


 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 

สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1- 4  

 

ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
1. การบันทึกบัญชี และการเงิน 

1. 1 การจัดท า
ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.  ช่ือค าสั่ง ไม่ถูกต้อง เช่น 
 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บ

รักษาเงิน  
 ค าสั่งมอบหมายให้

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่ด้านการเงิน
การคลังตามระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
GFMIS  

 คณะกรรมการเก็บรักษา
เงินทดรองราชการ 

ออกเป็นค าสั่งส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที ่ซึ่งที่ถูกต้อง ต้องเป็น
ค าสั่ง “กรมสรรพสามติ” 

2. ค าสั่งไมเ่ป็นปจัจุบนั เช่น 
2.1  ค าสั่งส านกังานสรรพสามิต

พื้นที่ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษา
ราชการแทน  

2.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า 

 

1. ค าสั่งกรมสรรพสามิต ท่ี 
497/2552 เรื่อง มอบอ านาจ
หน้าท่ีให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 
29 กันยายน 2552 

2. ระเบียบการเบิกจ่ ายเงิน 
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

ทั้งนี้ การจัดท าค าสั่งต้องเป็น
ปัจจุบัน และอ านาจถูกต้องตาม
กฎหมายก าหนด 

1. ค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ี ไม่เป็นตาม
ค าสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง 
มอบอ านาจหน้าท่ีให้ปฏิบตัิ
ราชการแทนอธิบดี  

2. ค าสั่งแต่งตั้งไม่เป็น
ปัจจุบัน อาจส่งผลให้ไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานท่ีถูกต้อง 

3. ค าสั่งแต่งตั้งผู้มสีิทธิใน
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานเป็นบคุคลคน
เดียวกับผูม้ีสิทธิอนุมตัิเบิกจ่าย 
อาจเกิดการทุจริตได้ง่าย 

1. เจ้าหน้าทีไ่มไ่ด้ตรวจสอบ
อ านาจหน้าที่ของสรรพสามติ
พื้นที่ ในการจัดท าค าสั่งต่างๆ  

2. เจ้าหน้าทีไ่มไ่ด้ทบทวน
ค าสั่งแต่งตั้ง  

3. เจ้าหน้าทีม่ีการโยกย้าย
หรือบางท่านเสียชีวิตแล้ว 

 ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ด าเนินการ  

1.  แก้ไขช่ือ จาก “ค าสั่ง
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที”่ เป็น 
“ค าสั่งกรมสรรพสามติ”  

2.  ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่ด้านการเงิน
การคลังตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS  ใหใ้ช้ช่ือ
ค าสั่งเป็น “ค าสั่งกรมสรรพสามิต” 

3.  ให้ทบทวนค าสั่งมอบหมาย
การปฏิบัติงาน สิทธิในการอนุมัติ 
ให้เหมาะสม 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
 2.3 ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน  
2.4 ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทดรอง
ราชการ 

3. ค าสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผู้มีสิทธิ
ในการปฏิบัติงานดา้นเบิกจ่ายเงิน 
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

4. ค าสั่งแต่งตั้งควบคุมระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS พบว่า
ไม่มผีู้รับผิดชอบการใช้งานในระบบ 
GFMIS ด้านการจดัซื้อจัดจา้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

    

1.2  บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 
ทะเบียนคุม และ
บัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน และประเภทออม
ทรัพย ์บางบัญชีไมไ่ด้จดัท างบกระทบ
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

2. บางบัญชีมียอดเงินคงค้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และไม่มีการ
เคลื่อนไหว  

3. ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายบางรายมี
การโยกย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม ่

1.  หนั งสื อกรมบัญ ชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 22  
ลงวันท่ี 14 มกราคม 2559 เรื่อง 
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านด้ านบัญ ชีของส่ วน
ราชการประจ าปี งบประม าณ 
2559 

 

 1.  เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งาน 
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ห นั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง อาจส่งผลต่อ
เกณฑ์ การประ เมิ นผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น บั ญ ชี ข อ ง
หน่วยงานได้ ในเรื่องที่  1.2  
ให้จัดท างบกระทบยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี 
และทุกเดือน 

 

1. บัญชีไม่มรีายการ
เคลื่อนไหว 

2. การโยกย้ายไปด ารง
ต าแหน่งใหม ่

1. ให้เจ้าหน้าที่จัดท างบกระทบ
ยอดบัญชีเงินฝากให้ครบทุกบัญชี  
ทุกเดือน 

2. กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว  
ให้ เจ้ าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กับ
ธนาคาร เพื่อให้ทราบว่าเปิดบัญชี
เพื่อวัตถุประสงค์ใด หากไม่มีความ
จ า เป็นต้องใ ช้บัญชีดั งกล่ าว ให้
ด าเนินการแจ้งปิดบัญชี และน าเงิน
คงเหลือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

3. ให้ทบทวนเง่ือนไขการสั่งจ่ายเช็ค 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
 4. เจ้าหน้าท่ีการเงินไม่ได้ให้ผูร้ับ

เช็คลงลายมือช่ือในทะเบยีนคมุเช็คไว้
เป็นหลักฐานการรบัเงิน 

เรื่องที่ 1.1 บัญชีเงินสดในมือ
ในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ
เท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

เรื่องที่ 1.2 บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ส่วนราชการจัดท างบกระทบ
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบทุก
บัญชี และทุกเดือน 

2. การรบัเงินทุกครั้ง ต้องลง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐานในทะเบียน
คุมเช็ค เพื่อเป็นการควบคุมภายใน 

2. ผู้รบัเช็ค ไมไ่ดล้งลายมือ
ช่ือในทะเบียนคุมเช็ค เพื่อเป็น
หลักฐานในการรับเงิน  

 

3. เจ้าหน้าท่ีการเงินไมไ่ด้ให้
ผู้รับเช็คลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนคุมเช็ค 

 

4. ใหผู้้รบัเช็คลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนคุมเช็คไวเ้ป็นหลักฐานการรับ
เงิน 

1.3  เงินทดรอง
ราชการ 

 

1. ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน ส าหรับการสั่งจ่ายเงินทดรอง
ราชการ  

2. ไม่ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

3. ไม่มีทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ 

 
 

1.  ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.
2547  ข้อ 17 ให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณและหน่วยงาน
ในสังกัดเปิดบญัชีเงินฝากกระแส
รายวันกับธนาคารที่ฝากเงินทดรอง
ราชการอีกหนึ่งบัญชี ส าหรับการสั่ง
จ่ายเงินทดรองราชการ โดยม ี
 

1. การสั่งจ่ายเงินทดรอง
ราชการ ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

2. ไมม่ีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคมุเงิน
ทดรองราชการที่ชัดเจน 

 

1. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบว่าต้อง
เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
เนื่องจากมีบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ส าหรับเงินทดรอง
ราชการ 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบว่าต้อง
ท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ด าเนินการ ดังนี้  

1. เปิดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน ส าหรับการสั่งจ่ายเงินทดรอง
ราชการ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

3. จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ 

 



4 
 

ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
  ข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพยไ์ปเข้าบญัชี
เงินกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันท่ี 2 
ธันวาคม 2552 เรื่อง ระบบการ
บันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทด
รองราชการ หน้า 3 ข้อ 4. ทุกสิ้น
วันท าการภายหลังการรับหรือ
จ่ายเงินทดรองราชการให้ส่วน
ราชการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบตัิงาน 
หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป ท าหน้าท่ีตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคมุเงินทด
รองราชการและเงินคงเหลือให้
ถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือช่ือ
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
พร้อมกับน าเงินคงเหลือ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
1.4  เงินฝากคลัง  
 

บัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลอง
ประจ าเดือน เปรียบเทียบกับรายงาน
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประกอบด้วย  

1. บัญชีย่อยเงินฝากคลังรหัส
บัญชี 10512  

2. บัญชีเงินฝากคลัง รหสับัญชี 
10910  

3. บญัชีเงินฝากคลัง รหสับัญชี 
10778  

พบว่า  ส่วนใหญ่ยอดคงเหลือ
ของบัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองตรง
กับยอดคงเหลือในรายงานเคลื่อนไหว
คลัง แต่เมื่อกระทบยอดในแตล่ะ
ประเภทรหสับัญชี ไมต่รงกับยอด
คงเหลือในบัญชีแยกประเภทอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น บัญชีเจ้าหนี้ อปท. 
บัญชีเงินประกันอื่น เป็นต้น 

 หนังสือกรมบญัชีกลาง  
ที่ กค 0423.3/ว384 ลงวันท่ี 
18 ตลุาคม 2556 เรื่อง แนว
ทางการยกเลิกการจัดท าบญัชีตาม
เกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  

ข้อ 2.1 ให้ส่วนราชการ
ระดับหน่วยเบิกจ่าย ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของ 
ข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยประกอบด้วย
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ลูกหนี้ 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และภาระ
หนี้สินเป็นหลัก และยอดยกไปของ 
บัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่ 
30 กันยายน 2556 จากงบทดลอง
ประจ าเดือน 

ข้อ 2.2 บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัญ ชี เ งิ น ป ร ะกั น อื่ น 
(2112010199) ในระบบ 
GFMIS หรือบัญชีแยกประเภท
อื่น ๆ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง 

2. งบการเงินของส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ไม่ถูกต้อง ส่งผล
ต่องบการเ งินรวมของกรม
สรรพสามิต 

 

1. บัญชีเงินฝาก 10512 
มีผลต่าง อยู่ระหว่างปรับปรุง
รายการ 

2. บัญ ชี เ งินประกั นอื่ น 
(2112010199) อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าของ
เงินประกัน  

 ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ด าเนินการดังนี้  

1. ตรวจสอบรายการบัญชี 
บัญชีเจ้าหนี้อปท. (2101020101)   
เพื่อหายอดผลต่าง   

2. ตรวจสอบรายการบัญชี 
เงินประกันอื่น (2112010199) 
เพื่อหาเจ้าของเงินประกัน   

3. เมื่อพบยอดผลต่าง ให้
ด าเนินการประสานงานกับส่วนบัญชี
และงบประมาณ  ส านักบริหารการ
คลังและรายได้เพื่อปรับปรุงรายการ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
 2.3 บญัชีเงินฝากภาษีบ ารุงองค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร 
(10778) ตามรายงานแสดงการ
เคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
มียอด ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
เจ้าหนี้ อปท. (2101020101) ในระบบ 
GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  เกิด
จากการยกยอดบัญชีมาจากปีก่อน 

1. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ 
กค 0423.3/ว384 ลงวันท่ี 18 
ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการ
ยกเลิกการจัดท าบญัชีตามเกณฑ์คง
ค้างด้วยมือ (Manual) ข้อ 2.1 ให้
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
ประกอบด้วย บญัชีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวเงิน ลูกหนี้ ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ และภาระหนีส้ิน เป็นหลกั 
และยอดยกไปของบัญชีแยก
ประเภททุกบัญชี ณ วันท่ี30 
กันยายน 2556 จากงบทดลอง
ประจ าเดือน 

ข้อ 2.2 บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามข้อ 
2.1 เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง 

 

1. บัญชีเจ้าหนี้ อปท. แสดง
ยอดเงินไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน  

2 .งบการเงินของส านักงาน
สรรพสามติพื้นทีไ่ม่ถูกต้อง 
ส่งผลต่องบการเงินรวมของกรม
สรรพสามติ 
 

1. ผลต่าง เกิดจากการยก
ยอดบัญชีมาจากปีก่อน 

2. อปท. ไมไ่ด้จัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้ส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ี 

 
 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี
เจ้าหนี้ อปท. ที่มีผลต่างจ านวนเงิน  

2. การน าเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) โดยตรง หรือน าส่ง
ให้กับส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 

3.  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
จัดท ารายงานการน าเงินส่งดังกล่าวให้
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

4. ติดตามใบเสร็จรับเงินจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
หลักฐานในการน าส่งเงินดังกล่าวแล้ว 
ถูกต้องครบถ้วน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
  2. หนังสือกระทรวงการคลัง  

ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.3/ว 62  
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2548  เรื่อง 
การน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิ
และการน า) เงินส่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

   

2. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 

2.1 วิธีการ
ปฏิบัติงานและการ
ควบคุมด้านการ
เบิกจ่าย 

1. ไมไ่ดจ้ัดท าทะเบยีนคมุหลักฐาน
การขอเบิก 

2. ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์จากระบบ
คอมพิวเตอร์บางฉบับไม่ ได้จัดท า
ส าเนาเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

 
 

1. จัดท าทะเบยีนคมุหลักฐานการ
ขอเบิก ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551  หมวด 10 
การควบคุมและตรวจสอบ ข้อ 103 
เพื่อควบคุมระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

2. จัดเก็บเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ซึ่งเป็นเอกสารทางการเงิน
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

1. ไม่ส ามารถตรวจสอบ
ข้อมูลหรือขั้นตอนการเบิกจ่าย
แต่ละเรื่องได้ทันที 

2 . ตั ว อั ก ษ ร ที่ พิ ม พ์ จ า ก
คอมพิวเตอร์อาจจะเลือนราง 
ระหว่างการจัดเก็บ ท าให้ไม่มี
หลักฐานกรณีมีผู้มาตรวจสอบ 

1. เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบว่าต้อง
จัดท าทะเบียนคุม 

 2. เจ้าหน้าที่ทราบแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากใบเสร็จได้ 
รับมาภายหลัง เช่น ค่าไฟฟ้า  
ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ าประปา เป็นต้น 

1. ให้จัดท าทะเบียนคุมหลักฐาน
การขอเบิกเพื่อใช้ควบคุมการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้มีสิทธ ิ

2. ให้จัดท าส าเนาเอกสาร 
ใบเสรจ็รบัเงินที่พิมพจ์ากระบบ
คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บไว้กับ
ต้นฉบับ เป็นหลักฐานการตรวจสอบ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
 3. การเดินทางไปราชการปกติ 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก บันทึก
รวมเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ใน
ประเทศ 

4. การเดินทางไปราชการเพื่อ
ตรวจปราบปราม ประเภทค่าเบี้ยเลีย้ง 
ค่าที่พัก บันทึกบัญชีรวมเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงท้ังหมด  

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าเบีย้
เลี้ยงให้บันทึกบัญชีเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  
เลขท่ี GL 5103010102 และ
ค่าที่พัก ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าท่ีพัก 
เลขท่ี GL 5103010103 ส าหรบั
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าน้ ามัน ค่าผ่านทาง
ด่วน ฯลฯ  ให้บันทึกบัญชีเป็น
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ 
เลขท่ี GL 5103010199  

   3 .เจ้าหน้าท่ีการเงินบันทึก
บัญชีตามรหัสบญัชีแยก
ประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง
ประเทศ เลขท่ี GL 
5103010102 ตามที่กรม
โอนมาให้ โดยไม่ทราบว่า
จะต้องแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเดินทาง
อื่น-ในประเทศ 
 

3. ให้บันทึกบัญชีแยกประเภท
ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง เพื่อให้งบการเงิน
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 5. การลงลงลายมือช่ือมาปฏิบตัิ
ราชการ 

2.1 สมุดลงเวลาปฏิบัติ
ราชการลงลายมือช่ือมาปฏิบัติงาน 
ไม่ครบถ้วนทุกคน เช่น เจ้าหน้าทีฝ่่าย
อ านวยการ พนักงานสื่อสาร ฝ่าย
ปราบปรามในวันท่ีไมไ่ด้ออกตรวจ 
เป็นต้น 

4.2  ไม่ได้สรุปจ านวนผู้มา
ปฏิบัติงาน ปฏิบัตริาชการนอก
สถานท่ี และวันลาป่วย ลาพักผ่อน  

 

4. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานให้ลง
ลายมือช่ือมาปฏิบัติราชการในบัญชี
ลงเวลาการปฏิบตัิราชการของ
ข้าราชการ ให้ครบถ้วนทุกคน ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
ข้อ 11 ส าหรับรายใดที่ปฏิบตัิงาน
นอกสถานท่ีหรือลาพักผ่อน ลาป่วย 
ลากิจ ให้ระบไุว้ให้ชัดเจน  
 

3. ท าให้ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
ความเสี่ยงต่อการขอเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ไม่ถูกต้อง 

4. เจ้าหน้าที่ออกตรวจ
ปราบปราม ไมไ่ดล้งลายมือช่ือ
ปฏิบัติราชการในสมดุลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ณ ส านักงาน  
ในวันท่ีไม่ได้ออกตรวจ
ปราบปราม 

5. ส าหรับพนักงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยสุื่อสาร จงึ
เข้าใจผิดว่าไมต่้องลงเวลา
ปฏิบัติงานและเจ้าหนา้ที่บาง
รายลมืลงช่ือในบางวัน 

 

4. สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้
สรุปรายละเอียดของบุคลากรที่มา
ปฏิบัติงานแต่ละวัน โดยระบุจ านวน
ที่มาปฏิบัติงาน จ านวนที่ขาด ลา มา
สาย  และจ านวนที่ เ ดิ นทาง ไป
ราชการ หรือฝึกอบรม กรณีผู้ที่
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่  ให้ธุรการ
เขียนช่ือ และหมายเหตุไว้ด้านท้าย
ของการลงเวลาปฏิบัติราชการว่า
เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ที่ใด เพื่อ
ประโยชน์ ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยการสอบยันกับการ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในการ เบิ กจ่ า ย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
๒.2  ค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการ 
1. การเดินทางไปราชการ ไม่ได้ขอ

อนุมัติครอบคลุมวันที่เดินทางไป และกลับ 
2. การขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงไป

ราชการด้านปราบปราม  
 2.1 ไม่ได้ระบุวันที่ขอเบิกค่า

เบี้ยเลีย้ง และวันท่ีขอเบิกค่าที่พักใน
ช่องหมายเหตุ แตร่ะบุว่าเบิกก่ีวัน  

      2.2 ใช้แบบรายงานการ
เดินทาง (แบบ 8707)  ซึ่งไม่ถูกต้อง 

 2.3 ไม่ได้แนบรายงานผลการ
ปราบปราม 

3. ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือช่ือ
และวันท่ีจ่ายเงินในส่วนท่ี 2 ของแบบ
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 
8708) 

4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
ใบเสร็จค่าน้ ามันรถที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการ ไม่ได้ระบุทะเบียนรถยนต์  

 

1.  มีการขออนุมัตเิดินทางไป
ราชการทุกครั้งและครอบคลุมวันที่
มีการปฏิบตัิราชการนอกสถานท่ี
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดการประชุมทางราชการ พ.ศ. 2524 

2. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางไปราชการ จะต้องระบุวันที่
ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก และ
วันท่ีปฏิบัติงานจริง ตามพระราช 
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ และหลังจากสิ้นสุดการ
เดินทางไปราชการให้รายงานการ
เดินทางโดยใช้แบบรายงานการ  

3.  มีการประทับตราการจ่ายเงิน
แล้ว ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน และ
วันท่ีก ากับ 

4. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
จะต้องเบิกในวันท่ีปฏิบัติงานจริง 
และเวลาไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  พระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไข 

 

1. อาจจะเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไมต่รงกับวันท่ี
ปฏิบัติงานจริง หรือเบิกซ้ าซ้อน
กับค่าใช้จ่ายอื่น 

3. หลักฐานการจ่ายเงินไม่
สมบูรณ์  เนื่ องจากไม่มีการ 
ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงินและวันที่
จ่ายเงิน 

3. อาจจะท าให้มีการเติม
น้ ามันรถคันอ่ืนที่ไมไ่ด้ใช้
เดินทางไปราชการและไม่ใช่
รถยนต์ของทางราชการ 

1. บางกรณีเดินทางไป
ราชการ ไมไ่ดเ้บิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าใจว่าไม่ต้องขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ 

2. การออกตรวจ
ปราบปราม ไมส่ามารถเบิกค่า
เบี้ยเลีย้งได้ทุกวันท่ีออกตรวจ
ปราบปราม     จึงไม่ไดร้ะบุ
วันท่ีขอเบิก 

3. ผู้ขอเบิกไม่ทราบวา่
จะต้องแนบหลักฐานดังกล่าวมา
ด้วย 

4. เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่าได้
ป ร ะ ทั บ ต ร า จ่ า ย เ งิ น แ ล้ ว 
ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงินและวันที่
ก ากับบนเอกสารแล้วไม่ต้อง 
ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงินด้านล่าง   
ในส่วนท่ี 2 อีก 

5. เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกไม่
ทราบว่าจะต้องควบคุมเรื่อง
ดังกล่าว 

1. ในแบบรายงานการเดินทาง แบบ 
8708 ให้ระบุวันที่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ปราบปรามให้ชัดเจน  

2. ผู้ขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และ
เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบหลักฐาน
การขอเบิกกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ค าสั่งอยู่เวรรักษาการณ์  ใบลา
ป่วย ลาพักผ่อน การขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ การลงเวลาปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมให้ผู้ขอ
เบิกแนบโครงการฝึกอบรม รายช่ือ
ผู้เข้าร่วมอบรม และก าหนดการอบรม
ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

4. ให้ผู้ จ่ ายเงินลงลายมือช่ือผู้
จ่ า ย เ งิ นและวั นที่ ที่ จ่ า ย เ งิ น ไ ว้
ด้ านล่ า ง ในส่ วนที่  2  ของแบบ
รายงานการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708)  เพื่ อให้หลั กฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง 

5 .  ใ ห้ ร ะ บุ ท ะ เ บี ย น ร ถย น ต์
ราชการ ที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงที่ใช้กับรถราชการ และ
ป้องกันการเติมน้ ามันรถอื่นที่มิใช่รถ
ของทางราชการ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
  เพิ่มเตมิฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553) 

ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2555  

5 .  ให้ ร ะบุ ท ะ เบี ยนร ถยน ต์
ราชการ ที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงที่ใช้กับรถราชการ และ
ป้องกันการเติมน้ ามันรถอื่นที่มิใช่รถ
ของทางราชการ 

   

2.3  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ฝึกอบรม 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปฝึกอบรม ไม่ได้แนบรายช่ือ
ผู้เข้าฝึกอบรม และก าหนดการอบรม 

2. การขออนุมัตเิดินทางระบุ
เฉพาะวันท่ีอบรมเท่านั้น 

3. กรณีเดินทางไปปฏิบัตริาชการ
พักค้างแรม ไมไ่ดร้ะบุจ านวนช่ัวโมงใน
วันสุดท้ายของการเดินทาง 

 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรมให้
แนบต้นเรื่องฝึกอบรม ได้แก่ 
หนงัสือแจ้งรายชื่อ ก าหนดการ
ฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ 

2. กรณีเดินทางไปปฏิบัตริาชการ
พักค้างแรมต้องระบจุ านวนวันท่ีพัก
ค้าง และจ านวนช่ัวโมงในวันสุดทา้ย
ของการเดินทางไปราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณระยะเวลา
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายอาจจะ
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
เนื่องจากไม่มหีลักฐานการ
ตรวจสอบ ยืนยัน ซึ่งในวันท่ีมี
การเลีย้งอาหารบางมื้อ จะไม่
สามารถเบิกค่าเบีย้เลี้ยงได ้

2. ไมส่ามารถตรวจสอบ
จ านวนช่ัวโมงในการขอเบิกเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้ และส่งผลให้การ
เบิกเงินดังกล่าวอาจไม่เป็นไป
ตามระเบียบ  

1. ผู้ขอเบิกไม่ทราบวา่จะต้อง
แนบหลักฐานดังกลา่วมาด้วย 
2. กรณีไปฝึกอบรมจะใช้

หนังสือส่งตัวแทน ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ขอเบิกเข้าใจว่าการขออนุมตัิ
เดินทางระบเุฉพาะวันท่ีอบรม
เท่านั้น 
 

1. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมให้ผู้ขอ
เบิกแนบโครงการฝึกอบรม รายช่ือ
ผู้เข้าร่วมอบรม และก าหนดการอบรม
ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

2. ให้ขออนุมัติเดินทางครอบคลุม
วันเดินทางออกจากบ้านพักหรือ
ส านักงาน ถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่
พัก หรือส านักงาน เพื่อให้สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมได้
ตามระเบียบ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
     3. ให้ผู้ขอเบิก จัดท ารายงานการ

เดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
โดยระบุจ านวนช่ัวโมงในวันสุดท้าย
ของการเดินทาง 

2..4  ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน 

1. การเบิกค่าล่วงเวลาบางครั้งไม่ได้
จัดท าบันทึกการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

2. มีการเบิกค่าล่วงเวลา ในวันอยู่
เวรรักษาการณ์ หรือในวันที่ลาป่วย 
หรือในวันที่ลาพักผ่อน 

3. การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ได้
ระบุเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาแยก
ออกจากเวลาปฏิบัติงานปกติ  

 

1.รายงานผลการปฏบิัติงานนอก
เวลาภายใน 15 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดการปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ    

- หลักฐานการเบิกจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการครบถ้วน 

- หลักฐานการเบิกจา่ยเป็นไป
ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

- ลงลายมือช่ือผู้อนุมตัิ ผู้รับเงิน 
ผู้จ่ายเงิน ครบถ้วน 

2. การเบิกค่าล่วงเวลาให้เบิกใน
วันท่ีปฏิบัติงานจริง ตามระเบียบวา่
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 

 เบิกค่าล่วงเวลาในวันท่ีไม่
ได้มาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

เจ้าหน้าท่ีผูเ้บิกไม่ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของวัน 
เดือน ปี ที่เบิก 

1.  ให้เจ้าหน้าที่การเงินท าขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 

2. ให้ผู้ขอเบิกเงินค่าล่วงเวลา เบิกค่า
ล่วงเวลาในวันท่ีมีการปฏิบัติงานจรงิ 
และตรวจสอบหลักฐานก่อนเบิกจ่าย 
โดยตรวจสอบกับวันลาพักผ่อน วันลา
ป่วย วันลากิจ วันเดินทางไปราชการ 
การอยูเ่วรรักษาการณ ์
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
2.5  เงินสวสัดิการ

ค่าการศึกษาบุตร 
1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาบางฉบับ เป็นส าเนา
ใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพ์มาจาก
คอมพิวเตอร ์

2. ใบเบิกบางฉบับ ผู้ขอเบิกไมไ่ด้
แนบประกาศประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การกรอกข้อมูลในใบเบิก
สวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร (แบบ 
7223) ข้อ 4 จ านวนเงินในการจา่ย
ส าหรับการศึกษาของบุตร ไม่ตรงกับ
จ านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียน แต่เป็นจ านวนที่ขอเบิก 

4. ไมไ่ด้จดัท าทะเบยีนคุมค่า
การศึกษาบุตร 

 
 

1. การเบิกจ่ายให้ใช้ต้นฉบับ
ประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2551 ข้อ 39 

2. แนบประกาศประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบรายการ
ที่สถานศึกษาเรยีกเก็บใหเ้ป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0422.3/ว 257  ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน  2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่
เรียนที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

3. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจา่ย
ค่าการศึกษาบุตรครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และครอบคลมุข้อมูลสิทธิ
ในการเบิกเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

1. ท าให้หลักฐานการ
จ่ายเงินไมส่มบรูณ์ และไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

2. ท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ  
การเบิกได้ อาจจะส่งผลให้
เบิกเกินสิทธ์ิที่จะไดร้ับ 

3. การใช้ส าเนาในการเบิก
อาจจะท าให้เสีย่งต่อการน า
หลักฐานเท็จมาเบิก และอาจจะ
เกิดการเบิกซ้ า 

4. อาจจะท าให้การเบิกจ่าย
ค่าศึกษาบุตร ไม่เป็นไปตาม
สิทธิเนื่องจากรายการที่เบิก
อาจจะเป็นรายการทีไ่มส่ามารถ
เบิกไดต้ามประกาศของ
สถานศึกษา 

5. ท าให้การตรวจสอบสิทธิ
ในการเบิกไมค่รบถ้วน ส่งผลให้
การเบิกเกินอัตราที่
กรมบัญชีกลางก าหนดไว ้
  

   1. เจ้าหน้าท่ีการเงินเข้าใจ
ว่าการพิมพ์ออกมาจาก
คอมพิวเตอรส์ามารถใช้เป็น
หลักฐานในการเบิกได้ แต่ไมไ่ด้
ตรวจสอบว่าเป็นส าเนา 

   2. บางสถาบันการศึกษา
จ่ายค่าลงทะเบียนแบบเหมา
จ่าย เจ้าหน้าที่จึงเข้าใจว่าไม่
ต้องแนบประกาศของ
สถานศึกษา 

3. เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบการเบิกจากหน้างบ
ใบส าคัญสวัสดิการค่าการศึกษา
บุตร ท่ีมีการขอเบิกครั้งหลังสุด 

1. ให้ผู้เบิกติดต่อสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาออกส าเนา
ใบเสร็จรับเงินแทนต้นฉบับ และให้
ผู้รับเงินเซ็นรับรองด้วย  

2. ผู้มีสิทธิรับเงินค่าศึกษาบุตรต้อง
รับรองในส าเนาใบเสร็จรับเงินแทน
ต้นฉบับด้วยโดยระบุว่า “เนื่องจาก
ต้นฉบับจริงสูญหายหากค้นพบใน
ภายหลังจะไม่น ามาเบิกซ้ าอีก” พร้อม
ลงลายช่ือรับรองด้วย  

3. ให้ผู้เบิกแนบประกาศประเภท
และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกครั้ง เพื่อประโยชนใ์น
การตรวจสอบรายการที่ขอเบิก  
ให้เป็นไปตามที่กรมบญัชีกลาง 
ก าหนด 

4. ให้จัดท าทะเบียนคมุค่า
การศึกษาบุตร ให้เป็นปัจจุบัน  

2.6  บันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายบางรายการ
ผิดประเภท 

ค่าเช่าจัดรายการวิทยุ บันทึก
เป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโทรศพัท์ 
บันทึกเปน็ค่าสื่อสารโทรคมนาคม 

 ค่ า จั ด ร า ย ก า ร วิ ท ยุ  เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ให้
บันทึกบัญชีเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าโทรศัพท์  บันทึกบัญชีเป็นค่า
โทรศัพท ์

 ท าให้งบการเงิน ในส่วน
ของประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายไม่
ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่องบ
การเงินรวมของกรมฯ 

 เจ้าหน้าท่ีการเงินเข้าใจ
ผิดว่าการเช่าสถานีวิทยุเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่า
โทรศัพท์เกิดจากการกรอก
ข้อมูลเลขท่ีบญัชีในเอกสารขอ
เบิกผิดพลาด 

 ให้ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท
ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้งบการเงินถูกต้อง 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
๓. ด้านพัสด ุ

3.1 การขาย
ทอดตลาด 

1.การขายทอดตลาดรถยนต์และ
ครุภณัฑ์ส านักงานไมไ่ด้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ส าหรับครุภณัฑ์ที่ช ารดุเสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุการใช้งาน และไม่มี
หลักฐานการส่งมอบครภุัณฑ์ท่ีขาย
ทอดตลาด 

1. ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
155 -156 ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
เ จ้ าหน้ าที่ ขอ งหน่ วย งาน  เพื่ อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  และ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีก่อนสิ้นเดือนกันยายนของ
ทุกปี และตรวจสอบการรับ จ่าย
พัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ปี
ก่อน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

 ส่งผลกระทบต่อการ
สูญหายของทรัพย์สินทาง
ราชการ 

 ข้อมูลสินทรัพย์ใน
ระบบไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 รายงานทางการเงิน
ของหน่วยงานไม่ถูกต้องส่งผล
ต่อรายงานทางการเงินของ
กรมสรรพสามิต 

 เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ ไ ม่ ไ ด้
ปฏิบัติตามระเบียบ 
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกบัญชีไม่

ครบทุกข้ันตอน 
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ด าเนินการช้ากว่าระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้ อ เท็ จจ ริ งส าห รั บพั สดุ ช า รุ ด
เสื่ อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 

2. ให้จัดท าหลักฐานการส่งมอบ
ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดพร้อมลง
ลายมือ ช่ือผู้ รั บมอบผู้ ส่ งมอบให้
ครบถ้วน 

 2. เจ้าหน้าท่ีบันทึกบัญชีรายรับ
จากการขายครุภณัฑ์ 
(4205010110) ไมค่รบทุก
ขั้นตอน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไดบ้ันทึกรับรู้
รายได้จากการขายสินทรัพย์ใน
ระบบงานรายได้ แต่ไม่ไดต้ัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ออกจากระบบ 

3. การขายทอดตลาดรถยนต์ 
พบว่าการรายงานผลการขาย
ทอดตลาดให้ สตง. ทราบล่าช้าเกนิ 
30 วันนับแต่วันท่ีลงจ่ายพัสดุนั้น 

2. การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 
เมื่อเลิกใช้ สญูหาย รื้อถอน บริจาค 
หรือขายสินทรัพย์ ต้องด าเนินการ
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ 
เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  และบันทึก
รับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์
เป็นรายได้แผ่นดิน หรือรายได้เงิน
นอกงบประมาณ   

 ข้อมูลสินทรัพย์ใน
ระบบไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 รายงานทางการเงินของ
หน่วยงานไม่ถูกต้องส่งผลต่อ
รายงานทางการเงินของกรม
สรรพสามติ 

 เจ้าหน้าท่ีบันทึกบัญชีไม่
ครบทุกข้ันตอน 
 เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ

ด าเนินการช้ากว่าระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.บันทึกรายการตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ออกจากระบบ  

2. ประสานงานกับส านักบริหารการ
คลังและรายได้ ส่วนบัญชีและ
งบประมาณ เพื่อด าเนินการ
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในระบบ 

3. ให้รายงานผลการขาย
ทอดตลาดให้ สตง.ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ลงจ่ายพัสด ุ
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
๓.2 การจัดซื้อจดั

จ้าง 
การจัดซื้อวัสดุส านักงานโดยวิธี

ตกลงราคา พบว่า ใบสั่งจ้างไม่ได้ติด
อากรแสตมป์ 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไข 

2 .  พร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์ 

ใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างที่ไม่
ปิ ด แส ตม ป์ บ ริ บู รณ์  จ ะ ใ ช้
ต้ นฉบับ  คู่ ฉบั บ  คู่ ฉี ก  หรื อ
ส า เ น า เ อ ก ส า ร นั้ น เ ป็ น
พยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้ 
จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิด
แสตมป์ครบจ านวนอัตราที่
ก าหนด 

เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ เ ข้ า ใ จ
คลาดเคลื่อนในการติดอากร
แสตมป์ 

ให้ปิดอากรแสตมป์บนใบสั่งจ้าง/
สัญญาจ้าง โดยปดิอากรแสตมป์ตาม
จ านวนแห่งสินจ้าง (มูลค่าตาม
สัญญา/ใบสั่งจ้างไม่รวม VAT) พัน
ละบาท เศษของพันปิดอีก ๑ บาท 
และขีดฆ่าอากรแสตมปเ์พื่อความ
บริบูรณ์ของตราสารตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแหง่
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 
หมวด 6 อากรแสตมป ์

3.3 การจ้างเหมา
ท าความสะอาด 

 

1 .  ไ ม่ ไ ด้ หั ก ภ า ษี  ณ  ที่ จ่ า ย  
ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

2 .  สั ญญาจ้ า ง ไ ม่ ไ ด้ ติ ด อ ากร
แสตมป์ 

3 . การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นปัจจุบัน 

1. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี
ส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่
ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาการค านวณ
หักภาษี  ณ ที่ จ่ าย  เป็นไปตาม
มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 
จะหักในกรณีที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่
จ่ายตามสัญญาตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่าย
ครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 ,000 บาท 
ก็ตาม ให้ค านวณหักไว้ 1% ของ
ยอดเงินได้พึงประเมิน ส่วนเงินได้ใน
การประกวดหรือแข่งขันให้ค านวณ
หักตามอัตราภาษีเงินได้  

2.  ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ 

 

1. ผู้รับจ้างเหมาท าความ
สะอาดเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้
น า รายได้ ไปยื่ นภาษี เ งิน ได้
ประจ าปี อาจท าให้รัฐบาลเสีย
ผลประโยชน์ 

2. สัญญาจ้างหรือข้อตกลง
จ้างที่ไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะ
ใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือ
ส า เ น า เ อ ก ส า ร นั้ น เ ป็ น
พยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้ 
จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิด
แสตมป์ครบจ านวนอัตราที่
ก าหนด 

3. กระบวนการจัดจ้างไม่
เ ป็ น ไ ปต ามระ เบี ยบ ส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 เจ้าหน้าท่ีพัสดเุข้าใจ
คลาดเคลื่อนในขั้นตอนการ 
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายและการติด
อากรแสตมป์ และกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. ให้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณ ี
ส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่
ผู้รับ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การ
ค านวณหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็นไปตาม
มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

2. ให้ปิดอากรแสตมป์บนใบสั่ง
จ้าง/สญัญาจ้างต้องปิดอากรแสตมป์
ตามจ านวนแห่งสินจ้าง (มูลค่าตาม
สัญญา/ใบสั่งจ้างไม่รวม VAT)พันละ
บาท เศษของพันปิดอีก ๑ บาท และ
ขีดขีดฆ่าอากรแสตมป์เพื่อความ
บริบูรณ์ของตราสารตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแหง่
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 
หมวด 6 อากรแสตมป ์

3. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง  ใหเ้ป็นปัจจุบัน  โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
     คณะกรรมการทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัด

จ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ 
คณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน    
๑ คน และคณะกรรมการ อย่างน้อย 
๒ คน 

๓.4 การใช้รถ
ราชการ ตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการใช้รถ
ราชการ พ.ศ.2523 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

 

1. รถยนต์ไม่ได้พ่นตราเครื่องหมาย
ของส่วนราชการเป็นรถที่ใช้ในการ
ตรวจปราบปรามและรถเช่าที่ได้รับ
ทดแทนจากกรม ซึ่งยังไม่ได้ขอยกเว้น
การพ่นตราเครื่องหมายฯ  

2. ไม่จัดท าใบขออนุญาต ใช้รถ 
(แบบ ๓)  

3. การบันทึกการใช้รถแบบ ๔ 
พนักงานขับรถบันทึกรายการไม่ เป็น
ปัจจุบันและไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุ
เวลาเดินทางไป-กลับ 

4. ไม่ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายให้
พนักงานขับรถดูแลรถแต่ละคัน 

 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๒. ปฏิบัตติามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2555 ข้อ 1.2.1 

3. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่า
ด้วยการใช้รถราชการส่วนกลาง 
พ.ศ.2553 

 

1.  ไม่มีข้อมลูจ านวน
ช่ัวโมงประกอบการสอบทาน
การใช้รถราชการ 

2. ท าให้ระบบการควบคมุ
การใช้รถยนต์ราชการและการ
ควบคุมการใช้น้ ามันไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้ าใจ
คล าด เคลื่ อ น เ กี่ ย วกั บก า ร
ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ขอใบอนุญาตใช้รถยนต์
ราชการไม่ได้เขียนบันทึกขอใช้
รถยนต์ราชการ 

3. พนักงานขับรถยนต์
บันทึกไม่ครบถ้วน 

1. ให้พ่นตราเครื่องหมายของส่วน
ราชการที่รถราชการทุกคัน หากมี
ความประสงค์ที่ จะไม่พ่นตราฯ 
รถยนต์คันใด เพื่อความปลอดภัยแก่
ผู้ ใ ช้ หรื อความเหมาะสมในกา ร
ปฏิบัติงาน ให้ท าหนังสือขอยกเว้น
การมีตราเครื่องหมายและอักษรช่ือ
แสดงสังกัดเพิ่มเติม และเสนอกรม
สรรพสามิตอนุมัติต่อไป ตามระเบียบ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 7 ส าหรับรถ
เช่าที่ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ให้
ประสานกับส านักบริหารการคลัง
และรายได้ ส่วนบริหารการพัสดุ 
เ พื่ อ ก า ห น ด แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ด า เนิ นกา ร เ กี่ ย วกั บก ารแสด ง
เครื่องหมายของส่วนราชการส าหรับ
รถราชการ กรณีเช่ารถ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
     2. ให้ก าชับในการจัดท าใบขอ

อนุญาตใช้รถทุกครั้งที่มีการน ารถ
ออกไปใช้ทั้งระยะใกล้ และระยะไกล 
ในกรณีรถยนต์คันที่ใช้งานทั่วไป ซึ่ง
ในแต่ละวันใช้งานบ่อยครั้ง อาจขอ
อนุญาตใช้รถแต่ละครั้งในรูปแบบ
ของสมุด แต่ต้องมีรายละเอียดให้
ครบถ้วน ตามใบอนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) 

๓.5 การตรวจสอบ
และควบคมุทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ 

1. ไมไ่ด้จดัท าประวัติการซ่อม
ทรัพย์สินไวด้้านหลังของทะเบียนคุม
ทรัพย์สินนั้นๆ 

2. ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด ไม่ได้
ลงจ่ายพัสดุออกจากระบบบัญชี GFMIS
และทะเบียนคุม 

3. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับ
ทะเบียนคุมและระบบ GFMIS 

1. ปฏิบัตติามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ข้อ 
๑๕๕ และข้อ ๑๖๐ 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ท่ี กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

 

ส่งผลกระทบต่อการสืบ
ค้นหาเอกสารในการตรวจสอบ
และลงจ่ายพัสดุออกจากระบบ
บัญชีหรือทะเบียนคุม 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุไมไ่ด้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ 

 
 

๑. ให้จัดท าทะเบียนประวัติการ
ซ่อมครุภณัฑไ์ว้ด้านหลังทะเบียนคมุ
ทรัพย์สินทุกครั้งเมื่อมีการซ่อม
ทรัพย์สิน 

2. ให้ตัดสินทรัพย์ที่ขาย
ทอดตลาดไปแล้วออกจากทะเบียน
คุม และระบบ GFMIS เพื่อให้
ทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องตรงกับ
สินทรัพย์ที่มีอยู่จริง 

 3. ให้ตรวจสอบครภุัณฑ์ทีม่ีอยู่
จริงให้ตรงกับทะเบยีนคุมและระบบ 
GFMIS 

3.6  ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ได้
จัดท าค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา
สะสม มูลค่าสุทธิตอนสิ้นงบประมาณ  

1.ปฏิบั ติต ามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ท่ี กค 0528.2/ว 33545 
ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 

ท าให้มูลค่าสินทรัพย์ ค่า
เสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม
ตอนสิ้นปีไม่ตรงกับบัญชีใน
ระบบ GFMIS ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการค านวณค่า
เสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม
ตอนสิ้นป ี

ให้ จั ด ท า ร า ย ง าน ส รุ ป มู ล ค่ า
สินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อม
ราคาสะสมตอนสิ้นปีให้ครบถ้วน 
เพื่อน าไปสอบทานกับบัญชีในระบบ 
GFMIS ต่อไป 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
3.7 การตีราคา

ทรัพย์สิน  
 

1. ไม่ได้จัดท ารายงานผลการตรวจ
นับพัสดุตอนสิ้นปี งบประมาณจาก
คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ 

2. ไม่ได้จัดท ารายงานสรุปมูลค่า
สินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา
สะสม ประจ าปีงบประมาณ 

๓. ครุภณัฑ์ที่ขายทอดตลาดไม่ได้ลง
จ่ายพัสดุออกจากระบบบัญชี GFMIS
และทะเบียนคุม 

4. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับ
ทะเบียนคุมและระบบ GFMIS 

1. ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ข้อ 
155 -156 ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีก่อนสิ้นเดือนกันยายนของ
ทุกปี และตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
งวดตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ปีก่อน 
จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน
และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคง
เหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น และ
รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ๑ 
ชุด และส่งส าเนาใหส้ านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ๑ ชุด ส าหรับหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้สง่
ส าเนารายงานไปยังส่วนราชการตน้
สังกัด ๑ ชุด 

ส่งผลให้การควบคุมการใช้
วัสดุขาดประสิทธิภาพ อาจ
เกิดการสูญหายได้ง่าย 

เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท า 
ทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน 

 

1. ให้คณะกรรมตรวจนับพัสดุท า
การตรวจนับพัสดุสิ้นปีงบประมาณ 
และรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ 

2.  ให้จัดท ารายงานสรุปมูลค่า
สินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา
สะสมตอนสิ้นปีให้ครบถ้วน เพื่อน าไป 
สอบทานกับบัญชีในระบบ GFMIS 
ต่อไป 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
3.8  การควบคุม

การเบิกจ่าย และ
เก็บรักษาวัสดุ
ส านักงาน และแบบ
พิมพ์ที่เป็นตัวเงิน 
(ฝ่ายอ านวยการ) 

๑. การจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ
ส านักงานยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น หมึก
พิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร 

๒. การลงบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ที่
เป็นตัวเงินไม่เป็นปัจจุบัน 

๓. ไม่มีการตรวจสอบรายการเบิก
วัสดุจากกรมกับการโอนมูลค่าทางบัญชี
วัสดุคงคลังที่เบิกจากกรมสรรพสามิต 

๔. ใบเสร็จรับเงินค่าปรับคดีของ
กรมสรรพสามิต เล่มที่มีการใช้งานแล้ว 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณใช้ไม่หมดไม่มีการ
ปรุเจาะรู หรือประทับตรายกเลิกการใช้
งาน 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน การน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๐  

  

๑. การลงบัญชีรับ-จ่ายไม่เป็น
ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ
ควบคุมวัสดุและแบบพมิพ์ท่ี
เป็นตัวเงิน 

๒. จ านวนวัสดุอาจไม่ถูกต้อง 
๓. หากไม่มีการปรุเจาะรู 

หรือประทับตราช ารุด/ยกเลิก 
ใบเสร็จฉบับน้ันอาจถูกน า
กลับมาใช้ใหม ่

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 

 

   ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า
ทะเบียนคุมวสัดสุ านักงาน และใบ
เบิกวัสดสุ านักงานทุกครั้งตาม
ข้อเท็จจริง 

   ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีรับ 
– จ่ายแบบพิมพ์ที่เป็นตัวเงินทุกครั้ง
เมื่อมีการขอเบิกแบบพิมพ์ 

   ๓. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่การเงินร่วมกันตรวจสอบ
รายการเบิกวัสดุจากกรมกับมูลค่าวัสดุ
คงคลังที่กรมสรรพสามิตโอนเข้ามาใน
ระบบ GFMIS 

 ๔. ให้ปรุเจาะรู หรือประทับตรา
ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าปรับใน
คดีของกรมสรรพสามิตเล่มนั้น 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
3.9  การควบคุม 

เก็บรักษา และ การ
ตรวจนับแสตมป์
เครื่องปรับอากาศ 

 

พบว่ า มี แสตมป์ ส ร รพส ามิ ต
ส าหรับเครื่องปรับอากาศคงเหลือ 
เก็บรักษาไว้ดังน้ี  

๑. แสตมป์สรรพสามิตส าหรับ
เครื่องปรับอากาศที่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมน าไปติดที่เครื่องปรับอากาศ
แล้วลอกออกเนื่องจากประกาศกรม
ใ ห้ ย ก เ ว้ น ภ า ษี  ท า ใ ห้ แ ส ต ม ป์
เครื่องปรับอากาศช ารุด  

๒. แสตมป์สรรพสามิตส าหรับ
เครื่องปรับอากาศที่ยังไม่ได้น าไปติดที่
เครื่องปรับอากาศ 

๑. หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 
0 6 1 6 / ว . 1 4 3 9  ล ง วั น ที่  4 
ธันวาคม 2558  เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
เครื่องปรับอากาศท่ีประกอบด้วยพดั
ลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้
ส าหรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ว่าจะมี
ส่ วนที่ ใ ช้ ควบคุ มความ ช้ื นด้ วย
หรือไม่ก็ตามที่มีขนาดความเย็นไม่
เกิน 72,000 บีทียูต่อช่ัวโมง (ชนิด
ทีใช้กับรถยนต์)  

๒. ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษี
สรรพสามติ (ฉบับท่ี ๘๖) 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ยกเว้นภาษสีรรพสามติ (ฉบับ
ที1่31) 

4. แสตมป์เครื่องปรับอากาศ
ชนิดที่ใช้กับอาคารส านักงานและ
บ้านพักอาศัยที่มีขนาดท าความเย็น
ไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อช่ัวโมงควร
รวบรวมส่งคืนกรมสรรพสามิต
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

แสตมป์ทีไ่ม่มีการเคลื่อนไหว
อาจสูญหาย 

   ๑. ติดแสตมป์ท่ี
เครื่องปรับอากาศแล้ว แต่ยังไม่ได้น า
ออกจากโรงอุตสาหกรรมแล้วยัง
ไม่ขนออกจากโรงอุตสาหกรรม
และ ลอกออกมา  

   ๒. เครื่องปรับอากาศได้รับ 
การยกเว้นภาษีสรรพสามิตตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ลดอัตราและยกเว้นภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ ๘๖)  และ 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ยกเว้นภาษีสรรพสามติ  (ฉบับท่ี
131) 

 

   ๑. ใหป้ฏิบัติตามหนังสือกรม
สรรพสามติที่ กค 0616/ว.1439 
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 แสตมป์
สรรพสามติเครื่องปรับอากาศ หาก
ต้องท าลายให้ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 

 ๒. ให้ส่งคืนแสตมป์
เครื่องปรับอากาศ ที่ยังไม่ได้จ่าย
ออกไปและแสตมป์อื่น ที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหว ส่งคืนส านักบริหารการ
คลังและรายได ้
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4. การจัดเก็บรายได้ 

4.1 การประกนัค่า
ภาษีของสินค้าที่ขอ
ช าระภาษีภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัด
จากเดือนที่น า
สินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมตาม
พระราชบญัญตัิภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 
2527 

1. ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการ 
ประกันภาษ ี

o ประเภทเงินสด  
o หนังสือค้ าประกันธนาคาร 

 2.  หนังสือค้ าประกันธนาคาร
ของสินค้าเครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุ
หรือได้จากเครื่องขาย บางรายมีอายุ
ระยะเวลาเกิน 1 ป ี

1. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงิน
ประกัน/หนังสือค้ าประกัน 

2. หนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารให้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันอนุมัติ ตามประกาศกรม
สรรพสามติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขใหผู้้ประกอบอตุสาหกรรม 
ยื่นแบบรายการภาษี พร้อมช าระ
ภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัด
จากเดือนที่น าสินคา้ออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า โดยมี
หลักประกัน ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2547 

1. ไมม่ีประวัติอย่างต่อเนื่อง
ที่สามารถตรวจสอบได้ทันที 

2. ไมส่ามารถตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงของหลักประกัน
สัญญา  

 

มีน้อยราย เจ้าหน้าที่ใช้
ความจ า 

1. ให้ จั ดท าทะ เบี ยนคุ มการ
ประกันค่าภาษีโดยแยกประเภทเงิน
สด/หนังสือค้ าประกันธนาคารและ
รายผู้ประกอบการ 

2.ให้ตรวจสอบหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารต้องมีก าหนดระยะเวลา 
 1 ปีนับแต่วันอนุมัติ  

4.2 การเก็บรักษา
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
แบบปรุกลาง 

ฝ่ายอ านวยการเก็บส าเนา
ใบเสร็จรับเงินรวมไว้กับเอกสารการ
จัดเก็บรายได้ GFMIS (กระดาษ เอ 4)  

1. ส าเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้ใน
ที่เดียวกนัเรยีงล าดับ วัน เดือน ปี 

2. เพื่อระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ให้ท ารายละเอียดคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินไวเ้พื่อตรวจสอบไดว้่า
ได้ใช้ไปจ านวนเท่าใด เลขท่ีใดถึง
เลขท่ีใด  

 

1. ค้นหายาก  
2. อาจสญูหาย  
 

เจ้าหน้าท่ีเข้าใจว่าเก็บไว้กับ
เอกสารประกอบการรับเงินจะ
ตรวจสอบได้ง่าย 

1. ใหถ้่ายส าเนาใบเสรจ็รับเงิน
แบบปรุกลางแนบกับเอกสาร
ประกอบการรับ - ส่งเงิน 

2. เก็บส าเนาใบเสร็จรับเงินแบบปรุ
กลางแยกไว้ในที่เดียวกันกับส าเนา
ใบเสร็จรับเงินประเภทอ่ืน ๆ โดยเก็บ
ตามวัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4.3 การควบคุม

การเบิก จ่าย แบบ
พิมพ์ที่เป็นตัวเงิน 

การบันทึกบัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ 
(ส.ส.1/8) ไมเ่ป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ และควบคุมการใช้ 

1. จัดท าทะเบียนคมุการใช้
ใบเสรจ็รบัเงินเปน็ไปตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 

2. การบันทึกบัญชีรับจ่าย
แบบพิมพ์ (ส.ส.1/8) 

1.  ไม่สามารถตรวจสอบยอด
รับ จ่าย ยอดคงเหลือที่ เป็น
ปัจจุบันได้ 

2. ระบบควบคุมมีความเสี่ยง 
อาจส่งผลให้ราชการเกิดความ
เสียหาย 

 

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบันทึกใน 
File Excel จะน ามากรอกใน
แบบ สส.1/8 ในสิ้นปีงบประมาณ 

1.  บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ (ส.ส.
1/8) ให้บันทึกรายการแบบพิมพ์ที่
เป็นเอกสารแทนตัวเงินทุกชนิดทันที
ที่เกิดรายการ  

 

4.4  การควบคุม
การเบิก จ่าย แบบ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
แบบปรุกลาง 

   

  จ านวนเลขท่ีใบเสร็จมากกว่าแบบ
พิมพ์ที่ใช้  

1. จ านวนใบเสร็จรบัเงินที่เบิกใช้
ทั้งสิ้นจากบัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ 
(ส.ส.1/8) ต้องเท่ากับจ านวนรายที่
รับรายได ้

2.  มีการลงรายการรับ จ่าย เก็บ
รักษา และลงบัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ 
(ส.ส.1/8) เป็นปัจจุบัน ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 6 ข้อ 
66 

เลขท่ีใบเสร็จที่ออกแล้วหาก
น าไปเรยีกเก็บเงิน อาจเป็น
สาเหตุแห่งการทุจรติได ้

1. ไม่ได้ตรวจสอบจ านวน
แบบพิมพ์ท่ีใช้กับจ านวนเลขท่ี
ใบเสร็จรับเงิน 

2. มีการยกเลิก 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตรวจสอบ
ความถูกต้องตรงกันระหว่างจ านวน
แบบพิมพ์ท่ีใช้กับจ านวนเลขท่ี
ใบเสร็จรับเงิน 

4.5  การบันทึก
เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน
บนแบบรายการภาษ ี

ไม่ได้น าแบบรายการภาษี (แบบ 
ภษ.01-12) พิมพ์ในเครื่อง
ประทับตราบนแบบ ในส่วนส าหรบั
เจ้าพนักงาน (16) เพื่อประทับเลขที่
ใบเสร็จรับเงินและวัน เดือน ปี  แต่
เขียนด้วยปากกาแทน 

ให้น าแบบรายการภาษี (แบบ 
ภษ.01-12) พิมพ์ในเครื่อง
ประทับตราบนแบบ ในส่วนส าหรบั
เจ้าพนักงาน (16) เพื่อแสดงให้
ทราบว่าผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีด้วย
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี เล่มที่ ลงวันท่ี
ใด  

การเขียนกรอกข้อมลู
อาจจะเกิดการผดิพลาดได ้

การรับช าระภาษีมรีายเดียว 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจว่าไม่
ต้องใช้เครื่องประทับตราบน
แบบ ในการพิมพ์ จึงได้เขียนใน
แบบแทน และได้จัดส่งเครื่อง
ดังกล่าวให้กับส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ีขอนแก่นแล้ว 

 ให้ใช้เครื่องประทับตราบนแบบ 
มาใช้ในการพิมพ์ข้อมูล ในส่วน
ส าหรับเจ้าพนักงาน (16) ของแบบ
รายการภาษี (แบบ ภษ.01-12) ทุก
ครั้งท่ีมีการยื่นแบบเพื่อแสดงให้
ทราบว่าผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี เล่มที่ ลงวันท่ีใด 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4.6  การรับช าระ

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสรุา 
ยาสูบและไพ ่

การกรอกแบบ สยพ.1 ไม่ครบถ้วน 
ดังนี้           

       1.1  บางฉบับไม่ระบุวัน 
เดือน ปี ที่รับค าร้อง (ด้านบน) และ
วันเดือนปีท่ีขออนุญาต (ด้านล่าง)  

  1.2  ไม่ได้กรอกข้อมูลผู้ขอ
อนุญาต ได้แก่ ช่ือ นามสกุล ที่อยู่  
เลขประจ าตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี 
ประเภทกิจการ (ข้อ 2)   

1.3  บางฉบับที่อยู่ในแบบ 
สยพ. 1 ไม่ตรงกับระบบใบอนุญาต 

1.4  บางฉบับไม่ได้ระบุ
ประเภทที่ขออนุญาต และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  (ข้อ 4) 
และบางฉบับประเภทที่ขอใบอนุญาต
ใน สยพ.1 ไม่ตรงกับใบอนุญาตทีอ่อก
จริง 

1.5  ส่วนใหญ่ไม่ได้ท า
เครื่องหมาย   ในช่อง  (ข้อ 5) 
รับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เคยถกู
เพิกถอนใบอนุญาต และสถานท่ีขาย 

  1.6  กรณีผู้ขอใบอนุญาต
รายใหม่ บางฉบับแนบหลักฐานไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่มสี าเนาทะเบียน
บ้านสถานท่ีประกอบการค้า  

 
 

1.พระราชบัญญัติสุ รา  พ.ศ . 
2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 
2509 พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ. 
2486 กฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง 
ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม แบบการขอ
ใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ 
และไพ่ (สยพ.1) และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน และมีหลักฐานประกอบการ
พิ จ ารณา ให้ ค รบถ้ วน เพื่ อ เ ป็ น
หลักฐานแสดงการยินยอมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขว่าด้วย
การขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ 
ทุกประการ 

2.  มีการพิจารณาอนุญาตตาม
ขั้นตอนของผู้มีอ านาจอนุมัติตาม
กฎหมายสรรพสามิต 

3. ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ออก
ใบอนุญาต ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นขออนุญาตตามแบบ สยพ.๑ 
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
แล ะพิ จ า ร ณา อนุญ าต ให้ อ อก
ใบอนุญาตตามที่ยื่นค าขอ สยพ.๑ 
แก่ผู้ยื่นขออนุญาต 
 
 

1. ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบกับส าเนาใบอนุญาต
ได้ว่ายื่นขอใบอนุญาตวันใด  
และออกใบอนุญาตวันเดียวกับ
ที่ยื่นขอใบอนุญาตหรือไม่  

2. ไม่มีหลักฐานหรือ
หลักฐานแสดงการร้องขอ ให้
ออกใบอนุญาตขายและ
หลักฐานแสดงการยินยอม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่
สมบูรณ์ กรณีมีคดีความทาง
กฎหมายจะไม่สามารถใช้บังคับ
ทางกฎหมายได้ 

3. อาจส่งผลกระทบให้การ
ออกใบอนุญาตไมเ่ป็นไปตาม
กฎหมายสรรพสามิตก าหนด 

1. เจ้าหน้าทีไ่มไ่ด้ตรวจสอบ
แบบ สยพ. 1 ให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนออกใบอนุญาต 

2. ไมม่ีการลงนามอนุญาตให้
ออกใบอนุญาตใน แบบค าขอ 
สยพ.๑ 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอ แนะน า 
ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตกรอกแบบ 
สยพ.1 ให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็น
หลักฐานในการรับรองตนเองเกี่ยวกับ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานประกอบค าขอและ
พิจารณาการขอใบอนุญาตว่าถูกตอ้ง
หรือไม่ พร้อมทั้งลงนามการ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนญุาตใน
แบบ สยพ.1 ทุกฉบับ  

3. ให้จัดเก็บแบบ สยพ.1 เป็น
ระบบ เรยีงตามวันท่ี และล าดับ
ก่อนหลัง เพื่อป้องกันการสูญหาย
และทุกสิ้นวันให้ตรวจสอบ สยพ.1 
กับส าเนาใบอนุญาต และรายงานใน
ระบบใบอนุญาต (รายงาน
ใบอนุญาตประจ าวัน และรายงาน
ทะเบียนผูไ้ดร้ับใบอนุญาต) 

4. ให้ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงรายงานทะเบียนผู้ได้รับ
อนุญาต (5) โดยเพิ่มประเภทของ
ใบอนุญาตให้ครบทุกประเภทตาม 
พ.ร.บ.สรุา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ยาสูบ 
พ.ศ. 2509 และ พ.ร.บ. ไพ่
พุทธศักราช 2486 เพื่อให้มีช่ือท่ีอยู่ 
ประเภท จ านวนเงินในรายงาน
ทะเบียน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
 1.7  ผู้ขออนุญาตบางรายไม่

ลงลายมือช่ือตรงผู้ขออนุญาต แตล่ง
ลายมือช่ือผู้ขออนุญาตในช่องการลง
ลายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
อนุญาต 

1.8  แบบ สยพ.๑ ในขอ้ (๘) ไม่มี
การพิจาณาความเห็น และการ
อนุญาตของเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้
มีอ านาจอนุญาต 

1.9  การจัดเก็บแบบ สยพ. 1 
ไม่เป็นระบบ ไม่ได้เรยีงล าดบัก่อนหลัง 

1.10  ตรวจสอบรายงาน
ทะเบียนผูไ้ดร้ับอนุญาต (5) 
เปรียบเทยีบกับ แบบ สยพ. 1 
ปรากฏว่าไม่พบ สยพ. 1 ในการออก
ใบอนุญาตบางราย 

    

4.7  ตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้ค่า
ใบอนุญาตจากแบบ
พิมพ์ใบอนุญาตและ
ทะ เบี ยนคุ ม แบ บ
พิมพ์ใบอนุญาต 

1. ส าเนาใบอนุญาตบางฉบับ
ด้ า นหลั ง มี การพิ มพ์ งานอื่ นที่ ไ ม่
เกี่ยวกับใบอนุญาต แต่น าแบบพิมพ์
นั้นมาเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงิน 

 

๑.ใบอนุญาตเปรียบเสมือน
ใบเสร็ จรั บ เ งิน  ดั งนั้ น  จะต้ อ ง
สมบูรณ์ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
ซึ่งแสดงข้อก าหนดและเง่ือนไข     
 

1. เป็นเอกสารการเรียก
เก็บเงินที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
ใช้แบบพิมพ์ที่เสียแล้วมาพิมพ์ 
ท าให้ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถ
อ่านเงื่อนไขได้ 

1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ
แบบพิมพ์ ใบอนุญาตก่อนใช้ 
หรือหลังใช้ 

1 . ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ แ บ บ พิ ม พ์
ใบอนุญาตอย่างรอบครอบก่อนพิมพ์
ให้ผู้ขอใบอนุญาต หากตรวจพบว่า
เ ป็ น แ บ บ พิ ม พ์ ที่ เ สี ย  ใ ห้ เ ป็ น
ใบอนุญาตช ารุดขีดฆ่าทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง เพราะใบอนุญาตต้อง
เป็นหลักฐานการรับเงินที่สมบูรณ์
ส าหรับผู้ขอใบอนุญาต 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
 2. บันทึกรายละเอียดการรับเงิน

ตามใบอนุญาตเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและ
จ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นไว้ด้านหลังของ
ส าเนาใบอนุญาตรับเงินฉบับแรกของ
วันที่มีรายการเกิดขึ้น ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

2. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 ข้อ 74... 
ก าหนดไว้ว่า “การรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมที่มีเอกสารของทาง
ราชการระบุจ านวนเงินที่รบัช าระอันมี
ลักษณะเช่นเดยีวกับใบเสร็จรับเงินโดย
เอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุม
จ านวนที่รับจ่ายท านองเดยีวกันกับ
ใบเสร็จรับเงิน...” และ ข้อ 76 

2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ข้อ 76 

2 . เ จ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ไ ด้ บั นทึ ก
รายละเอี ยดการรับเ งินตาม
ใบอนุญาตเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและ
จ านวนเ งินรวมรั บทั้ งสิ้ นไว้
ด้านหลังของส าเนาใบอนุญาต
ฉบับสุดท้าย 

2. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด
การรับเงินตามใบอนุญาตเลขท่ีใดถึง
เลขท่ีใดและจ านวนเงินรวมรับท้ังสิ้น
ไว้ด้านหลังของส าเนาใบใบอนุญาต
ฉบับสุดท้ ายของวั นที่ มี ร ายการ
เกิดขึ้น 

4.8 ตรวจสอบ
ใบอนุญาตช ารุด 

 ส าเนาแบบพิมพ์ใบอนุญาตช ารุดมี
การขีดฆ่าแบบพิมพ์และเขียนว่ า  
“ช ารุด” ด้วยดินสอ 

 แบบพิมพ์ท่ีเสียให้ขีดฆ่าทั้งฉบับ
แล้วเขียนว่า ยกเลิกหรือช ารุด 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

การขีดฆ่าด้วยดินสออาจจะ
เลือนรางหรือลบได้ในอนาคต 
และเป็นช่องทางให้สามารถน า
แบบพิมพ์เสียมาเรยีกเก็บเงิน
จากผู้ขอใบอนุญาตอีก 

เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบวิธีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการขีดฆ่า
ใบเสร็จรับเงิน 

ให้ขีดฆ่าแบบพิมพ์ใบอนุญาตที่
ช ารุดทั้งฉบับ (ต้นฉบับและส าเนา) 
แล้วเขียนว่ายกเลิกหรือช ารุด ด้วย
ปากกา หรือจัดท าตรายางประทับ
แสดงให้เห็นชัดเจน 

4.9  แบบพิมพ์
ใบอนุญาตและ
ทะเบียนคุมแบบ
พิมพ์ใบอนุญาต 

การใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตไม่เรยีง
ตามล าดับเลขท่ีแบบพิมพ ์

 การใช้แบบพิมพ์ท่ีเป็นตัวเงินต้อง
ใช้ตามล าดับเลขที่แบบพิมพ์ที่เป็น
ตัวเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แบบพิมพ์ใบอนุญาตอาจสูญ
หายได ้

การใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตไม่
เรียงตามล าดับเลขท่ี 

การใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตให้
เรียงตามล าดับเลขท่ีแบบพิมพ์
ใบอนุญาต 

4.10. ระบบงาน
ใบอนุญาตขายสรุา 
ยาสูบและไพ ่

 

ปัจจุบันระบบงานใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบและไพ่ ไม่ก าหนดให้ใส่
เลขท่ีแบบพิมพ ์

ระบบงานใบอนุญาตขายสรุา 
ยาสูบและไพ่ ต้องก าหนดให้ใส่เลขท่ี
แบบพิมพเ์รียงล าดับ  

แบบพิมพ์ใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบและไพอ่าจสูญหาย 

ระบบใบอนุญาตขายสรุา 
ยาสูบและไพไ่ม่ก าหนดให้ต้อง
กรอกเลขท่ีแบบพิมพ์ใบอนุญาต 

ระบบงานใบอนุญาตขายสรุา 
ยาสูบและไพ ่ต้องก าหนดใหใ้ส่เลขท่ี
แบบพิมพเ์รียงล าดับก่อนหลัง เพื่อ
การควบคุมจ านวน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4.11  การ

เปรียบเทยีบคดี
ตรวจสอบการลง
ลายมือช่ือผูต้้องหา
ในใบเสร็จและ
ส าเนาที่เก็บไว้ใน
ส านวนคดี (ใบสีฟ้า)
และส าเนาใบเสร็จสี
ขาว 

1. แบบบันทึกการจับกมุส่วนใหญไ่ม่
มีการลงลายมือช่ือพยาน 

2.  การบันทึกค าให้การมีการขีดฆ่า
และลงลายมือช่ือก ากับมิใช่ลายมือช่ือ
เดียวกับลายมือช่ือของเจ้าพนักงานผู้
บันทึก  

3. การขีดฆ่า “ร้องขอ/ไม่ร้องขอ”
ในแบบบันทึกการจับกุม ทั้งผู้ต้องหา
และเจา้หน้าผูม้ีอ านาจเปรียบเทยีบ
ไม่ได้ลงลายมือช่ือก ากับ 

4. บางคดี ผู้ต้องหามีการลายมือ
รับทราบไว้ที่ ตอนล่างของส า เนา
ใบเสร็จรับเงิน (สีขาว) และ (สีฟ้า) แต่
ไม่มีข้อความ “รับทราบค่าปรับและ
ตรวจสอบความถูกต้องไว้ที่ตอนล่าง
ของส าเนาใบเสร็จรับเงินด้วย (สีฟ้า
และสีขาว)  

5. บางส านวน แบบค าร้องขอให้
เปรียบเทียบส านวนคดีไม่เป็นเลข
เดียวกับสมุดรับค ากล่าวโทษ (ส .ส 
1/55 

5. บางส านวนคดีตรวจพบว่า 
ลายมือช่ือของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ
คดี  ไม่ ใ ช่ลายมือ ช่ือ เดี ยวกันกับ
ลายมือช่ือในการออกใบเสร็จรับเงิน 
และไม่มีค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่ชัดเจน 

 - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่า
ด้ ว ย ก า ร เ ป รี ยบ เที ย บคดี ต า ม
กฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต 
พ.ศ 2551 ข้อ 11 การเปรียบเทียบ
คดีของผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี 
กรณีด าเนินการเปรียบเทียบคดีโดย
ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี การรับ
เงินค่าปรับ ให้ด าเนินการดังนี้ เมื่อ
ลงรับคดี เ ส ร็ จแล้ ว  ให้ ก าหนด
จ านวนเงินค่าปรับตามฐานความผิด
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด เมื่อ
ผู้ต้องหาช าระเงินค่าปรับให้ผู้มี
อ า น า จ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ดี อ อ ก
ใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญที่ตอนล่าง
ข อ ง ใ บ เ ส ร็ จ แ ล ะ ที่ ส า เ น า
ใบเสร็จรับเงินนั้นด้วยเพื่อแสดงว่า
ผู้ต้องหาได้ทราบและตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบ
ใบ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ต้ น ฉ บั บ ใ ห้ แ ก่
ผู้ต้องหารับไป 

1. หากมีการฟ้องร้อง/ข้อ
ร้องเรียนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้จบักุม จะไม่มีพยาน
รู้เห็นเหตุการณ์การจับกุมเพื่อ
ยืนยันเหตุการณ์ขณะจับกุม 

2. มีความเสี่ยงต่อการแกไ้ขใน
สาระส าคญัของส านวนคดี โดยผู้
บันทึกมิได้รับทราบการ
เปลี่ยนแปลงนั้น อาจส่งผล
เสียหายต่อทางราชการ 

3 . ก า ร รั บ เ งิ น ค่ า ป รั บ
เปรียบเทียบคดีจ านวนเงินที่รับ
จริง/ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไม่
ตรงกับส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 

4. ท าให้สารบบคดีไม่ตรงกัน 

1. ไม่มีพยานลงลายมือช่ือเพื่อ
เป็นพยานในเหตุการณ์การจับกมุ
ผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามติ 

2. ผู้ลงลายมือช่ือก ากับการ
ขีดฆ่าข้อความไม่ เป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้บันทึกส านวนคดี 

3.เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าต้อง
ระบุข้อความการรับทราบและ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้
ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือ 

4. ไม่เขียนสถานท่ีท าการที่
รับเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงิน
ค่าปรับ 

5. ไม่ขีดฆ่าค าวา่ “ร้องขอ/ไม่
ร้องขอ” ของผู้ต้องหา 

6. วันท่ีการบันทึกส านวนคดี
ไม่ตรงกัน 

7. การบันทึกรายละเอียด
ของกลางไม่ครบถ้วน 

1. ให้พยานลงลายมือช่ือในแบบ
ส านวนคดีเปรียบเทียบปรับให้
ครบถ้วน 

2. การขีดฆ่าข้อความในการ
บันทึกส านวนคดี ต้องมีการลง
ลายมือช่ือก ากับไวด้้วย และเป็น
ลายมือช่ือเดยีวกับผู้บันทึกส านวน
คด ี

3. ในส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
เปรียบเทียบคดีต้องให้ผู้ต้องหาลง
ลายมือช่ือไว้ที่ตอนล่างเพื่อแสดงว่า
ผู้ต้องหารับทราบและตรวจความ
ถูกต้องแล้ว 

4 . ใ น แ บ บ ค า ร้ อ ง ข อ ใ ห้
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายใน
หน้าที่กรมสรรพสามิตให้ระบุเลขที่
ค ดี ต า ม ส มุ ด รั บ ค า ก ล่ า ว โ ท ษ 
(สส.1/55) 

5. ให้จัดท าค าสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี ให้ชัดเจน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4.12 การแบ่ง

เงินสินบน – รางวัล 
การขอเบิกเงินสินบน - รางวัล  
มีก ารอนุ มั ติ ให้ จ่ า ย เ งินสิ นบน 

รางวัล คดีสุรา โดยจ่ายเงินสินบน 
30% เงินรางวัล 25%  เงินรายได้
แผ่นดิน 45%  

แต่ของกลางในคดีเป็นสุราขาวและ
สุราผสม กรณีของกลางดังกล่าวเป็น
สุราขาว ซึ่งต้องจ่ายเงินสินบน 30% 
เท่านั้น ไม่มีการจ่ายเงินรางวัล 25% 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
สุรา พ.ศ.2519 หมวด 4 ข้อ 9 
เ งินสิ นบนและ เ งินร า งวั ลตาม
ระเบียบนี้จะจ่ายให้เมื่อคดีถึงที่สุด
และผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและ
รางวัลจะต้องยื่นค าขอรับสินบนหรอื
รางวัลได้เพียงประเภทเดียวอย่างใด
อย่างหนึ่งภายในก าหนด 120 วัน 
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

เงินสินบนหรือรางวัลจะไม่จ่ายให้
ถ้าผู้มีสิทธิได้ยื่นค าขอรับเงินสินบน
หรื อ เ งินรางวัล ไว้แล้ ว ไม่ มารับ
ภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่รับ
แจ้งจากผู้มีอ านาจสั่งจ่ายว่าเป็นผู้มี
สิทธิที่จะได้รับ 

ท าให้รัฐขาดรายได้ในการ
บริหารประเทศ 

เ จ้ า หน้ า ที่ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
คลาดเคลื่อนในการแบ่งเ งิน
ค่าปรับคดีสุราในการน าส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน และการจ่ายเงิน
สินบน รางวัล 

ให้ เจ้าหน้าที่ด าเนินการน า เงิน
รางวัล 25% กรณีของกลางสุราขาว 
น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

4.13 การเก็บ
รักษาของกลาง 

การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ โดยการ
วางไว้เป็นกอง ๆ ไม่ได้จัดเรียงหรือ
เก็บของกลางตามล าดับคดี 

 

ให้ท าหมายเลขก ากับของกลางแต่
ละรายการ โดยแยกเป็นของกลางที่
เ ส ร็ จคดี แ ล้ ว  หรื ออยู่ ร ะหว่ า ง
ด า เ นิ น ค ดี  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
สรรพสามิต  ว่ าด้ วยการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับของกลางในคดีกระท าผิด 
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.
ยาสูบ พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.ไพ่ 
พุทธศักราช 2486 พ.ศ.2540 ลง
วันท่ี 5 กันยายน 2540 

ไม่สะดวกต่อการค้นหาของ
กลาง และเสี่ยงต่อการสูญหาย 
จะส่งผลเสียหายต่อราชการ 

 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด
สถานที่อย่างเป็นระบบ เพื่อ
เก็บรักษาของกลางตามระเบียบ
กรมสรรพสามิต  

ให้เจ้าหน้าจัดเก็บของกลางแยก
หมวดหมู่ เรียงตามล าดับเลขที่คดี
ของแต่ละเดือน ให้ง่ายต่อการค้นหา
และตรวจสอบ 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4..14  การตรวจ

นับเงินสดและการ
จัดท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

1. น าเงินคงเหลือของวันก่อนมา
บันทึกยอดยกมาในช่องเงินสด และได้
บันทึกช่องเงินฝากธนาคาร พร้อมกับ
น าฝากในวันเดียวกันท าให้จ านวนเงิน
สดคงเหลือไม่ถูกต้อง 

2. น าเงินสินบนรางวัลที่ยังไม่ได้
จ่ายมาบันทึกในช่องเงินสด และเมื่อ
จ่ายจะน ามาบันทึกในช่องเงินฝาก
ธนาคาร 

 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551   

2. การบันทึกรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันเพื่อประโยชน์ในการตรวจ
นับเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 
สิ้นวัน ยอดรวมของเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารจะต้องถูกต้องตรงกับ
เงินสด กับยอดคงเหลือในสมุดบญัชี
ธนาคาร ณ วันท่ีจัดท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

1. จ านวนเงินคงเหลือรวมใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
บางวัน ไม่ตรงกับยอดเงินท่ี
จัดเก็บรายได้ เนื่องจากการ
บันทึกรายการในแบบฟอรม์  
ไม่ถูกต้อง 

 

1. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจผดิใน
การบันทึกรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันว่า ช่องเงินสดส าหรับ
การบันทึกการรับเงิน ช่องเงิน
ฝากธนาคารส าหรับการบันทึก
จ่ายเงินและช่องรวมจะต้อง
กระทบยอดจากด้านบน 

 

1. ให้บันทึกรายการในรายงาน
คงเหลือประจ าวัน ดังนี้ 

1.1 ช่องเงินสด ให้แสดงยอดเงิน
คงเหลือแต่ละประเภทที่อยู่ในรูปของ
เงินสด  ธนาณัติ เช็ค หรือ ดร๊าฟ  ซึ่ง
ยอดรวมของเงินสดจะต้องเท่ากับ
จ านวนเงินที่กรรมการตรวจนับได้ ณ 
สิ้นวันท าการ 

1.2 ช่องเงินฝากธนาคาร ให้
แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่
ฝากธนาคาร 

1.3 ช่องรวมให้แสดงยอดรวม
ของเงินแต่ละประเภท 

1.4 ช่องหมายเหตุ ให้บันทึก
ข้อความอื่นที่จ าเป็น 

2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.15 การสอบ
ทานงบสรุปยอดเงิน
รายได้ค่าภาษี
สรรพสามิตกับงบ
ทดลอง หมวด 4   

ปัจจุบันเจา้หน้าทีไ่มไ่ดส้อบทาน
ข้อมูลระหว่างงบสรุปยอดเงินรายได้ค่า
ภาษีสรรพสามติ กับงบทดลอง หมวด 
4 (หมวดรายได้) 

 

งบทดลอง หมวด 4 (หมวด
รายได้) กับสรุปยอดเงินรายได้ค่า
ภาษีสรรพสามิต ประเภท และ
จ านวนเงินถูกต้องตรงกัน 

ผลการจัดเกบ็รายได้กับ
จ านวนเงินในงบทดลองอาจ
คลาดเคลื่อน 

ไม่มีการสอบทานรายงาน
และงบทดลองระหว่างกัน 

ทุกสิ้นเดือนให้สอบทาน 
รายงานผลคดี (ส.ส.2/55)  งบ
สรุปยอดเงินรายได้คา่ภาษี
สรรพสามติ กับ รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ให้ถูกต้อง
ตรงกันก่อนส่งให้ สสภ. และ สตง.  
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
4.16  การตรวจ

ตัดปีเงินผลประโยชน์ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ255๘ 

ส านักงานสรรพสามิตภาค ยังไม่ได้ออก
ตรวจตัดปีเงินผลประโยชน ์ 

๑. หนังสือกรมสรรพสามิตที่ จว 
1 5 7 / 2 5 0 4   ล ง วั น ที่  7 
พฤศจิกายน 2504 ก าหนดให้
ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดต้อง
ตรวจตั ดปี ให้ เสร็ จภายในเดือน
มีนาคมของปีงบประมาณถัดป ี 

๒. หนังสือกรมสรรพสามิตที่ จว 
๗๔/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๒ เมษายน 
๒๕๐๑ ให้สรรพสามิตจังหวัดหรือ
ผู้ช่วยไปตรวจตัดปีทุกอ าเภอ ให้เสร็จ
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
เพื่อให้สรรพสามิตเขตตรวจตัดปี
พร้อมกันส่วนของจังหวัด 

๓. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 
๐๗๐๑/๑๒๙๑๑ ลงวั นที่  ๒๙ 
เมษายน ๒๕๓๑ หลักฐานในการตรวจ
ตัดปีให้รวบรวมไว้ที่จังหวัดเพื่อให้
สรรพสามิตเขตตรวจตัดปีพร้อมกับ
ส่วนของจังหวัด 

ปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้การ
ตรวจพบข้อผิดพลาดและรายงาน
ต่าง ๆ อาจปรับปรุงแก้ไขไม่ทัน
การณ์ เช่น รายงานแสตมป์
สรรพสามิต งบทดลอง และงบ
การเงิน 

ออกตรวจตัดปีช้ากว่าก าหนด ให้ฝ่ายอ านวยการ เร่งด าเนินการ
ออกตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 และ 
2558 โดยเร็วหากมีข้อผิดพลาดจะได้
แก้ไข ปรับปรุง ก่อนกรมสรรพสามิต
จะออกรายงานการเงินประจ าปี 

5. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
รายงานการ

ประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
ย่อย  (แบบ ปย.2) 

1. บันทึกกิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน  เช่น 

1.1 ขาดกิจกรรมหรือ
กระบวนการ  

 

1. ใหน้ ากระบวนการปฏิบัติงาน 
และกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มา
บันทึกให้ครบถ้วนและตรงกับสิ่งท่ี
เป็นอยู่ปัจจุบัน 
 

1. บางกิจกรรมอาจยกเลิก
ไปแล้ว 

2. บางกิจกรรมเขียนไม่ครบ 
3. อาจพบความเสี่ยงใหม ่
 

ไม่มีการระดมสมองอย่าง
จริงจัง 

ปีงบประมาณ 2559 ให้จัดท า
แบบ ปย.2 เพิ่มเติมกิจกรรมและ
ขั้นตอนการท างานท่ีส าคญั  
ให้ครบถ้วน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
  กิจกรรมการตรวจตัดปีเงิน

ผลประโยชน์ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 การจัดเก็บภาษี  ให้แยกตาม

งาน เช่น การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต 
งานตรวจสอบภาษี  งานรับเงินรายได้  

 การรับเงิน ให้แยก
รายละเอียดการรับเงิน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
รายได้ภาษสีรรพสามติ และรายได้
เบ็ดเตล็ดอื่น เป็นต้น  

1.2 ขาดขั้นตอน เช่น 
 การถอนเงินรายได้จาก

บัญชีพักส่งเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
 การน าส่งเงินให้

หน่วยงานอื่น (สสส. และ กกท.) 
 การรับเงินคืนภาษี

รถยนต์ใหม่คันแรก  
 การน าส่งเงินค่าปรับ

เปรียบเทียบคดีให้งานจัดเก็บภาษี  
 การเก็บรักษาเงินค่าปรับ

เปรียบเทียบคดีในวันหยุดราชการ 
 การตรวจและท าลายของ

กลาง 
 

    2. ใหป้รับปรุงหรือก าหนด
กิจกรรมการควบคุมแต่ละด้าน
เพิ่มเตมิเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  

3.  ผลการควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงาน 
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ประเด็นที่ตรวจ 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
สิ่งที่ควรจะเป็น  

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
ความเสีย่งและผลกระทบ 

(Risk & Effect) 
สาเหต ุ

(Cause) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน/

ความเห็นหน่วยรับตรวจ 
  2. ทบทวนกิจการที่เกิดความเสี่ยง

ใหม่ ทีพ่บว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่
สามารถปิดความเสี่ยงจากการทุจริตได้ 
เช่น มีการน าเงินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฝากเข้าบัญชีส่วนตัว 
 3. ลดกิจกรรมที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
แล้ว เช่น  ระบบ E-doc 

 

   3.  ผลการควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงาน 

 
 

       

     
 


	กิก
	1.สรุปข้อเสนอแนะ ไตรมาส1- 4 (2559)

