยชน์ในการตรวจสอบ 

1. กรอกรายละเอียดในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรครบถ้วน 

2. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจา่ยค่าการศึกษาบุตร         
มีรายละเอียดข้อมูลครอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
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5) ค่าเช่าบ้าน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

๑. ไมไ่ด้จดัท าทะเบียนคุมคา่เช่าบา้นเพื่อตรวจสอบการเบกิ
ประจ าเดือน 

 
 
 
๒. การขอเบิกค่าเช่าบ้านครั้งแรกไม่ได้จัดท ารายงานข้อมูลของ

ข้าราชการเพื่อประกอบการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 
6005) 

 
๓. รายงานข้อมูลของข้าราชการเพื่อประกอบการยื่นแบบขอรับ

ค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ภูมิล าเนา
ตนเอง บิดา มารดา ข้อมูลการย้าย/โอน 

 
๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

ไม่ได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
๕. การจดัท าทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านยังไมค่รอบคลุม

การตรวจสอบสิทธ์ิ  
 

๑. ให้จัดท าทะเบียนคุมค่าเช่าบ้านรายตัวของข้าราชการและบันทึก
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดรับเงินค่าเช่าบ้านเดือนใดบ้าง 
สัญญาจะครบก าหนดเมื่อใด จ านวนเงินกู้ตามสัญญาซื้อขายบ้านเท่าใด 
ระยะเวลาการผ่อนช าระกี่งวด  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิก
ค่าเช่าบ้าน 

๒. การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ให้ผู้มีความ
ประสงค์ขอรับค่าเช่าบ้าน จัดท ารายงานข้อมูลของข้าราชการเพื่อ
ประกอบการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านทุกครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิในการ
เบิกและให้เป็นไปตามระเบียบ 

๓ ให้ผู้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) บันทึกข้อมูลใน
รายงานข้อมูลของข้าราชการเพื่อประกอบการยื่นแบบขอรับค่าเช่า
บ้านให้ครบถ้วน เพื่อยืนยันสิทธิในการเบิกและให้เป็นไปตามระเบียบ 

 
๔. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็ จจริ งการขอรับเงินค่ าเช่ าบ้ าน 
ประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ให้ครบถ้วนทุกราย 

      กรณีมีผู้เบิกค่าเช่าบ้านที่ย้ายสังกัดไปเบิก  ณ หน่วยเบิกจา่ย
ใหม่ ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) และจัดท ารายงาน
ข้อมูลของข้าราชการเพื่อประกอบการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน 
รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่า
บ้านไปตรวจสอบ การเช่าบ้าน หรอืหลักฐานการกู้เงินผ่อนช าระค่า
บ้านใหม่ และรายงานผลการตรวจสอบทุกครั้งที่เปลีย่นหนว่ยเบิกจ่าย 
   ๕. ให้จัดท าทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน ให้เป็นปัจจุบัน และมีรายละเอียด
ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบสิทธิการเบิก 

 

. จัดท าทะเบียนคมุค่าเช่าบ้านเพื่อตรวจสอบสิทธิการ
เบิก 

 
 
 
2. กรอกข้อมูลในแบบขอรับเงินคา่เช่าบ้าน (แบบ 

6005) ครบถ้วน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547  

 
3. จัดท ารายงานข้อมูลของข้าราชการเพื่อประกอบการ

ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านตามระเบยีบกระทรวงคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 

4. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน 
และรายงานตรวจสอบการเช่าบ้าน เพื่อยืนยันว่าผู้เบิกคา่
เช่าบ้านเป็นผูม้ีสิทธิสามารถเบิกคา่เช่าบ้าน ได้ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

5. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้าน เพื่อควบคุม
จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายถูกต้องตามบญัชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ และมีเอกสารประกอบการใช้สิทธิครบถ้วน 
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6) ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

๑. มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ และ
ลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันลาพักผ่อน  

 
 
 
 
 
2. แบบฟอร์มหลักฐานการขอ 

เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่เป็นไปตามที่กรมบญัชีกลางท่ี
ก าหนด และไมไ่ด้ใช้แบบฟอร์มเดยีวกัน 

 
 
 
 

3. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการลงลายมือช่ือปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการรวมกับเวลาปฏิบัติงานปกติ  

 
 

4. ไม่ไดล้งลายมือช่ือผูค้วบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในแต่ละวัน 

 
 
 
 

5. แนบบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการที่เป็นส าเนาเอกสาร 
 

1. ให้ผู้เบิกคา่ล่วงเวลา เบิกค่าล่วงเวลาในวันท่ีมีการปฏบิัติงาน
จริง และตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้
รอบคอบก่อนเบิกจ่าย โดยตรวจสอบกับวันลาพักผ่อน วันลาป่วย 
วันเดินทางไปราชการ การอยู่เวรรกัษาการณ์  

3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ ที่เบิกเงินไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ และน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

4. ให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามแบบฟอร์มที่กรมบญัชีกลาง
และกรมสรรพสามิตก าหนด เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และง่าย
ต่อการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
5. ให้จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัตริาชการนอกเวลาราชการ โดยลง

ลายมือช่ือในวันที่มีการปฏบิัติงานนอกเวลาจริง และเป็นปัจจุบัน 
โดยผู้ควบคุมการปฏิบัติงานต้องลงลายมือช่ือทุกวัน เพื่อให้การ
เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 

6. ให้ลงลายมือช่ือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไว้ด้านล่างของบัญชีลง
ลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกวัน เพื่อยืนยันการตรวจสอบ
และควบคุมการปฏิบัติงานจริงของผู้เบิก 

 
 
 
7. ให้แนบบัญชีลงเวลาปฏิบตัิราชการต้นฉบับที่ได้ลงลายมือช่ือ

ปฏิบัติงาน พร้อมกับมลีายมือช่ือผูค้วบคุมงานทุกวัน 

1. มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง ตามระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
2. หลักฐานการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการเป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ตามหนังสือหนังสือกรมบญัชีกลาง  ด่วนท่ีสุด           
ที่ กค 0409.6/ว 46  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2550 
และ ที่กรมสรรพสามิตก าหนดมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดครบถ้วน 

3. ลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยกจาก
การลงเวลาปฏิบตัิงานปกติ ตามแบบฟอร์มที่กรม
สรรพสามติก าหนด 

 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
ข้อ 9.1 กรณีมผีู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการร่วมกัน   
หลายคน ใหผู้้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการ
ปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบตัิงานล าพังเพียงคนเดียวให้
ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผูร้ับรอง 

5. หลักฐานการจ่ายเงินต้องใช้ต้นฉบับจริง เพื่อใช้เป็น
หลักฐานการเบิก กรณีจ าเป็นต้องใช้ส าเนาเอกสารผูเ้บิก



หน้า 12 จาก 12 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
6. มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และลง

ลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่
ส านักงาน  

7. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ในการปฏิบัติงานควบคุมการ
รับ-จ่ายน้ ามันและปฏิบัติงานระบบการรับ-จ่ายน้ ามันด้วยระบบ
มาตรวัดน้ ามันอัตโนมตัิในวัน และเวลาเดียวกัน ซ้ าซ้อนกัน จึงไม่
สามารถเบิกได ้

 
 
 

8. ไมไ่ด้แนบลายมือช่ือผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
หลักฐานการจ่ายเงิน แต่มีการลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและจัดเก็บไว้ในแฟ้ม 

 
8. ให้ผู้เบิกคา่ตอบแทนนอกเวลาราชการ เบิกในวันที่มีการ

ปฏิบัติงานจริง และตรวจสอบหลกัฐานก่อนส่งให้รอบคอบ 
 
9. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้

รอบคอบก่อนเบิกจ่าย โดยตรวจสอบกับวันลาพักผ่อน วันลาป่วย 
วันเดินทางไปราชการ การอยู่เวรรกัษาการณ์ และการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการอื่น  

10. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ ที่เบิกเงินไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ และน าส่งเปน็รายได้แผ่นดิน ส าหรับกรณีเบิก
ซ้ าซ้อนให้เลือกเบิกภารกิจใดภารกิจหนึ่ง 

11. ใหผู้้ขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการแนบบญัชีลง
ลายมือช่ือปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการประกอบหลักฐานการ
เบิกจ่าย ทุกครั้ง 

จะต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบบั 
6. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ให้เบิกในวันท่ี

ปฏิบัติงานจริง ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการวันท าการ เบิกไดไ้ม่
เกินวันละ 4 ช่ัวโมง วันหยุดราชการ เบิกได้ไมเ่กิน วันละ 
7 ช่ัวโมง 

 
 

8. แนบลายมือช่ือในการปฏิบัติงานในหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาได ้

 
7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามติ
ภาค ไม่พบรายละเอียดค่าลงทะเบียนต่อรายว่าประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายอะไร และไม่พบรายงานผลการฝึกอบรม ลายมือช่ือผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจริง ผลการประเมินการฝึกอบรม 

1. ในการจัดการฝึกอบรมโดยลงทะเบียนกับหน่วยงานที่จดั
ฝึกอบรม ให้ช้ีแจงรายละเอียดค่าลงทะเบียนรายหัว ว่าประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง และให้เจา้หนา้ที่การเงินตรวจสอบหลักฐาน
รายงานผลการฝึกอบรม และผลการประเมินให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

2. ให้จัดท าหนังสือทวงถาม รายงานการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือน ามาแนบไว้กับหลักฐานการเบิกจ่าย 

1. ปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555  

2. มีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้งท่ีเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม เพื่อวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การจัดฝึกอบรม  

 

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ด้านการพัสดุ 

๑) การจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
๑. ใบสั่งจ้าง ในการจ้างของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่ได้

ติดอากรแสตมปบ์นใบสั่งจ้าง 
 
 
 
๒. การจดัซื้อวัสดเุพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนาฯ ซึ่งไมไ่ดด้ าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อหรือ 
ขอจ้าง ข้อ 27 ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีการขออนุมตัิเช่าอาคารส านักงาน และจัดท าสัญญาเลขท่ี 

3/2559 ระยะเวลา 12 เดือน แต่ไมไ่ด้บันทึกข้อมลูสญัญาเช่า
ในระบบ e-GP จึงได้จัดท ารายงานขออนุมัติเช่า รวมถึงใบสั่งซื้อ/
สั่งจ้างในระบบ e-GP และระบบ GFMIS เป็นรายเดือน เพื่อ
เบิกจ่าย 

๑. ให้ปิดอากรแสตมป์บน ใบสั่งจา้ง/สัญญาจ้าง โดยปิดอากร
แสตมปต์ามจ านวนแห่งสินจ้าง (มลูค่าตามสญัญา/ใบสั่งจ้างไม่รวม 
VAT) พันละบาท เศษของพันปิดอกี ๑ บาท และขีดคร่อม               
เพื่อความบริบรูณ์ของตราสารตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญตัิ
แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์ 

๒. การจดัหาวัสดุเพื่อใช้แสดงความอาลัย ถือเป็นการจัดหาวสัดุ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิให้เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ  

ส าหรับการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลยั 
หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศล  
เป็นการจัดงานตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ              
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง          
ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.4/ว414 ลงวันท่ี 19 ตลุาคม 2559  
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรอืจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชา
นุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 

3. ให้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นบัญชีค่าวัสดฯุ 
4. ในปีงบประมาณ 2561 การเช่าอาคาร ให้ด าเนินการขอ

อนุมัติเช่าอาคารส านักงาน และจดัท าสัญญาเช่ารายปี โดยจัดท า
โครงการในระบบ e-GP ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ 12 งวด แบ่ง
จ่ายเป็นงวด และจัดท า PO ในระบบ GFMIS เมื่อไดร้ับใบแจ้งหนี้ 
ให้ด าเนินการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP ระบบ GFMIS และ
เบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้เช่า 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ          
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. พระราชบัญญตัิให้ใช้บทบัญญตัิแห่งประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์ 

 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0408.4/ 

ว 414 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
แสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเปน็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมพิลอดลุยเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การเช่าอาคารส านักงาน และจดัท าสัญญา โดย
จัดท าโครงการในระบบ e-GP ระยะเวลา 12 เดือน 
เบิกจ่าย 12 งวด แบ่งจ่ายเปน็งวดๆ และจัดท า PO 
ในระบบ GFMIS 



 หน้า 2 จาก 4 
 

 
๒)  การจ้างเหมาท าความสะอาด 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. สัญญาจ้างไม่มีการวางหลักประกันสัญญาการจ้างเหมา        
ท าความสะอาด 

 
 
 
 
2. ไมไ่ด้จดัท าทะเบยีนคุมหลักฐานหนังสือค้ าประกันสัญญา

เพื่อใช้ในการควบคุมหลักประกันสัญญาและเพื่อทราบวันครบ
ก าหนดในหลักประกันสญัญา 

3. ไมไ่ด้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวล
รัษฎากร 

1. ผู้รบัจ้างจะต้องวางหลักประกนัสัญญา ตามระเบยีบส านัก
นายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 142 หลักประกัน
ซองและหลักประกันสัญญาให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตรา
ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสญัญา 

กรณีที่หน่วยงานจัดท าเป็นข้อตกลงจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องวาง
หลักประกันสัญญา 

2. ให้จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานหนังสือค้ าประกันสัญญา 
 
 
3. ให้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่

ผู้รับ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การค านวณหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นไปตาม
มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ           
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 และ 142 

 
 
 
 
 
 
 
๒. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณสี่วนราชการเป็น               

ผู้จ่ายเงินได้ให้แกผู่้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การค านวณ
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งประมวล
รัษฎากร จะหักในกรณีที่ซื้อหรือจา้งวงเงินท่ีจ่ายตาม
สัญญาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้
แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ตาม ให้ค านวณ
หักไว้ 1% ของยอดเงินได้พึงประเมิน ส่วนเงินได้ในการ
ประกวดหรือแข่งขันให้ค านวณหักตามอัตราภาษีเงินได ้

 
๓) การใช้รถราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

๑. ไมไ่ด้จดัท ำรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำง (แบบ 6)  
 

๒. ไมม่ีการขออนุญาตเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางนอกสถานท่ี
จากผู้มีอ านาจอนมุัติในการเก็บรักษารถยนตไ์ว้นอกสถานท่ี และ
ไม่มีการแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบดูแลในการเก็บรักษารถยนตส์่วนกลาง

๑. ให้จัดท ำรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำง (แบบ 6)  
 
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท าหนังสือขออนุญาตน ารถส่วนกลางไป

เก็บรักษาไว้ท่ีอื่นนอกจากสถานท่ีเก็บปกติหรือบรเิวณของส่วน
ราชการจากผู้มีอ านาจอนุญาต และต้องปฏิบัตติามระเบียบส านัก

1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรใช้รถ
รำชกำร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 462 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2555 ข้อ 
1.2.1 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ อย่างเคร่งครดั เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยส์ินของส่วน
ราชการ 

๓. ให้แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบดูแลการเก็บรักษารถยนตส์่วนกลางใน
กรณีดังกล่าวด้วย 

3. ระเบียบกรมสรรพสำมิตว่ำด้วยกำรใช้รถส่วนกลำง 
พ.ศ. 2553 

 

 
๔) การตรวจสอบและควบคมุทรัพย์สินของส่วนราชการ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ไม่ได้จัดท าประวัติการซ่อมทรัพย์สินแนบไว้ด้านหลังของ
ทะเบียนทรัพย์สินนั้นๆ 

2. สินทรัพย์ที่มีการบันทึกในระบบ GFMIS ซ้ ากันหลาย
รายการ เช่น เรือ กล้อง วิทยุสื่อสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
๓. สินทรัพย์ที่มีการบันทึกในระบบ GFMIS สินทรัพย์ 1 

เครื่อง มีเลขสินทรัพย์ 2 เลข 
๔. ส านักงานสรรพสามติพื้นทีข่ายทอดตลาดคอมพิวเตอร์  

ท าให้มีคอมพิวเตอรไ์ม่เพยีงต่อการใช้งาน 
 

1. ให้จัดท าทะเบียนประวัติการซอ่มครุภณัฑไ์ว้ด้านหลังทะเบียน
คุมทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อมีการซ่อมทรัพย์สิน 

2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกสาเหตกุารซ้ ากันของเลขสินทรัพย์และ
รายละเอียดการได้มาของสินทรัพย์ไว้ในทะเบียนคมุสินทรัพย์ เมื่อ
สินทรัพย์หมดอายุการใช้งานและขายทอดตลาดให้ตัดเลขสินทรัพย์ 
ที่ซ้ ากันออก ท้ังนี้ได้ประสานส่วนบริหารบญัชีและงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าไมส่ามารถแก้ไขในระบบ GFMIS ได้ จึง
คงไว้ในระบบ GFMIS ต่อไป จนกว่าสินทรัพย์จะหมดอายุการใช้งาน 
และจ าหนา่ยสินทรัพย์แล้วตัดเลขสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS 

๓. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ติดตามผลการปรับปรุงการตัดบัญชี
สินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบด้วย 

๔. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกสาเหตคุรุภณัฑ์ 1 เครื่อง มีเลข
สินทรัพย์ 2 เลข และรายละเอียดการไดม้าของสินทรัพยไ์ว้ใน
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ เมื่อสินทรัพย์หมดอายุการใช้งานและขาย
ทอดตลาดใหต้ัดเลขสินทรัพย์ที่ซ้ ากันออกจากระบบ GFMIS  

๕. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกสาเหตมุูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างทะเบยีนคุมทรัพยส์ินและระบบ GFMIS 

๔. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์          
เพื่อทดแทนให้เพยีงพอต่อการใช้งานของบุคลากร 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ              
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ ๑๕๕ และข้อ ๑๖๐ 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ 
ว ๓๓๕๔๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
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5)  โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่... พร้อมบ้ำนพัก 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ไมม่ีรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรจัดท ำ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะพสัดุ 

2. ไมม่ีรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ
กลำง 

3. ไมม่ีรำยงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส ์

4. ไมม่ีรำยงำนบันทึกเหตุกำรณ์แวดล้อมของผู้รบัจ้ำง 
หมำยเหตุ :- ณ วันท่ีเข้ำตรวจสอบ อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง และ

ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงินแต่อย่ำงใด 

1. ให้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมทุกครั้งท่ีมีกำรประชุม เพื่อใช้
เป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำร่วมกันของคณะกรรมกำร 

2. ให้ผู้รบัจ้ำงรำยงำนบันทึกเหตุกำรณ์แวดล้อมส่งให้ผู้ควบคมุ
งำนเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำง 

1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ            
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

2. ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีแนวทำงกำร
ปฏิบัติในกำรจดักำรพสัดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
การรับค าขอ กรณีผูย้ื่นค ำขอไม่สำมำรถแก้ไขได้ทันที ให้จัดท ำ

บันทึกสองฝ่ำย ประกอบด้วย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอ 
โดยบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่
จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำที่ผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำร พบว่ำ 

1. ใช้ใบเช็คลิสตใ์นการจัดเตรยีมเอกสารให้กับประชาชน
ก่อนน ามายื่นแบบแสดงรายการค าขอใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

2. เจ้าหน้าท่ีเขียนรายละเอียดการติดต่อกลับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้หน่วยงานใช้รูปแบบบันทึกตามหนังสือเวียนของกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ท่ี กค 0621/ว223 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการใช้รูปแบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. พระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  

มาตรา 8 พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีในการรับค า
ขอจะต้องตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่า
ค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที 

มาตรา 9 ในกรณีทีผู่้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ
หรือไมส่่งเอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ทราบหรือตามทีป่รากฏในบันทึกท่ีจัดท า
ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค าขอ
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนค าขอให้ทราบด้วย 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร.  ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1200/  
ว 9 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3. หนังสือกรมสรรพสามิต  ด่วนที่สุด ท่ี กค 
0620/27439 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

4. หนังสือกลุม่ตรวจสอบภายใน  ที่ กค 0621/              
ว 223 เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การจัดเก็บรายได้ 

๑) การประกันคา่ภาษีของสินคา้ที่ขอช าระภาษภีายในวันทีส่ิบห้าของเดอืนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมตามพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. หนังสือสญัญาค  าประกันของธนาคารหมดอายุ  
 
 
2. ผู้ประกอบการทีไ่ม่มีการเคลื่อนไหว อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

หรือติดตามให้มาแจ้งเลิกกิจการ  
 
 
3. การค  าประกันเป็นเงินสด ประเภทเครื่องดื่ม หรือเครื่องดื่ม

ที่ท าหรือบรรจหุรือได้จากเครื่องขายเครื่องดืม่ บางรายเป็นบคุคล
ธรรมดา วางเงินค  าประกันตั งแต่ พ.ศ. 2536 และปัจจุบันไม่ได้
ยื่นภาษีมาเป็นเวลานาน 

4. ไม่พบการวางหลักประกันค่าภาษีของผู้ประกอบการบาง
ราย ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามการวางหลักประกันค่าภาษ ี

 
 
 
 

1. ให้ส านักงานสรรพสามติพื นท่ีตดิตามผู้ประกอบการน าหนังสือ           
ค  าประกันธนาคารฉบับที่มผีลบังคบัใช้ มายื่นให้กรมสรรพสามิตโดย
ด่วนท่ีสุด 

2. ให้ส านักงานสรรพสามติพื นท่ี ติดตามผู้ประกอบการทีไ่ม่มีการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวมาแจ้งเลิกกิจการ และตรวจสอบ หากไม่มีภาระ
ภาษีกับกรมสรรพสามติแล้ว ให้คนืเงินค  าประกันกับผู้ประกอบการ
ต่อไป 

3. กรณีการค  าประกันเงินสด ให้ตรวจสอบรายใดไม่มีการ
เคลื่อนไหว หรือไม่ได้น าหลักประกันอ่ืนมาค  าประกันแทน และไม่มี
ภาระภาษีกับกรมสรรพสามิต ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อถอนคืนเงินค  า
ประกันต่อไป 

 

1. เก็บรักษาหลักประกันไว้ในท่ีปลอดภัย 
2. มีการจัดท าทะเบยีนคุมหนังสือค  าประกันธนาคาร 
 

     3. หนังสือค  าประกันของธนาคารให้มีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีอนุมัติ  ตามประกาศกรม
สรรพสามติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้             
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษี พร้อมช าระ
ภาษีภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถดัจากเดือนท่ีน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้าทณัฑ์บน
โดยมีหลักประกัน ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2547 

4. วงเงินหลักประกัน ให้เป็นไปตามประกาศกรม
สรรพสามติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข 
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับ
ช าระภาษีภายในวันท่ีสิบห้าของเดอืนถัดจากเดือนที่น า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้าทณัฑ์บน 
โดยมีหลักประกัน    ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 
และหนังสือกรมสรรพสามติที่ กค 0615/ว 1289 ลง
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 
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๒)  สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1.  ทะเบียนคุมไม่แสดงแยกผู้ประกอบการเป็นตัวแทนหรือ

ผู้ใช้ 
2. ทะเบียนคมุไม่แสดงรายละเอียดว่ารายใดขอใช้สารละลาย

ไฮโดรคาร์บอนชนิดใดบ้าง 

ให้จัดท าทะเบียนคมุที่มีข้อมลูที่แสดงถึงช่ือ ที่ตั้ง ช่ือสารละลาย 
จ านวนอนุญาตให้ใช้ต่อเดือน เลขที่และวันท่ีอนุญาต และวันท่ี
หมดอาย ุ

1. จัดท าทะเบียนคุม ผู้ขอใช้สารละลายฯ แยกประเภท
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ หรือผู้แทน 

2. อ านาจพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกรม
สรรพสามติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีส าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ    พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) 
ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

2.๑ ปริมาณขอใช้ไม่เกิน 1๐,๐๐๐ ลิตร ต่อเดือน 
อ านาจอนุมัติของสรรพสามิตพื้นที่ 

2.๒ ปริมาณขอใช้เกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ต่อเดือน อ านาจ
อนุมัติของผู้อ านวยการสรรพสามติภาค 

2.3 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 พิจารณาอนุญาตได้ท่ัวราชอาณาจักรไม่จ ากดั
จ านวน 

 
๓) การรับรายได้ภาษีสรรพสามิต 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การรบัช าระภาษีสินค้าเครื่องดืม่ที่ใช้แสตมป์ ไมไ่ด้แนบ
แบบค าขอช าระภาษีประเภทสินคา้ที่ใช้แสตมป์ หรือเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีตามมาตรา 48 (ภษ.01-14) 

 
 
 
 
 
 

1. ใหผู้้ประกอบการแนบแบบค าขอช าระภาษีประเภทสินค้าท่ีใช้
แสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีตามมาตรา 48  (ภษ.
01-14) กับแบบรายการภาษี (ภษ.01-12) พร้อมกับการช าระ
ภาษี 

 
 
 
 
 

1. มีการสอบทานจ านวนเงินในแบบรายการภาษีกับ
ใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกัน 

2. จ านวนรายผู้ช าระภาษีถูกต้อง 
3. กรณีจ่ายแสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

ได้บันทึกในบัญชีรับ – จ่ายแบบพมิพ ์(แบบ ส.ส.03-01) 
เป็นปัจจุบัน 

4. จ่ายแสตมปต์รงตามแบบค าขอช าระภาษีประเภท
สินค้าท่ีใช้แสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีตาม
มาตรา 48 (ภษ.01-14) ที่ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ 



 หน้า 3 จาก 6 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

2. การรับเงินรายได้ภาษีสรรพสามิตไมไ่ด้น าแบบรายการภาษี 
(แบบ ภษ.01-12) พิมพ์ในเครื่องประทับตราบนแบบ ในส่วน
ส าหรับเจ้าพนักงาน (16) ซึ่งจะบนัทึกข้อมูลโดยการเขียนด้วย
ปากกา 

3. แบบรายการภาษี (แบบ ภษ.01-12 ก) แบบ สร.
120.11 (รายการภาษีสรุา)   

3.1 ไมไ่ด้กรอกหรือประทับตราเลขที่ใบเสร็จรบัเงิน  
และวัน เดือน ปี ที่รับเงิน บนแบบรายการภาษี  

3.2  ใช้เลขท่ีแบบพิมพ์มากรอกแทนเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 
เช่น ใช้เลขท่ีแบบพิมพ์ xxxxxx  มากรอกแทน เลขท่ี
ใบเสร็จรับเงินcxxxxxxx0/xxxxxx0 

4. ไมม่ีการน าแบบ สสส.1/01 (เงินบ ารุงกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ) แบบ สสท.1/01  (เงินบ ารุงองค์การ
กระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย) แบบ 
กกท. 1/01 (เงินบ ารุงการกีฬาแห่งประเทศไทย) มาใช้ในการยื่น
ช าระเงินบ ารุง 

2. ให้ส านักงานสรรพสามติพื นท่ี น าเครื่องประทบัตราบนแบบ มา
ใช้ในการพิมพข์้อมลูบนแบบรายการภาษทีุกแบบทุกครั งท่ีมีการยื่น
แบบ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้เสยีภาษีช าระค่าภาษตีามใบเสร็จรับเงิน
เลขท่ี... เล่มที.่.. ลงวันท่ีใด และปอ้งกันความผิดพลาดจากการเขียน
ด้วยมือ 

 
 
 
 
 
 

3. เจ้าหน้าท่ีต้องแนะน าให้ผูเ้สียภาษียื่นแบบ สสส.1/01  แบบ 
สสท.1/01 แบบ กกท. 1/01 ส าหรับการช าระเงินบ ารุงองค์การ
ตามประเภทของรายได้ที่ยื่นช าระเงินบ ารุงฯ 

5. ให้น าแบบรายการภาษี (แบบ ภษ.01-12) พิมพ์ใน
เครื่องประทับตราบนแบบ ในส่วนส าหรับเจ้าพนักงาน 
(16) เพื่อแสดงให้ทราบว่าผูเ้สียภาษีช าระค่าภาษดี้วย
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี เล่มที่ ลงวันท่ีใด 

6. แบบรายการภาษี ต้องแสดงเลขท่ีใบเสร็จรบัเงิน 
และวัน เดือน ปี ที่รับแบบ และลงช่ือพนักงานผู้รับแบบ 
เพื่อให้เป็นไปมาตรฐานการบริการของกรมสรรพสามติ 

7. แบบรายการภาษีในช่องส าหรบัเจ้าพนักงานต้อง
แสดงเลขท่ีใบเสรจ็รับเงิน และวัน เดือน ปี ที่รับช าระภาษี 
และลงช่ือเจ้าพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่กรม
สรรพสามติก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

8. แบบ สสส.1/01  แบบ สสท.1 / แบบ กกท. 1/01 
ใช้ส าหรับผูเ้สียภาษียื่นช าระเงินบ ารุงองค์การตามประเภท
ของรายไดต้ามที่กรมสรรพสามิตก าหนด 

 
4) การควบคุมการเบิก จ่าย แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบปรุกลาง 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การใช้เลขท่ีใบเสร็จรับเงินมากกว่าจ านวนแบบพิมพ์ท่ีใช้ 
เนื่องจากเลขท่ีใบเสร็จรบัเงินเสยีเป็นจ านวนมาก 

 
 
2. เจ้าหน้าท่ีการเงิน ไมไ่ดส้รุปรายละเอยีดว่าเป็นเงินรับตาม

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใดและจ านวนเงินรวมรับทั งสิ น
เท่าใดไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของวันท่ีมีรายการ
เกิดขึ น 

1. ในวันท่ีมีเลขท่ีใบเสร็จเสียใหเ้จา้หน้าท่ีพิมพ์สรุปใบเสรจ็เสีย
จากระบบงานรายได้มาตรวจสอบความถูกต้องทุกวัน 

 
 
2. ให้เจ้าหน้าที่การเงินสรุปรายละเอียดว่าการรับเงินตาม

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใดและจ านวนเงินรวมรับทั งสิ นไว้
ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสดุท้ายของวันท่ีมีรายการเกดิขึ น 

 

1. แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน มีการลงรายการรับ จ่าย 
เก็บรักษา ถูกต้องเป็นปัจจุบันให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 หมวด 6 ข้อ 66 

2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงนิส่งคลัง  พ.ศ. 2551 ข้อ 76  ให้ส่วน
ราชการบันทึกข้อมูลรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดร้ับเงิน 
เงินประเภทใดท่ีมีการออกใบเสรจ็รบัเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลาย



 หน้า 4 จาก 6 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
 
 
 
 
 
3. บัญชีรบัจ่ายแบบพมิพ์ (ส.ส.1/8) ไมแ่สดงวา่ใช้แบบพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง หรือใบอนุญาตขนสรุา  (ส.1/42)         
ไม่กรอกเล่มที่แบบพิมพ์ของยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 

4. บันทึกจ่ายแสตมปส์ุรา  ในบัญชี รับ – จ่ายแสตมป์ (แบบ 
ส.ส.03-01) ไม่กรอกต้นทุนของราคาพิมพ์แสตมป ์

 
 
 
 
 
 
 
3. ใหบ้ันทึกเลขท่ีแบบพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินของยอดคงเหลือยกมา 

รับ จ่าย และคงเหลือยกไปในบัญชีรับ – จ่ายแบบพิมพ์ (ส.ส.1/8) 
 
4. ใหบ้ันทึกเลขท่ีแบบพิมพ์ใบอนุญาตขนสรุา (ส.1/42) ของยอด

คงเหลือยกมา รับ จ่าย และคงเหลือยกไป อย่างต่อเนื่อง เป็น
ปัจจุบัน 

5. ใหบ้ันทึกเลขท่ีแบบพิมพ์ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ของ
ยอดคงเหลือยกมา รับ จ่าย และคงเหลือยกไป อย่างต่อเนื่อง เป็น
ปัจจุบัน 

6. ใหบ้ันทึกต้นทุนของราคาพิมพแ์สตมปไ์ว้ส่วนบนในบญัชี รับ – 
จ่ายแสตมป์(แบบ ส.ส.03-01) 

ฉบับ จะรวมเงินประเภทนั น ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุก
ฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ โดยให้แสดง
รายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดถึงเลขที่
ใดและจ านวนเงินรวมรับทั งสิ นเท่าใดไว้ด้านหลัง
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

3. การบันทึกบัญชรีับจ่ายแบบพิมพ์ (ส.ส.1/8) พบว่า 
เป็นปัจจุบัน 

4. ให้น าแบบรายการภาษี (แบบ ภษ.01-12) พิมพ์ใน
เครื่องประทับตราบนแบบ ในส่วนส าหรับเจ้าพนักงาน 
(16) เพื่อแสดงให้ทราบว่าผูเ้สียภาษีช าระค่าภาษตีาม
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี เล่มที่ ลงวันท่ีใด 

5. แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพใ์บอนุญาตขนสุรา 
(ส.1/42) แบบพิมพใ์บอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่  มี
การลงรายการรับ จ่าย เก็บรักษา ถูกต้องเป็นปจัจุบันให้
เป็นไปตามระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 6 ข้อ 66 
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ย การรับ จ่าย เก็บ

รักษาเกี่ยวกับแสตมปส์รรพสามติ  พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 
21 มกราคม 2553 หมวด 3 การควบคุมทางบัญช ี

 
5) การยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน  าผลไม้ และน  าพืชผัก ตามพระราชบัญญัติภาษสีรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ผู้ประกอบการบางรายไมไ่ดม้าติดต่อกับส านักงานเป็น
เวลานาน  

 
 
2. ปัจจุบันกองวิเคราะห์ กรมสรรพสามิต มาเก็บตัวอย่าง

สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดืม่ที่ไดร้ับยกเว้นภาษี ทุก ๆ ๖ เดือน เพื่อ
ส่งกรม ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีเครื่องดืม่น้ าผลไมแ้ละน้ าพืชผัก ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๑ ข้อ 10 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภท
น้ าผลไม้และน้ าพืชผักท่ีได้รับยกเวน้ภาษีแล้วที่วางจ าหน่ายใน

1. ให้ตรวจสอบรายที่ไม่มีการติดต่อกบักรมสรรพสามิต
ว่ายังมีการประกอบการอยู่หรือไม ่หากพบว่าเลิก
ด าเนินการแล้วให้มาแจ้งเลิกกิจการ 

2. ให้ออกตรวจปฏิบัติการรายทีไ่ม่มีการเคลื่อนไหว 
หากรายใดไม่ประกอบกิจการต่อไปแล้วให้ด าเนินการแจ้ง



 หน้า 5 จาก 6 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

เครื่องดื่มทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนฯ  แต่
ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ไม่ได้เกบ็ตัวอย่างทุกระยะเวลา ๖ 
เดือน เพื่อส่งกรมสรรพสามิตวิเคราะห์อัตราส่วนผสมตาม
ประกาศกรมสรรพสามิต 

ท้องตลาด และประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก (ฉบับท่ี ๒) 
ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ และประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีเครือ่งดืม่น้ าผลไม้และน้ าพืชผัก 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1๓ ตลุาคม ๒๕๕2 

เลิกตามกฎหมาย 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่ได้รบัยกเว้นภาษี ทุก ๆ  

6 เดือน เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิต 
 

 
6) การรับช าระภาษดี้วยบัตร Excise Smart Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC Payment 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ธนาคารกสิกรไทย สาขา…                
คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี 100 บาทต่อครั้ง 
ธนาคารต้องน ามาหักจากเงินที่เกบ็ได้จากเช็คท่ีผู้ประกอบการ
น ามายื่นช าระภาษี จ านวน xxx บาท จึงไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ในเช็คได ้

 

ให้ส านักบริหารการคลังและรายได้ ท าหนังสือขอความร่วมมือกับ
ส านักงานใหญ่ของทุกธนาคารที่ลงนามท าข้อตกลงกับกรม
สรรพสามติในการท าธุรกรรมด้านการรับช าระภาษี โดยขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี ทุกบัญชีทั่วประเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อราชการ 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย การรับช าระภาษี
ผ่านบัตรธุรกิจ (Excise Smart Card) ลงวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2556 

2. มีการสอบทานจ านวนเงินในแบบรายการภาษีกับ
ใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกัน 

3. การรบั -จ่ายแสตมป์ หรือเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี ได้บันทึกในบัญชี รับ – จ่ายแบบพิมพ์ (แบบ ส.ส.
03.01) เป็นปัจจุบัน 

4. ตรวจสอบเงินในบัญชีพักกระแสรายวันกับแบบ
รายการเสียภาษี และจ านวนเงินทีห่ักจากบัตรเดบิท ให้
ถูกต้องตรงกัน เช็คของผู้ประกอบการช าระภาษีโดยเช็ค
เรียกเก็บเงินไดเ้ต็มจ านวนตามเช็ค 

5. กรมสรรพสามิตควรท าข้อตกลงกับทุกธนาคารขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมให้กับกรม
สรรพสามติทุกกรณ ี

 
 
 
 



 หน้า 6 จาก 6 
 

7) ระบบคืนและยกเว้นภาษี (การวิเคราะหร์ายการภาษสีุรา ก่อนการรับช าระภาษีสรุา) 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคบัท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ระบบงานวิเคราะห์แบบรายการภาษีเลือกได้เพียงด้าน

ใด          ด้านหนึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องค านวณเองด้วยมีอแล้ว
น ามากรอกลงระบบวิเคราะห์ เป็นเหตุให้จ านวนเงินเศษ
สตางค์ของระบบงานวิเคราะห์ ไมต่รงกับระบบ BI และ
ระบบสารสนเทศหลัก 

ให้ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาระบบให้เป็นไปตามวิธีการจดัเก็บภาษี
สรรพสามติ 

จ านวนเงินจากระบบวเิคราะห์รายการภาษีกับ
ระบบคืนและยกเว้นภาษีตรงกัน 

 
8) ระบบคืนและยกเว้นในระบบงานสารสนเทศหลัก 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ไม่สามารถน ามาใช้ไดเ้ต็ม
รูปแบบเนื่องจาก ไมม่ีการบันทึกข้อมูลตั้งแตต่้นทาง เช่น การคืน
ภาษีสุรา พบว่า ไมไ่ด้บันทึกข้อมูลใบขนสุราตั้งแต่น าสุราออกจาก
โรงงาน ท าให้การจะต้องพิจารณาคืนภาษีจะต้องตรวจสอบจาก
เอกสารเท่านั้น 

2. ระบบคืนและยกเว้นไม่ได้ก าหนดให้เริ่มบันทึกข้อมลูตั้งแต่             
ผู้ส่งออกยื่นค าขอยกเว้นภาษี เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุม
หลักฐานค าขอจนถึงจ านวนเงินภาษีท่ีอนุมัติยกเว้น หรือคืน             
เป็นต้น 

น าระบบคืนและยกเว้นภาษีมาใช้ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ และ             
ทุกกระบวนการตามขั้นตอนท่ีก าหนดในระบบ 

 

1. ให้ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศทบทวนระบบคืนและ
ยกเว้นภาษ ีว่าข้อมูลที่ให้กรอกแตล่ะประเภทสามารถ
น าไปใช้เป็นสถิตไิด้ครอบคลมุและครบถ้วน 

2. มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานตอ้งบันทึกข้อมูลลง
ระบบคืนและยกเว้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเกดิความคุม้ค่า 

 



 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๑) แบบค ำขออนุญำตขำยสุรำ ยำเส้นยำสูบ และไพ่ (สยพ.๑) 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. กำรกรอกแบบสยพ.1 ไม่ครบถ้วน ดังนี้           

1.1) บำงฉบับไม่ระบุวัน เดือน ปี ที่รับค ำร้อง (ด้ำนบน)  
และวัน เดือน ปี ที่ขออนุญำต (ด้ำนล่ำง) 

1.2) บำงฉบับไม่ได้ไม่ลงลำยมือช่ือผู้ขออนุญำต 
         ๑.3) บำงฉบับไมไ่ด้กรอกช่ือ ที่อยู่ และเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ของผู้รับค ำขอ  
 
 

2. แบบ สยพ.๑ ในข้อ (๘)  ไม่มีกำรพิจำรณำควำมเห็นและ
กำรอนุญำตของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้มีอ ำนำจอนุญำต 

 

๑. ให้เจ้ำหน้ำทีผู่้รับค ำขอแนะน ำผู้ประสงค์ขอใบอนุญำตกรอก
แบบ สยพ.๑ ให้ครบถ้วน และลงลำยมือช่ือผู้ขออนุญำตให้ครบถ้วน 
เนื่องจำกเป็นหลักฐำนในกำรรับรองตนเองเกี่ยวกับปฏิบัตติำม
กฎหมำย 

 
 
 
 
๒. ให้เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบหลักฐำนประกอบค ำขอและพิจำรณำ

กำรขอใบอนุญำตว่ำสมควรออกใบอนุญำตให้หรือไม่ พร้อมทั้งลง
นำมกำรพิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำตในแบบ สยพ.๑ ทุกฉบับ  
 

1. พระรำชบัญญตัิสรุำ พ.ศ. 2493 พระรำชบัญญัติ
ยำสูบ พ.ศ. 2509 พระรำชบัญญตัิไพ่ พ.ศ. 2486 
กฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ก ำหนดใหใ้ช้แบบฟอร์มแบบกำร
ขอใบอนุญำตขำยสรุำ ยำเส้น ยำสบู และไพ่ (สยพ.1) 
และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน และมีหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงกำรยินยอม
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่ำด้วยกำรขำยสุรำ           
ยำเส้น ยำสูบ และไพ่ ทุกประกำร 

2. มีกำรพิจำรณำอนุญำตตำมขั้นตอนของผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติตำมกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. ผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้ออกใบอนุญำตต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นขออนุญำตตำมแบบ สยพ.๑ ว่ำเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดและพิจำรณำอนุญำตให้ออก
ใบอนุญำตตำมทีย่ื่นค ำขอ สยพ.๑ แก่ผู้ยื่นขออนุญำต 

 

 
๒)  กำรจัดเก็บรำยได้ค่ำใบอนญุำตจำกแบบพิมพ์ใบอนุญำตและทะเบียนคุมแบบพิมพ์ใบอนุญำต 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. กำรใช้แบบพิมพ์ใบอนุญำต ไม่เรียงตำมล ำดับเลขที่แบบ
พิมพ์ใบอนุญำต 

 
 

1. กำรใช้แบบพิมพ์ใบอนุญำตใหเ้รียงตำมล ำดับเลขท่ีแบบพิมพ์
ใบอนุญำต 

 
 

๑. แบบ สยพ.๑ กับส ำเนำใบอนุญำตจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบก่อนหลัง 

2. มกีำรสอบทำนกำรรับ จ่ำย เก็บรักษำ และลงบัญชี
เป็นปัจจุบัน 



 

หน้า 2 จาก 2 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

2. กำรประทับตรำยำงลำยมือช่ือผู้อนุญำตของเจ้ำพนักงำน          
ผู้ออกใบอนุญำตแทนกำรลงลำยมือช่ือของเจ้ำพนักงำนผู้ออก
ใบอนุญำต 

3. ส ำเนำใบอนุญำตบำงฉบับด้ำนหลังมีกำรพิมพ์งำนอ่ืนท่ีไม่
เกี่ยวกับใบอนุญำต แต่น ำแบบพิมพ์น้ันมำเป็นหลักฐำนกำรเรียก
เก็บเงิน 

2. ให้พนักงำนผู้ออกใบอนุญำตลงลำยมือช่ือในใบอนุญำตทั้ง
ต้นฉบับและส ำเนำ 

 
3. ให้ตรวจสอบแบบพิมพ์ใบอนุญำตให้รอบคอบก่อนพิมพ์ให้          

ผู้ขอใบอนุญำต หำกตรวจพบว่ำเปน็แบบพิมพ์ที่เสีย ไม่ควรน ำมำ
พิมพ์และเรียกเก็บเงิน ให้ยกเลิกเป็นใบอนุญำตช ำรุด เพรำะ
ใบอนุญำตต้องเป็นหลักฐำนกำรรบัเงินที่สมบูรณ์ส ำหรับ ผู้ขอ
ใบอนุญำต 

 

๒. แบบพิมพ์ใบอนุญำตคงเหลือต้องถูกต้องตรงกันกับ
ทะเบียนคุมแบบพิมพ์ใบอนุญำต 

 
3. กำรใช้แบบพิมพ์ที่ เป็นตัวเงินต้องใช้ตำมล ำดับ

เลขที่แบบพิมพ์ที่เป็นตัวเงินตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน
จำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 

4. ใบอนุญำตเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินดังนั้น 
จะต้องสมบู รณ์ ทั้ งด้ ำนหน้ ำ และด้ ำนหลั งที่ แสดง
ข้อก ำหนดและเงื่อนไข     

5. ใบอนุญำตเสียมีอยู่ครบท้ังตัวจริงและส ำเนำพร้อม
ทั้งเขียน/ประทับตรำค ำว่ำ “เสีย/ช ำรุด” 

 
๓) ส ำเนำใบอนุญำตขำยสุรำ ยำเส้น ยำสูบ และไพ่ กับรำยงำนในระบบใบอนุญำต 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้พิมพ์ใบอนุญาตขายยาสูบตา่งประเทศเลขระบบ  
xxxxxxxxxxxx01 แต่มีการพิมพ์ใบอนุญาตขายยาสูบต่างประเทศ
เลขระบบ xxxxxxxxxxxx00 นางสาว A จ านวน ๒ ฉบับ ซึ่งได้ให้
ใบอนุญาตดังกล่าวแก่นางสาว B กับนางสาว A แต่ทางเจ้าหน้าท่ี
ได้ท าการเรียกใบอนุญาตคืนมาแลว้ท าการยกเลิกพร้อมทั้ง
ด าเนินการพมิพ์ใบอนุญาตขายยาสูบต่างประเทศเลขระบบเลขท่ี 
xxxxxxxxxxxx01 ให้แก่นางสาว B เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๑. ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตหลังจาก ท า
การออกใบอนุญาต 

๒. ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผูร้ับค าขอตรวจสอบรายละเอียดของ
ตนเองเมื่อได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี 

๑. ต้องสอบทานจ านวนเลขท่ีใบอนุญาตของระบบงาน
ใบอนุญาตกับในแบบพิมพ์ใบอนุญาตกับรายงานใบอนุญาต
ประจ าวันทุกสิ้นวัน 

๒. ตรวจสอบรายละเอียดในใบอนุญาตให้ตรงกับ
ข้อมูลและประเภทใบอนุญาตของผู้ยื่นใบอนุญาต 

 
 
 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การเปรียบเทียบคดี 

๑) ส ำนวนกำรเปรียบเทียบคด ี
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. กำรขีดฆ่ำข้อควำม “ร้องขอ/ไม่ร้องขอ” ซึ่งต้องเลือกให้

เป็นไปตำมเหตุแห่งคดีและกำรลงลำยมือช่ือก ำกับท้ังผู้ต้องหำและ
เจ้ำหน้ำท่ีผูม้ีอ ำนำจ ซึ่งบำงส ำนวนในแบบบันทึกกำรจับกุม (ส.ส.
2/39) แบบบันทึกค ำให้กำรของผูต้้องหำ (ส.ส.2/53) และแบบ
ค ำให้กำรของผู้กล่ำวโทษ (ส.ส.2/54) ปฏิบตัิไม่ครบถ้วน 

2. กำรช ำระเงินค่ำปรับตำมระเบยีบกฎหมำยก ำหนดให้
ผู้ต้องหำลงลำยมือช่ือไว้ที่ตอนล่ำงของใบเสร็จรับเงินและส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินมีควำมครบถ้วน  โดยผูต้้องหำมีกำรลงลำยมือช่ือ
รับทรำบว่ำ “ได้รับต้นฉบบัแล้ว”  แต่เนื่องจำกข้อควำม “ไดร้ับ
ต้นฉบับแล้ว” ยังไม่ชัดเจนว่ำผู้ต้องหำได้ตรวจสอบข้อควำมและ
จ ำนวนเงินค่ำปรับถูกต้องแล้วหรือยัง  

3. กำรลงลำยมือช่ือ ผู้เขียน – อ่ำน ในแบบ บันทึกค ำให้กำร
ของผู้ต้องหำ (ส.ส.2/53) แบบค ำให้กำรของผู้กล่ำวโทษ (ส.ส.
2/54) บำงฉบับปฏบิัติไม่ครบถ้วน 

4. ในกรณรีะบบงำนผู้กระท ำควำมผิดไมส่ำมำรถเชื่อมโยงได้                
มีกำรน ำแบบบญัชีของกลำงไม่เปน็ไปตำมระเบียบก ำหนดมำใช้
บันทึกส ำนวนคดี ซึ่งแบบท่ีน ำมำใช้ไม่มีรำยละเอียดของรำยงำน
คดี คดีเปรียบเทียบท่ี วัน เดือน ป ีข้อกล่ำวหำ และรำยละเอียด
ของผู้ต้องหำ  

5. กำรบันทึกข้อหำไม่ตรงกันระหว่ำงกำรบันทึกในส ำนวนกำร
เปรียบเทยีบคดี กับกำรบันทึกในส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
เปรียบเทยีบคด ี

1. ในกำรบันทึกส ำนวนคดีในแบบต่ำง ๆ ที่มีข้อควำมที่ต้องเลือก
ให้เป็นไปตำมเหตุแห่งคดี ต้องขีดฆ่ำข้อควำมในกำรบันทึกส ำนวนคดี
แล้ว ลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ด้วย และเป็นลำยมือช่ือเดียวกับผู้บันทึก
ส ำนวนคด ี

 
2. ให้ผู้รบัเงินค่ำปรับเปรียบเทียบคดีด ำเนินกำรแจ้งให้ผูต้้องหำ

ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถกูต้องแล้วลงลำยมือช่ือไว้ตอนลำ่ง
ของใบเสร็จรับเงินและส ำเนำใบเสร็จรับเงินเป็น “ข้อควำมและ
จ ำนวนเงินคำ่ปรับถูกต้องแล้ว” และให้ผูต้้องหำลงลำยมือช่ือ
รับทรำบ 

 
3. ให้ผู้บันทึกส ำนวนคดลีงลำยมือช่ือในส่วนของผู้เขียน – อ่ำนใน

แบบบันทึกส ำนวนคดีให้ครบถ้วน 
 
4. ในกรณีทีร่ะบบงำนผู้กระท ำผิดไม่สำมำรถเชื่อมโยงเพื่อ

ปฏิบัติงำนได้ ให้ใช้แบบบัญชีของกลำง (ส.ส.2/4)  ท่ีบันทึกด้วยมือ 
 
 
 
5. ให้เจ้ำหน้ำทีร่ะมดัระวังในกำรบันทึกข้อมูลลงในเอกสำรกำรท ำ

ส ำนวนคดีให้ถูกต้องตรงกัน 

1. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกฎหมำย 
2. กำรเปรียบเทยีบคดีแบบส ำนวนคดีมีควำมครบถ้วน 

 3. ระเบยีบกรมสรรพสำมิต ว่ำดว้ยกำรเปรียบเทียบคดี
ตำมกฎหมำยในหน้ำท่ีกรมสรรพสำมิต พ.ศ.2551  

ข้อ 11 กำรเปรียบเทียบคดีของผูม้ีอ ำนำจ
เปรียบเทยีบคดี กรณีด ำเนินกำรเปรียบเทียบคดีโดยผูม้ี
อ ำนำจเปรียบเทียบคดี กำรรับเงินค่ำปรับ ให้ด ำเนินกำร
ดังนี ้

เมื่อลงรับคดีเสร็จแล้ว ให้ก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำปรับตำมฐำนควำมผิดตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก ำหนด 
เมื่อผู้ต้องหำช ำระเงินค่ำปรับ ให้ผูม้ีอ ำนำจเปรยีบเทียบคดี
ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผู้้ต้องหำลงลำยมือช่ือไว้เป็น
ส ำคัญที่ตอนล่ำงของใบเสร็จรับเงินและที่ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพื่อแสดงวำ่ผู้ต้องหำได้รับทรำบ
และตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แกผู่้ต้องหำรับไป 

4. กำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยเป็นผู้ลงนำม 
5. กำรบันทึกข้อหำกำรกระท ำผิดต้องบันทึกข้อหำใน

เอกสำรกำรท ำส ำนวนคดีให้ถูกต้องตรงกันท้ังหมด 
6 ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรตรวจพิสูจน์ของ

กลำง พ.ศ.2551  
ข้อ 8 วิธีปฏิบัติในกำรตรวจพิสูจน์ เมื่อได้ท ำกำร

พิสูจน์ของกลำงเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดท ำบัญชีของกลำงและ
รำยงำนกำรตรวจพิสูจน์ของกลำงตำมแบบ ส.ส.2/4 โดย



                               หน้า 2 จาก 3 
 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

ในบัญชีของกลำงและรำยงำนดังกล่ำวให้ระบุรำยกำร ชนิด 
จ ำนวนของกลำง และผลกำรตรวจพิสูจน์ 

7.กำรเปรียบเทียบคดีต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
และระเบียบกรมสรรพสำมิตว่ำด้วยกำรเปรียบเทียบคดี
ตำมกฎหมำยในหน้ำที่กรมสรรพสำมิต พ.ศ.2551 

8. กำรเปรียบเทียบคดีแบบส ำนวนคดีมีควำมครบถ้วน 
 

๒)  กำรรับ - ส่งเงินค่ำปรบัเปรยีบเทียบคดี  
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบงำนผู้กระท ำผิดกฎหมำย

สรรพสำมิตแล้ว แต่ไม่ได้โอนเงินส่งคลังไปยังระบบงำนรำยได้ จึงท ำ
ให้มีกำรน ำเงินส่งคลังล่ำช้ำ 

ให้เจ้ำหน้ำที่ระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด โดยให้มี
กำรควบคุมกำรรับเงินค่ำปรับเปรียบเทียบคดี ดังนี้ 

ทุกวันที่มีคดี ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลลงในระบบงำนผู้กระท ำ
ผิด พิมพ์ รำยงำนจำกระบบฯ พร้อมด้วยส ำเนำใบเสร็จที่มี กำร
เปรียบเทียบปรับ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่งำนจัดเก็บภำษี เพื่อตรวจสอบกับ
ระบบงำนรำยได้ 

 

1. ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังกำรเก็บรักษำเงิน
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  

ข้อ 76 ให้ส่วนรำชกำรบันทึกข้อมลูรับเงินใน
ระบบภำยในวันท่ีไดร้ับเงิน เงินประเภทใดท่ีมีกำรออก
ใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลำยฉบับ จะรวมเงิน
ประเภทนั้น ตำมส ำเนำใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมำบันทกึ
เป็นรำยกำรเดยีวในระบบกไ็ด้ โดยให้แสดงรำยละเอียดว่ำ
เป็นเงินรับตำมใบเสร็จรบัเงินเลขที่ใดถึงเลขท่ีใด และ
จ ำนวนเงินรวมรับท้ังสิ้นเท่ำใดไวด้ำ้นหลังใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้ำย ในกรณีที่มีกำรรับเงนิภำยหลังก ำหนดเวลำ
ปิดบัญชีส ำหรับวันนั้นแล้วให้บันทกึข้อมูลกำรรับเงินนั้นใน
ระบบในวันท ำกำรถัดไป 

ข้อ 97 (2) เงินรำยได้แผ่นดิน ให้น ำส่งอย่ำงน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง แต่ถ้ำส่วนรำชกำรใดมีเงินรำยได้แผ่นดินเก็บ
รักษำในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบำท ก็ให้น ำเงินส่งโดยด่วนแต่
อย่ำงช้ำต้องไม่เกินสำมวันท ำกำรถัดไป 

2. ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรเปรียบเทียบ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

คดีตำมกฎหมำยในหน้ำที่กรมสรรพสำมิต พ.ศ 2551  
 ข้อ 11 กำรเปรียบเทียบคดีของผูม้ีอ ำนำจ

เปรียบเทยีบคดี กรณีด ำเนินกำรเปรียบเทียบคดีโดย           
ผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบคดี  

3. กำรรับเงินค่ำปรับ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ เมื่อลงรับคดี
เสร็จแล้ว ให้ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำปรับตำมฐำนควำมผิดตำม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีก ำหนด เมื่อผู้ต้องหำช ำระเงินค่ำปรับให้ 
ผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบคดีออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้
ผู้ต้องหำลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญที่ตอนล่ำงของใบเสร็จ
และที่ส ำเนำใบเสร็จรับเงินนั้นด้วยเพื่อแสดงว่ำผูต้้องหำได้
ทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แกผู่้ต้องหำรับไป 

 
๓) กำรเบิกจ่ำยเงินสินบน รำงวัลจำกค่ำปรับเปรียบเทียบคดีในหน้ำที่กรมสรรพสำมิต 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

คดีสรุากรณีของกลางเป็นสรุาผสมและสรุาขาวในคดเีดียวกัน 
มิได้บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ
แยกเป็นค่าปรับของสรุาผสมเป็นเงินเท่าใด และค่าปรับของสุรา
ขาวเป็นเงินเท่าใด 

ในการเปรียบเทียบคดสีุรา กรณีของกลางเป็นสุราทีม่ีเกณฑ์ใน
การแบ่งเงินค่าปรับเพื่อน าส่งคลัง เงินสินบน และเงินรางวัลไม่
เหมือนกัน รวมอยู่ในคดเีดียวกัน ให้บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมให้
ชัดเจนในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
แบ่งเงินค่าปรับเพื่อน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เงินสินบนและเงิน
รางวลัได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัลสรุา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2524 ให้ยกเลิกการ
จ่ายเงินรางวัลตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลสรุา พ.ศ.2509 ในคดี
กระท าผดิกฎหมายว่าด้วยสุราในกรณีท าสุราโดยไมไ่ด้รับ
อนุญาต ขาย ซื้อ หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งสุราดังกล่าว 
ทั้งนี้ เฉพาะสุราแช่และสรุากลั่นชนิดสุราขาวท่ีท าใน
ราชอาณาจักร 

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑) การด าเนนิการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในประจ าปีงบประมาณ 2559 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
สรรพสามติพื้นท่ีไมไ่ด้เป็นคณะท างานการติดตามและ

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 

ให้แต่งตั้งสรรพสามติพื้นท่ีเป็นประธานคณะท างาน และหัวหน้า 
ฝ่ายอ านวยการเป็นเลขาคณะท างาน 

1. จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อร่วมกันประเมินตอบ
ค าถาม  

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ปย.2) ให้ประเมินจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละด้านเป็นผู้ประเมิน และน ามารวมกัน
เป็นกิจกรรมของหน่วยงานท้ังหมด เพื่อเสนอในที่ประชุม 

3. คณะท างานฯ ใหค้วามเห็นชอบในผลการประเมินแต่ละ
กิจกรรม 

4. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
จัดท ารายงานการติดตามผล ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และจดัส่งให้กรมสรรพสามิต 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระบบควบคมุภายในก าหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ก ากับ
การปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเป็นไปตาม
กฎหมาย 
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๒)  แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ข้อ  1 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.7 กลไกการติดตาม การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ในช่องขวามือ “ความเห็น/ค าอธิบาย” กรอก
ข้อมูลไมค่รบถ้วน เช่น มีการตรวจก ากับโดยส านักงานสรรพสามิต
ภาค และมีการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม
สรรพสามติ เป็นต้น 

ปีงบประมาณ 2560 ให้เติมความเห็น/ค าอธิบาย ในแบบ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในให้ตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน เช่น มีการตรวจก ากับโดยส านักงานสรรพสามิตภาคที่.... 
และมีการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต    
เป็นต้น 

 

ปีงบประมาณ 2560 ให้เตมิความเห็น/ ค าอธิบาย ใน
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ให้ตรงกับ 
สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เช่น มีการตรวจก ากับโดยส านักงาน
สรรพสามติภาค และมีการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมสรรพสามติ เป็นต้น 

 
 

๓) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (แบบ ปย.2) 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. บันทึกกิจกรรม และการควบคมุที่มีอยู่ยังไมค่รบถ้วน เช่น 

การเก็บรักษาเงินหลังปิดบญัชี  การเก็บรักษาเงินค่าปรับคดีหลัง
เวลาท าการ การรับ-ส่งเงินค่าปรับคดีกรมสรรพสามิตระหว่างฝ่าย
จัดเก็บรายได้กับผู้ปรับเปรียบเทียบคดี/ผู้รับเงินค่าปรับคดี 

2. ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีสาขา แสดงกระบวนงานท่ีไม่มี
การปฏิบัตจิริง เช่น การยึดหรืออายัดทรัพยส์ิน หรือการเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง หรอืการคืนและยกเว้นภาษี         
เป็นต้น 

3. ขาดกิจกรรม  
3.1 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เช่น งานตรวจตัดปีเงิน

ผลประโยชน์ 
3.2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบางสาขาขาดกิจกรรม

การรับเงินค่าปรับในคดีของกรมสรรสามิต   

1. ปีงบประมาณ 2560 ให้จัดท าแบบ ปย. 2 เพิ่มเติมกิจกรรม
และขั้นตอนการท างานท่ีส าคัญใหค้รบถ้วน 

 
 
2. สรรพสามิตพื้นที่สาขาตัดบางกระบวนการทีไ่ม่มีอ านาจออก

จากแบบ ปย. 2 
 
 
3. เพิ่มกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมการควบคมุที่มีอยู่มา

บันทึกในให้ตรงกับสิ่งท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

1. ให้น ากระบวนการปฏิบตัิงาน และกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่ มาบันทึกให้ครบถ้วนและตรงกับสิ่งท่ี
เป็นอยู่ปัจจุบัน 

 
2. ให้ปรับปรุงหรือก าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละ

ด้านเพิ่มเติมเพื่อลดข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน  
 
 

3. ผลการควบคมุที่มีอยูส่ามารถท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน 
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