


กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
1. ด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.1 หลักประกันการยื่นแบบรายการภาษีช าระภาษีภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน 
1. มีเงินค  าประกันค่าภาษีอยูใ่นเงนิฝากคลัง (10910)  

ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ไม่ได้อยู่ในกฎกระทรวงก าหนดพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๖๐ หรือเป็นสินค้าน าเข้าท่ีไมต่้องวางหลักประกันภาษีได้แก ่

- เครื่องดื่มที่ท าหรอืบรรจุหรือไดจ้ากเครื่องขายเครื่องดืม่วาง
หลักประกันภาษีตามพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

- ผู้ประกอบการน าเข้าไพ ่วางหลกัประกันภาษตีาม
พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

- ผู้ขออนุญาตใช้สุรา (แอลกอฮอล)์ เพื่อการท าสินค้าซึ่ง
เดิมอยู่ในระเบียบกรมสรรพสามติว่าด้วยการแปลงสภาพ
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้น าเงินสดหรือจัดให้ธนาคาร
ค  าประกันการปฏิบตัิตามข้อตกลงและสญัญาวา่ด้วยการซื อ
แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อการท าสินค้า ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิก
ระเบียบนี และไมไ่ด้ก าหนดให้วางเงินประกัน   

2. ฝ่ายบริหารการจดัเก็บภาษี ไดท้ าหนังสือติดตามให้     
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดืม่ที่ท าหรือบรรจหุรือได้จากเครื่อง
ขายเครื่องดื่ม มารับเงินค  าประกันค่าภาษีคืนแล้ว จ านวน 2 ครั ง 
และระบุเง่ือนไขว่าหากไมม่ารับตามวันท่ีแจ้ง จะน าส่งเงินดังกล่าว
เป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อถึงก าหนดเวลาไมม่ีผูม้ารับเงินคืน 

1. ให้ตรวจสอบเงินค  าประกันค่าภาษีของรายผู้ประกอบการ
เครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการ
น าเข้าไพ่ ผู้ขออนุญาตใช้สุรา (แอลกอฮอล์) เพื่อการท าสินค้าและเงิน 
ค  าประกันค่าภาษีที่อยู่ในเงินฝากคลัง ซึ่งเป็นสินค้าทีไ่ม่ต้องมภีาระ
ผูกพันภาษีสรรพสามิต หากยังมีอยู่ให้ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้ขออนุญาตมารับคืนหลักประกันค่าภาษี
สรรพสามติที่ยังค้างอยู่ให้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารจัดเก็บภาษี เสนอขออนุมัตติ่อ

สรรพสามติพื นท่ีให้น าเงินค  าประกันค่าภาษีท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่
มารับคืนตามวันท่ีแจ้งแล้ว แจ้งฝ่ายอ านวยการเพื่อน าส่งเงินดังกล่าวเป็น
รายได้แผ่นดิน ตามแนวปฏิบัตดิังนี  

2.1 หลักประกันเป็นเงินสด หากไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

1. พระราชบัญญตัิภาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ
ที่น าไปท าการแปลงสภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หนังสือกลุม่ตรวจสอบภายใน ที่ กค ๐๖๒๑/๓๙๙ 

ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติการคืนหลักประกันเพ่ือขอช าระภาษีภายในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือนถัดไปและกรณีฐานข้อมลูผู้ประกอบการใน
ระบบงานทะเบยีนไมเ่ป็นปัจจุบัน 
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 2.2 หลักประกันเป็นหนังสือค  าประกันธนาคาร หากติดต่อ 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ได้ให้แจ้งธนาคารที่ออกหนังสือค  าประกันมา
รับคืน 

 

3. มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและ
เครื่องส าอางค์ เป็นผู้มาช าระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
แต่ไม่พบรายการและหลักฐานการวางเงินค  าประกัน ในทะเบียนคุม 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่วางเงินค  าประกันค่าภาษี 

3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการวางเงินประกันค่าภาษีของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมทุกรายที่ขอยื่นแบบรายการภาษีช าระภาษีภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ให้มาวางเงินประกันค่าภาษีให้ครบถ้วนทุกราย 

4. ให้ตรวจสอบวงเงินประกันคา่ภาษีของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกรายเป็นประจ าทกุปี เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต และ
หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ค านวณวงเงินประกันค่าภาษี ร้อยละ 10 
ของยอดค่าภาษีเฉลี่ยในระยะ 6 เดือนท่ีล่วงมาแล้ว  

5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดสินค้าท่ีผู้
ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้า โดยมหีลักประกัน ลงวนัท่ี 16 กันยายน 2560 

6. วงเงินหลักประกัน ให้เป็นไปตามหนังสือกรม
สรรพสามติ 

 - ที่ กค 0615/ว 1509 ลงวันที่ 19 ตลุาคม 2560 
 - ที่ กค 0616/ว 1489 ลงวันที่ 17 ตลุาคม 2560 
 - ที่ กค 0615/ว 1459 ลงวันที่ 16 ตลุาคม 2560 
 - ที่ กค 0615/ว 1683 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

4. ฝ่ายบริหารการจดัเก็บภาษีไมไ่ด้จัดท าทะเบยีนคุม
หลักประกันค่าภาษีของสินค้าทั งหมด จึงไมส่ามารถตรวจสอบได้ว่า
มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมมาวางเงินค  าประกันค่าภาษีจ านวนกี่ราย 
เป็นเงินสด หรือหนังสือค  าประกันธนาคาร และไมส่ามารถ
ตรวจสอบได้ว่ายังมีเงินค  าประกันค่าภาษีของสินค้าท่ีไม่มีภาระ
ผูกพันต้องช าระภาษีให้กับกรมสรรพสามติหรือไม่ 

5. ให้จัดท าทะเบียนคุมเงินค  าประกันค่าภาษี ทั งที่วางเป็นเงินสด
และหนังสือค  าประกันของธนาคาร โดยให้จดัเก็บหลักฐานประกอบการ
วางและการคืนเงินค  าประกันของทุกรายไว้ในแฟ้มเดียวกัน 

 

 

5. หนังสือค  าประกันของธนาคารบางราย ได้วางหลักประกัน
เป็นหนังสือค  าประกันของธนาคาร ใกล้หมดอายุการค  าประกันค่าภาษ ี

 

6. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการมารับหนังสือค  า
ประกันของธนาคารคืน และให้มาวางเงินค  าประกันค่าภาษีใหม่ โดยคิด
เฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะ 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว และให้มีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่สรรพสามิตพื นที่อนุมัติ 

 
 
 
 
 

 



Page 3 of 37 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
1.2. สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

1. ฝ่ายบริหารการจดัเก็บภาษีไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมผู้ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือบันทึกราย
ผู้ใช้สารละลายฯ ไม่ครบถ้วน หรือการบันทึกรายละเอยีดข้อมลู   
ไม่ครอบคลุม เช่น ไม่มรีายชื่อว่าซื อจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้น าเข้า/ผู้ประกอบกิจการตัวแทนรายใด และการน า SOLVENT 
ไปใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อกิจการใด 

2. ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
บางรายยังใช้แบบฟอร์มแบบเดิม 

 
 
 

3. ใบมอบอ านาจของผู้ประกอบการ ไมม่ีการตดิอากร
แสตมป ์

 
 
 
 
 
 

4. มีผู้ ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนบางราย
ใบอนุญาตหมดอายุแล้วและไม่ได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตใหม่ แต่มี
ยอดคงเหลือสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (สค.๐๔) อยู่และ
ไม่มีการรับ-จ่าย เนื่องจากผู้ใช้สารละลายฯ ได้เลิกใช้และจะขอ
ท าลายสารละลายที่คงเหลืออยู่ 

5. ไมไ่ด้จดัท าทะเบยีนควบคุมการใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน 

๑. ให้จัดท าทะเบียนคุมผู้ได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน แยกประเภทผู้ประกอบการ ผู้ใช้ หรือผู้แทน 

2. ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้ได้รับอนุญาตในทะเบียนคุม  
ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ   

 
 
3. ให้ใช้แบบค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย

ประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื อ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ตามประกาศกรมสรรพสามิต 

4. ให้ผู้ประกอบการติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
5. กรณีผู้ประกอบการไมต่่อใบอนุญาต จึงไมไ่ดร้ับอนุญาตเป็นผู้ใช้

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั น สารละลายฯ ไฮโดรคาร์บอนท่ีคงเหลืออยู่
ไม่ได้รับสิทธ์ิเสยีภาษีในอัตราศูนย ์ให้ส านักงานสรรพสามติพื นท่ี
ด าเนินการกับผู้ประกอบการให้เปน็ไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

6. ให้จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนฯ 
ไว้ทุกรายจากข้อมูลงบเดือนการรับ-จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนฯ 
เพื่อควบคุมการใช้ไม่ให้เกินจ านวนลิตรทีไ่ด้รับอนุญาตในการเสียภาษีอัตราศูนย์ 

1. ประกาศกรมสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข การเสยีภาษีในอัตราศูนยส์ าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงวันท่ี ๑6 กันยายน ๒๕60 

2. ระเบียบกรมสรรพสามิต วา่ด้วยการตรวจปฏิบตัิการผู้ใช้ที่
ประกอบการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบ์อนเพื่อจ าหนา่ยใหแ้ก่ผูท้ี่ใช้สารละลายประเภท  
ไฮโดรคารบ์อน ในอุตสาหกรรมตา่ง ๆ  และผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  พ.ศ. 2560 

 
 
3. ประมวลรัษฎากร มาตรา 113 ก าหนดไว้ดังนี  
    3.1 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน

ด าเนินการครั งเดียวปิดอากรแสตมป์จ านวน 10 บาท 
    3.2 กรณีมอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน

ด าเนินการมากกว่าครั งเดียวปิดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาท 
    3.3 กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการมากกว่าครั งเดียวโดย

ให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระท าการแยกกันได้จะคิดตามตัว
บุคคลที่รับมอบอ านาจโดยปิดอากรแสตมป์คนละ 30 บาท   

4. ประกาศกรมสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ ๑6 กันยายน ๒๕60 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
6. มีการรายงานงบเดือนการรับ-จ่าย ให้ส านักงาน

สรรพสามติภาคและส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
ทราบแต่ไม่ได้รายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

7. ให้รายงานงบเดือนการรับ-จ่าย ต่อส านักงานสรรพสามิตภาค
และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบเป็นประจ าทุกเดือน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 

7. ไมม่ีการออกตรวจปฏิบตัิการเพื่อตรวจสอบการใช้
สารละลายประเภทไฮโดร์คารบอนฯ ตามระเบียบ 

 

8. ให้ตรวจปฏิบัติการส าหรับรายที่ได้รับอนญุาตให้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน ชนิดรับเบอร์โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) 
และชนิดไว้ทและชนิดไว้ทสปริิต (White Spirit) หรือสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนท่ีมีชื่อทางการค้าต่างกันแตม่ีคุณสมบตัิ
เหมือนกันหรือใกลเ้คียงกันเป็นหลกัจ านวนตั งแต่ 30,000 ลิตรขึ นไป 
โดยตรวจปฏิบตัิการทุกราย รายละไม่น้อยกว่า 2 ครั งต่อปี และรายงาน
ผลส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 ตามระเบียบ 

5. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้
ที่ประกอบการเป็นตัวแทนในการซื อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภท  
ไฮโดรคาร์บอน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2560 

1.3 การตรวจสอบภาษีสรรพสามติ 
1. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ “การตรวจก ากับดูแล” 

ประจ าปีงบประมาณ แต่มิได้จัดท าแผนงาน/โครงการตรวจสอบภาษี
แบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการและแบบออกหนังสือเรียก 

 
 

2. สมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต มีรายการไม่
ครบถ้วน ได้แก่ ช่อง “ระบุเวลาออกตรวจ” ช่อง “ได้ยื่นรายการ
แสดงผลการตรวจโดยรายงานที่ ลงวันที่ เดือน ปี” และการลง
ลายมือช่ือของผู้สั่งลงนามกับผู้ตรวจลงนามรับทราบ ลงลายมือช่ือ
สลับช่องกัน และผู้ตรวจลงนามรับทราบไม่ครบทุกคน 

1. ให้มีการจัดวางแผนงานการตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ 
และแบบออกหนังสือเรียก โดยพิจารณาบริหารความเสี่ยง จากการ
ประเมินระดับความเสี่ยงสูงของผู้ประกอบการ พร้อมวิเคราะห์จาก
ข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อก าหนดการตรวจรายที่มีความเสี่ยงสูงไว้
ในแผนการตรวจสอบ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  

2. ให้กรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือของผู้ตรวจ เพื่อรับทราบค าสั่งให้
ครบถ้วนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 
 

1. พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษี

ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภาษีบางรายไม่ลงนามรับทราบ
ค าสั่งการ 

3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภาษีที่ได้รับอนุมัติให้ออกตรวจก ากับดูแล 
ลงนามรับทราบค าสั่งการในสมุดสัง่การออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิตทุกราย 

 

4. ส านวนการบันทึกค าให้การบางส านวน เมื่อบันทึก
เรียบร้อยแล้วมีการลงช่ือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่มิได้บันทึกก าหนดหน้าที่
ของแต่ละบุคคลไว้ท้ายการลงลายมือช่ือ ได้แก่ ช่ือผู้รับการตรวจ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ พยาน  ผู้บันทึก 

4. การบันทึกค าให้การให้บันทึกก าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้ท้าย
การลงลายมือช่ือ ได้แก่ ช่ือผู้รับการตรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ พยาน  
ผู้บันทึกไว้ด้วย 

 



Page 5 of 37 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
5. บางส านวนการบันทึกค าให้การมีการลบข้อผิดพลาดด้วย

หมึกลบค าผิด และไม่มีการลงลายมือช่ือของผู้แก้ไข/ผู้บันทึกและ
ผู้ให้ถ้อยค า 

5. การลบข้อผิดพลาดให้ขีดฆ่าแลว้เขียนใหม่ และลงลายมือช่ือก ากับ
ไว้ด้วย ทั งผู้บันทึกและผู้ให้ถ้อยค า 

 

6. จากการสุ่มสอบทานใบก ากับการขนเอทานอลแปลงสภาพ 
(ภส.05-06/2) พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน  ามัน ไม่ได้
กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 การรับเอทานอลเข้าโรงอุตสาหกรรมน  ามัน 
ช่อง “วันที่รับเอทานอลแปลงสภาพ” ช่อง “จ านวนที่รับเข้า
โรงงาน” ช่อง “จ านวนที่แตกต่างจากต้นทาง ข้อ 1” 

6. ให้เจ้าหน้าที่ก าชับผู้ประกอบอุตสาหกรรมน  ามันให้กรอกข้อมูลให้
ครบทุกช่องตามที่แบบฟอร์มก าหนด พร้อมทั งตรวจสอบรายละเอียด
ใบก ากับการขนเอทานอลแปลงสภาพ (ภส.05-06/2) ให้มีข้อมูลครบถ้วน 

 

7. ใช้แบบ ต.ส.๐๓-๐๑ แบบ ต.ส.๐๔-๑๕ แบบ ต.ส.๐๔-๐๖  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งได้ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  

7. ให้ใช้แบบที่ก าหนดตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

8. การให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้แบบค าให้การ  
(ตส.01-10 ตส.01-10/1)  

8. ให้ใช้แบบค าให้การ (ตส.01-10 ตส.01-10/1)  และลงลายมือช่ือ
ของผู้ให้ถ้อยค า พนักงานเจ้าหน้าที่ พยาน ผู้บันทึกไว้ด้วย 

 

9. วันที่ออกตรวจปฏิบัติการจริงไม่ตรงกับวันที่ที่ให้ตรวจ
ตามสมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามติ (ต.ส.๐๓-๐๑) และ
หนังสือน าตัวออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต (ต.ส.๐๔-๑๕)  

9. ให้ผู้ตรวจออกตรวจจริงในวัน เดือน ปีที่ให้ตรวจตามสมุดสั่งการ
ออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และหนังสือน าตัวออกตรวจปฏิบัติการ 
หากมิได้ออกตรวจในวันที่อนุมัติให้หมายเหตุถึงสาเหตุที่ไม่ออกตรวจ
ตามค าสั่งนั น และด าเนินการขออนุมัติใหม่ในวันที่จะออกตรวจ 

 

10. พยานบางรายไม่ได้ลงลายมือช่ือในบันทึกการตรวจ
แนะน า 

10. ในการบันทึกการตรวจ ให้ผู้รับการตรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บันทึก 
และพยาน ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 

 

11. การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต กรณีขอเลิกกิจการของ
ผู้ประกอบการบางราย พบว่า  

11.1 ไม่มีการขออนุมตัิออกตรวจปฏิบัติการ  
11.2 ไม่มีรายละเอียดแสดงผลการตรวจสอบภาษี

สรรพสามิตย้อนหลัง ว่าไม่มีภาษีค้างช าระ 

11. ในการออกตรวจทุกครั งทุกกรณี ให้ขออนุญาตออกตรวจ
ปฏิบัติการต่อผูม้ีอ านาจสั่งการ  

12.ในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต กรณีเลิกกิจการ ต้องจัดท า
รายละเอียดผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตว่ามีการช าระภาษีถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่มีภาษีค้างช าระแต่อย่างใด เพื่อเสนอต่อสรรพสามิต
พื นที่ในการสั่งอนุมัติให้เลิกกิจการได้ 

 

12. การรายงานการออกตรวจก ากับดูแลผู้ประกอบการบาง
ราย ได้รายงานผลการตรวจต่อสรรพสามิตพื นที่เกินก าหนดเวลาตาม
ระเบียบ 

13. เมื่อออกตรวจเสร็จแล้วให้ผู้ตรวจเสนอรายงานผลการตรวจต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป เพื่อผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ อย่างช้าภายใน ๕ วัน
ท าการนับแต่วันที่การตรวจก ากับดูแลแล้วเสร็จ 

 



Page 6 of 37 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
13. การออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามแผนเดือน พบว่า 

13.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งประเด็นที่ตรวจพบกับ
ส านักงานสรรพสามิตพื นที่สาขาด้วยวาจา  

13.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบภาษีต่อสรรพสามิต
พื นที่ เว้นแต่ มิได้มีการรายงานผลการติดตามการช าระภาษีของ
ผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงแต่รายงานด้วยวาจา 

14. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีรายงานผลการตรวจ และติดตาม
การช าระภาษีของผู้ประกอบการจากผลการตรวจสอบภาษีเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร ว่าได้ช าระภาษีถูกตอ้งครบถ้วนแล้วหรือไม ่

 

14. การตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไมไ่ด้จดัท า
การบันทึกผลการตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต (ตส.๐๑-๑๓) 

15. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีไม่มีการรายงานผลการออก
ตรวจปฏิบัติการแบบก ากับดูแลเสนอต่อสรรพสามิตพื นท่ี 

 
 
 
 
 
16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีไม่ได้ติดตามและรายงานผล

การยื่นช าระภาษีของผู้ประกอบกิจการสถานบริการโดยการ
ประเมินตนเอง ว่าได้ยื่นช าระภาษีท่ีคลาดเคลื่อนแล้วหรือไม่ 

15. ในการออกตรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตตามระเบียบ
กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.๒๕๖๐ ให้จัดท าเอกสาร ดังนี  

   ๑. สมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษีสรรพสามิต (ตส.๐๑-๐๘) 
   ๒. หนังสือน าตัวออกตรวจปฏิบัติการ (ตส.๐๑-๐๗) 
   ๓. บันทึกผลการตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต (ตส.๐๑-๑๓) 
   ๔. การบันทึกค าให้การ (ต.ส.๐๑-๑๐) (ต.ส.๐๑-๑๐/๑) และ

สรุปผลการตรวจสอบภาษี เสนอสรรพสามิตพื นที่ และผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค 

16. เห็นควรให้จัดท าหนังสือติดตามผลการยื่นช าระภาษีของ    
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ โดยการประเมินตนเอง ว่าได้ยื่นช าระ
ภาษีที่คลาดเคลื่อนแล้วหรือไม่  เพื่อตรวจสอบการยื่นช าระภาษี 
ที่คลาดเคลื่อนนั น ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

     ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีตาม 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ 
     
 
 
 

1.4 การอนุมัติเครื่องดื่มที่ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ส าหรับเครื่องดื่มประเภทน  าผลไม้ และน  าพืชผัก 
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีไม่ได้เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่

ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์จากท้องตลาด
เพื่อทดสอบว่ามีส่วนผสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง
เครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์จากท้องตลาด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่มีวัน เดือน ปี 
ที่ผลิตคราวเดียวกัน ให้ด าเนินการภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยง 
และส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
กรมสรรพสามิต และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษ ี 

1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการเสียภาษีในอัตราร้อยละศูนย์ ส าหรับเครื่องดื่ม
ประเภทน  าผลไม้และน  าพืชผัก ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม 
2562 และ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562  

2. หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0615/ว 120 ลงวันท่ี 
16 มกราคม 2562 ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุมัติให้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ส าหรับ
เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก ตามประกาศกรมฯ 
ลงวันท่ี 9 มกราคม 2562 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
1.5 การอนุมัติยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร สุ่มตรวจแบบค าขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภส.05-01) 

1. แบบค าขอยกเว้นหรือคืนภาษี (ภส.05-01) ไม่ได้
บันทึกรายละเอียดสินค้า ในการรบัรองภายหลังการส่งออกว่ามี
การส่งออกรายการสินคา้ใดบ้าง  

 
 

         2. พบแบบค าขอฯ ที่มีการแก้ไขรายการสินค้าที่ขอยกเว้น
ภาษีซึ่งเป็นเอกสารแนบ โดยใช้ปากกาลบค าผิด 
 
 
 

3.การตรวจสอบวันที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรมของผู้
ส่งออกบางรายไม่สามารถตรวจสอบจาก Invoice ได้ เนื่องจาก
บางรายมีการจัดท าเอกสาร Invoice ก่อนน าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม 

1. ให้เจ้าหน้าที่ก าชับผู้ประกอบการให้บันทึกรายละเอียดในแบบค า
ขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560 ให้ครบถ้วนทุกรายการ เนื่องจากเป็นการรับรอง
สินค้าในส่วนท่ีส่งออกจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบให้
ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาออกและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและรุ่น ตามใบขนสินค้าขาออกกับ
ปริมาณและรุ่นที่แจ้งประสงค์ส่งออกตามแบบ ภส.05.01 ให้ถูกต้องตรงกัน 

3. กรณีมีการแก้ไขแบบให้ผู้ส่งออกขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก ากับทุก
ครั ง โดยไม่ใช้ปากกาลบค าผิด เพื่อป้องกันการแก้ไขในภายหลัง และ
สามารถหาผู้รับผิดชอบในการแก้ไขได้ 

4. ให้ผูส้่งออกท่ีขอยกเว้นภาษียื่นเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการขน
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพิม่เติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
วันท่ีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจกัรภายในสบิห้าวันนับแต่วันท่ีน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

1. กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่
ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร
และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิได้รับคืน
หรือยกเว้นภาษี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 

 
2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินค้าท่ีส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรและ
สินค้าท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้น าเข้ามสีิทธิไดร้ับคืน
หรือยกเว้นภาษี ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

3. อ านาจอนมุัตติามค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 511/2560 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2560 หมวด 8 ข้อ 8.3.4 

1.6 การรับเงินรายได้และการน าส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
1. การรับช าระเงินค่าใบอนุญาตผ่าน Internet จะรับเข้า

บัญชีเงินฝากธนาคาร “รับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่าน
อินเตอร์เน็ต” โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต
ผ่านช่องทางนี  และโอนเงินผ่านระบบ KTB Online เข้าบัญชี EDC แต่
ไม่ได้ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่าน Internet 
เป็นประจ าทุกวัน  

2. การตรวจสอบ Statement บัญชีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ต และรายงานโอนเงิน KTB Ipay Report 
พบว่า วันที่จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตช่องรายรับจาก
การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามทะเบียนคุมรับเช็คและเงินสดจาก
ระบบงานรายได้ ไม่ตรงกับวันที่โอนเงินจากบัญชีรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าบัญชี EDC  

1. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีรับช าระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตทุกวัน และให้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ ขอ
อนุญาตทันทีที่มีการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านช่องทางนี หรืออย่างช้า
ภายในวันท าการถัดไป 

 
 
2. ให้เจ้าหน้าทีโ่อนเงินค่าใบอนุญาตผ่าน Internet จากบัญชีรับช าระ

เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผา่นอินเตอร์เนต็เข้าบญัชี EDC ในวัน
เดียวกับวันท่ีจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและออกใบอนุญาต โดย
บันทึกประเภทการรับเงิน รายรับเป็นการโอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบการรับเงินและน าส่งเงินให้ถูกต้องและเปน็
ปัจจุบัน 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562 
 
 
 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.2/ 
 ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการจา่ยเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (KTB Corporate 
Online)  
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
3. จ านวนเงินสดในใบน าฝากเงินสดเข้าบัญชี EDC ไม่ตรงกัน

กับยอดเงินสดที่รับช าระ และจ านวนเงินสดที่แสดงในทะเบียนคุม
เช็คและเงินสดในระบบงานรายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับช าระเงิน
บันทึกประเภทของการรับเงินในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 

 

3. ให้เจ้าหน้าทีม่ีความรอบคอบในการบันทึกประเภทของการรับเงิน
ให้ถูกต้อง และสอบทานทุกครั งกอ่นออกใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ทะเบยีน
รับเช็คและเงินสดมีความถูกต้อง ให้มีผูส้อบทานทะเบียนรับเช็คและเงิน
สด กับใบ Pay in ก่อนน าฝากเงิน 

4. ให้มอบหมายเจ้าหนา้ที่เพื่อตรวจสอบการรับเงินทุกสิ นวัน กับงบ
สรุปยอดเงินค่าภาษสีรรพสามิต กับทะเบียนการรับเช็คและเงินสดใน
ระบบงานรายได้ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ใหถู้กต้องตรงกัน เพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและน าส่งเงิน 

 

4. ทุกสิ นวันเจ้าหน้าที่มีการ Settlement จากเครื่องEDC 
และสอบทานจ านวนเงินให้ถูกต้องกับส าเนาใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่ได้
พิมพ์รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (Receivable Information 
Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-
Statement/Account Information) จากระบบ KTB Corporate 
Online มาเพื่อสอบทานความถูกต้องของการรับเงิน ตามแนวทาง
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

5. การรบัเงินทุกสิ นวัน ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่
ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (Receivable 
Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-
Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB 
Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน       

   ในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั ง
จากรายงานสรุปรายละเอียดการรบัเงินของส่วนราชการ (Receivable 
Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online 

 

5.  การรับเงินสดและเช็ค สิ นวันจะเก็บไว้ในตู้นิรภัย และน า
ฝากธนาคารเข้าบัญชีคลังจังหวัด เพื่อส่งเป็นรายได้แผ่นดินในวัน
ท าการถัดไป โดยไมไ่ด้น าฝากเข้าบัญชีพักก่อนตามแนวทางที่กรม
สรรพสามติก าหนด 

6. การรบัเงินสดและเช็ค สิ นวันจะเก็บไว้ในตู้นริภัย และน า
ฝากเข้าบัญชสี านักงานสรรพสามิตพื นทีเ่พื่อการรับช าระภาษีผา่น
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยไม่ได้น าฝากเข้าบัญชีพักเพื่อรอการ
เคลียริ่งเช็คก่อน ตามแนวทางที่กรมสรรพสามิตก าหนด 

6. ให้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินสด เช็ค และบัตรภาษี ดังนี  
6.1 รับช าระด้วยเงินสดอย่างเดยีวใน 1 วันจัดเก็บ ให้น าเงินสด

ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร EDC หรือฝากเข้าบัญชีพักหน่วยงาน 
 
6.2 รับช าระด้วยเช็ค เงินสด และเช็ค ใน 1 วันจัดเก็บ ให้น าเงิน

สดและเช็คเข้าบญัชีพักหน่วยงาน เมื่อผ่านการเคลียรร์ิ่งเช็คเรยีบร้อย
แล้ว ให้น าเงินรายได้วันดังกล่าวท้ังจ านวนฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
EDC โดยเขยีนเช็คสั่งจ่ายหรือโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 

3 . ตามหนั งสื อกรมสรรพสามิต  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค 
0617.2/ว 1252 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่องวิธี
ปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการน าเงินส่งคลังของกรม
สรรพสามิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 

7. มียอดเงินฝากเงินสดเข้าบัญชี EDC เกินไป และในวัน
ถัดไปได้น าส่งเงินสดขาดไปด้วย จ านวนที่เท่ากัน สาเหตุเกิดจาก
ทุกสิ นวันไม่ได้มีการสอบทานการรับเงิน ได้แก่ สลิป EDC และ
ทะเบียนรับเช็คและเงินสดว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ก่อนน าเงิน
ฝากเข้าบัญช ีจึงท าให้การน าฝากเงินผิดพลาด 

7. ใหทุ้กสิ นวันมีการสอบทานการรับเงินแต่ละช่องทางการให้บริการ 
ให้ถูกต้องตรงกันกับจ านวนเงินสดในมือ จ านวนเงินตามรายงานการรับ
ช าระเงิน EDC Receivable จ านวนเงินค่าใบอนุญาตผา่น Internet 
ยอดรวมถูกต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน   ที่รับในวันนั นก่อนน าเงินฝากเข้า
บัญช ี
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8.  การน าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดนิ ไม่ได้มีการน าเงินส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดินภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีจัดเก็บ
รายได้ เนื่องจากเจ้าหนา้ที่น าส่งเงนิติดภารกิจ  

 
 
9. การน าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดนินานเกินกว่า 25 วัน 

นับถัดจากวันท่ีจัดเก็บรายได้ เนื่องจากมีการปรับเปลีย่น โยกย้าย
ผู้อนุมัติน าส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online และไม่
สามารถน าส่งเงินผา่นระบบได้ ในช่วงเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง
ผู้อนุมัติกับธนาคารกรุงไทย 

 

8. ใหน้ าส่งเงินภายใน 3 วันท าการถัดไป โดยปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
หมวด 8 ข้อ 101 และหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0409.7/33364 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ให้น าส่งเงินฝากเป็นรายได้แผ่นดินภายใน   
3 วันท าการ นับแต่วันท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 

9. ให้จัดท าค าสั่งกรมสรรพสามิตก าหนดตัวบุคคลผูม้ีสิทธิเข้าใช้งานใน
ระบบ KTB Corporate Online โดยให้แต่งตั งผู้ปฏิบัติหนา้ที่แทน กรณี
ไม่มผีู้ปฏิบตัิหน้าที่ดังกลา่ว  

10. กรณีที่ไม่สามารถน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
ได้ ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายออกจากบัญชี EDC และเขียนใบน าฝากเงินเพื่อน า
ฝากเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อมใิห้การน าส่งเงินล่าช้าและเป็นไปตามระเบียบฯ   

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 8 ข้อ 101  

5. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0409.7/33364      
ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2550 

1.7 ระบบการควบคุมภายในด้านการรับรายได้ภาษสีรรพสามติ 
1. การตรวจสอบทะเบียนคมุการรับ-จ่ายแบบพิมพ์ พบว่า  

1.1 ไมไ่ด้จัดท าทะเบียนคมุรับ-จ่ายแบบพิมพ ์ 
ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง 

1.2 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไมไ่ด้ลงลายมือช่ือผูร้ับ 
และจ่ายใบเสร็จรับเงิน 

1.3 จ านวนการใช้ใบเสรจ็รับเงินจริงไม่ถูกต้องตรงกับ
บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ (ส.ส.1/8) และไม่ได้บันทึกรายละเอียด
เลขท่ีแบบพิมพ์ท่ีใช้ในแต่ละวัน เพือ่ควบคุมการใช้ใบเสร็จ มีการ
จัดท าการเบิกเป็นรายเดือน 

1.4 การควบคุมการใช้ใบเสรจ็รับเงินไม่เพียงพอท าให้
เกิดการใช้แบบพิมพ์ไม่เรยีงล าดับ 

 
1. ให้จดัท าทะเบียนคุมรับ -จ่ายแบบพิมพ์ ตามแบบ (ส.ส.1/8) โดย

บันทึกรายละเอียดการใช้เลขที่แบบพิมพ์ จ านวนการใช้ในแตล่ะวัน ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประจ าทุกวัน เพื่อการควบคมุการใช้ใบเสร็จรับเงินให้
เป็นปจัจุบัน และป้องกันไม่ใหเ้กดิสญูหาย  

2. ให้เจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือรับ-จา่ยใบเสร็จรับเงินทุกครั ง  เพื่อเป็น
การควบคุมภายในที่ดี และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินตาม
ระเบียบ 

 
3. การใช้แบบพิมพ์ท่ีเป็นตัวเงินให้เรียงล าดับเลขท่ีแบบพิมพ์ เพื่อ

การควบคุมภายในที่ดี สามารถตรวจสอบได ้

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 69-72 

 
 

2. ใบเสร็จรับเงินท่ีเสีย/ช ารุด/บางฉบับและยกเลิกมีการ
ขีดฆ่าด้วยดินสอ หรือขีดฆ่าด้วยปากกาแต่มิได้ขีดฆ่าด้านท่ีได้พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 

4. กรณีใบเสร็จรรับเงินช ารุด/ยกเลิก ให้เจ้าหน้าที่ขีดฆ่า
ใบเสร็จรับเงินด้วยปากกาและเขียนว่าช ารุด หรือยกเลิก โดยให้น า
ใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆ่าเลิกไม่ใช้นั นติดไว้กับส าเนาใบเสรจ็รับเงิน และขีด
ฆ่าด้านท่ีได้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วย      

 

   2. ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 76 
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3. มีการใช้ใบเสร็จรับเงินท่ีเสยีอีกด้านพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ในการจัดเก็บภาษ ี
5. ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน มิให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ที่พิมพ์ผิดด้าน (เสีย/ช ารุด/ยกเลิก) มาใช้ในการเรียกเก็บเงิน และให้ขีด
ฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินทั งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้น าใบเสร็จรับเงิน
ที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 

 

4. ใบเสร็จรับเงินท่ีจัดเก็บรายได้ ทุกสิ นวันมิไดส้รปุ
รายละเอียดวา่เป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด
และจ านวนเงินรวมรับทั งสิ นเท่าใดไว้ด้านหลังใบเสร็จรบัเงินฉบับ
สุดท้ายแล้วลงลายมือช่ือก ากับ และไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้ตรวจสอบ
จ านวนเงินท่ีจัดเก็บ 

5. การแสดงยอดรวมรับเงิน ณ สิ นวัน ในใบเสร็จรับเงิน 
ไม่ตรงกับจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงินท่ีรับเงินในวันนั น ผลต่างเป็น
ยอดเงินร้อยละ 10 ท่ีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย 

6. ให้บันทึกข้อมูลรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน เงินประเภทใด
ที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั น 
ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้ 
โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดถึงเลขที่ใด
และจ านวนเงินรวมรับทั งสิ นเท่าใดไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย  

ให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและ
น าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงิน
รับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย 

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 81-83 

6. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ซึ่งเป็นพนักงานราชการ
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน  

 
 

7. มีใบเสร็จรับเงินบางฉบับไม่ไดล้งลายมือช่ือผู้รับเงิน 
 
 

7. การลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบกรม
สรรพสามิตว่าด้วยการรับช าระเงินภาษีอากรและเงินรายรับอื่นด้วย
เครื่องออกใบเสร็จรับ เงิน  พ .ศ . 2529 โดยผู้ล งลายมือ ช่ือใน
ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ นไป 

8. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน
ทุกฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

4. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการรับช าระเงินภาษี
อากรและเงินรายรับอื่นด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ. 
2529  “ใบเสร็จรับเงินนี จะสมบรูณ์ต่อเมื่อได้ลงรายการ
ผ่านเครื่องออกใบเสร็จรับเงินกับมเีจ้าหน้าท่ีของกรม
สรรพสามติตั งแตร่ะดับ 3 ขึ นไป ลงนามก ากับไว้และไดร้ับ
ช าระเงินแล้ว” ซึ่งปัจจุบันระดับ 3 เทียบเท่า ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติงาน 

5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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1.8 แบบรายการภาษี และแบบค าขอรับแสตมป์ 

1. แบบรายการภาษี (ภส.๐๓-๐๗ ,ภส.๐๓-๐๘)  
    1.1 บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่ ช่องปริมาณสินค้าที่

เสียภาษี ช่องประเภทที่ ช่องขนาด ช่องอัตราภาษี ช่องแบบ/รุ่น/
ดีกรี/ความหวาน หรือระบุข้อมูลไม่ชัดเจน   

   1.2  ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ไม่ได้ลง
ลายมือช่ือในแบบรายการภาษี เพื่อรับรองการประเมินการค านวณ
รายได้ของตนเอง 

1.3 แบบรายการภาษี มีการลบข้อมูลและจ านวนเงินด้วย
ปากกาลบค าผิด และแก้ไขแบบใหม่โดยลงลายมือช่ือเจ้าหน้าที่
สรรพสามิตที่รับแบบก ากับไว้ 

 
1.4 แบบรายการภาษี ไม่ได้อ้างอิงเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน วัน

เดือนปี และชื่อผู้รับเงินในแบบรายการภาษีสรรพสามิต 
 

2. แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การ
จ าหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ภส.๐๗-๐๔) ของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมบางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  ได้แก่ ไม่ได้บันทึก
ข้อมูลในช่องจ านวนเงิน เพื่อสอบยันรายได้ในการค านวณภาษี 

3. การยื่นงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการไม่ครบถ้วนทุกราย  

4. แบบค าขอรับแสตมป์  
4.1 มีการขีดฆ่าและแก้ไขจ านวนเงินโดยลงลายมือช่ือ

เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตที่รับแบบก ากับไว้ 
4.2 แบบค าขอรับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสุรา ไม่ได้ลง

เลขรับที่ วัน เดือน ปี และเจ้าหน้าที่ผู้รับ ตามแบบฟอร์มส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีด้านบนขวามือของแบบ (ภส.06-12) 

 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับแบบตรวจสอบและแนะน าผู้ประกอบกิจการ/ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม กรอกแบบรายการภาษี พร้อมลงลายมือช่ือผู้
ประกอบกิจการ/ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบยันยอดรายได้เพื่อเสยีภาษ ี

 
 
 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าผู้ประกอบการกรอกแบบรายการภาษีให้

ถูกต้อง หากมีการแก้ไขข้อความหรือจ านวนเงินในแบบให้ใช้ปากกาขีด
ฆ่าและลงลายมือช่ือผู้ประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอุตสาหกรรมก ากับไว้ 
เพื่อยืนยันการแกไ้ขของผู้ยื่นช าระภาษี และป้องกันการแกไ้ขซ  า 

3. ให้เจ้าหน้าท่ีอ้างอิงเลขท่ีใบเสรจ็รับเงิน วันเดือนปี และชื่อผู้รับ
เงินในแบบรายการภาษีสรรพสามติ เพื่ออ้างอิงในการค้นหา
ใบเสร็จรับเงินและสอบทานข้อมลูได ้

4. ให้เจ้าหน้าที่ก าชับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการ ในการบนัทึกข้อมลูในแบบฟอรม์งบเดือน รวมทั งลงลายมอืช่ือผู้
เสยีภาษีครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยนืยันข้อมลูในการเสียภาษี
สรรพสามติ 

5. ให้เจ้าหน้าที่ก าชับ ตดิตามให้ผูป้ระกอบกจิการสถานบริการให้ยื่นงบ
เดือนให้ครบถว้นทุกราย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภาษีและเปน็ไปตาม
ระเบยีบกฎหมาย  

6. แบบค าขอรับแสตมป์หากมีการแก้ไขข้อความหรือจ านวนเงินใน
แบบให้ใช้ปากกาขีดฆ่าและลงลายมือช่ือผู้ประกอบกิจการ/ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมก ากับไว้ เพื่อยืนยันการแก้ไขของผู้ยื่นช าระภาษีและ
ป้องกันการแก้ไขซ  า 

 
 

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าที่

เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการ
ควบคุมแสตมป์สรรพสามิต ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 
2561  
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4.3 แบบค าขอรับแสตมป์สรรพสามิต ไม่ได้บันทึกข้อมูล

ความเห็นของเจ้าพนักงาน (ข้อ 6) และไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้
พิจารณาให้จ่ายแสตมป์ (เจ้าพนักงานสรรพสามิต) และผู้สั่งอนุมัติ
ให้จ่ายแสตมป์ 

 
4.4 สินค้าที่ต้องขอรับแสตมป์ ไม่ ได้จัดท าค าขอรับ

แสตมป์สรรพสามิต  
 
 
 
 
 
4.5 บัญชีรับ-จ่ายแสตมป์ ไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้รับ-จ่าย

แสตมป์ 
 

7. ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบแนะน าผู้ประกอบการกรอกแบบค าขอรับ
แสตมป์ให้ครบถ้วน และเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลรับแบบค าขอรับแสตมป์
ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับค าขอ และบันทึกข้อมูลความเห็นของเจ้า
พนักงาน พร้อมลงลายมือช่ือผู้พิจารณาให้จา่ยแสตมป์ และผูส้ั่งอนุมัติให้
ครบถ้วน 

8. กรณีเป็นสินค้าที่ต้องเสยีภาษีโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสยี
ภาษีเป็นแสตมป์ ให้ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและช าระ
ภาษีแล้ว ยื่นค าขอรับแสตมป์สรรพสามิตทุกครั งตามประกาศ
กระทรวงการคลัง และใหเ้จ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบค าขอพร้อม
เอกสารและหลักฐานบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนน าเสนอต่อ
สรรพสามติพื นท่ีสาขาเพื่อพิจารณาจ่ายแสตมปส์รรพสามติให้ผู้ยื่นค าขอ 
และลงลายมือช่ือในแบบค าขอรับแสตมปส์รรพสามิตให้ครบถ้วน    

9. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีรับ-จ่ายแสตมป์ และลงลายมือช่ือจ่าย
แสตมป์และให้ผู้ประกอบการลงลายมือช่ือรับแสตมป์ไว้ในบัญชีรับ-จ่าย 
แสตมปใ์ห้ครบถ้วนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการรับและจ่ายแสตมป์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
1. แบบค าขอใบอนุญาต พบว่า ผู้ขอใบอนุญาตลงลายมือช่ือ

ไม่ครบถ้วน 
 
2. การใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตไม่เรียงตามล าดับเลขที่แบบ

พิมพ์ใบอนุญาต 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับแบบค าขอแนะน าผู้ประสงค์ขอใบอนุญาต
กรอกรายละเอียดในแบบให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นหลักฐานในการ
รับรองตัวเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 

2. ให้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียงตามล าดับเลขที่แบบพิมพ์
ใบอนุญาต  

3. ก าหนดให้มีการสอบทานการรับ จ่ายแบบพิมพ์ใบอนุญาต 
และลงบัญชีเป็นปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

3. เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการผิดราย ซึ่งไม่ได้
ตรวจสอบรายช่ือในใบอนุญาตก่อนส่งมอบให้ผู้ขออนุญาต 

4. ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตรวจสอบใบอนุญาตให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งมอบให้ผู้ขออนุญาต 
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3. ด้านการเปรยีบเทียบคด ี

3.1 สมุดรับค ากล่าวโทษ 
1. การบันทึกเพิ่มเติมไว้ท้ายสมุดรับค ากล่าวโทษกรณีที่

ท าการเปรียบเทียบคดีโดยผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี พบว่า มีการ
บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการบันทึกรายละเอียด
การคืนของกลาง กรณีทีเ่ป็นของกลางที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณี
ของกลางที่ต้องช าระภาษีให้ครบถ้วนก่อนคืนของกลาง เป็นต้น 

 
 
 
 
2. การบันทึกรับคดีในสมุดรับค ากล่าวโทษ พบว่า  

บางส านวนคดีผู้ต้องหาไม่ได้ลงลายมือช่ือในสมุดรับค ากล่าวโทษ
หรือ แบบบันทึกค าให้การผู้ต้องหา (ส.ส.๒/๕๓) 

1. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเพิ่มเติมไว้ท้ายสมุดรับค ากล่าวโทษกรณีที่
ท าการเปรียบเทียบคดีโดยผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดี ดังนี   

1.1 กรณีของกลางที่ชอบด้วยกฎหมายให้บันทึกไว้ท้ายสมุด
รับค ากล่าวโทษว่า “ผู้ต้องหาได้รับของกลางในคดีคืนไปแล้ว” 

1.2 กรณีของกลางที่ต้องช าระภาษีให้ครบถ้วนก่อนรับของ
กลางคืน ให้บันทึกไว้ท้ายสมุดรับค ากล่าวโทษว่า “ผู้ต้องหาได้ช าระภาษี
สรรพสามิตครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่  ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่   เลขที่   
ลงวันท่ี   ผู้ต้องหาได้รับของกลางคืนไปแล้ว 

1.3 ให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือก ากับการบันทึกดังกล่าวไว้ด้วย 
2. ให้เจ้าที่หน้าด าเนินคดีไปก่อน/ผู้ เปรียบเทียบคดีมีความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการลงลายมือช่ือของผู้ต้องหา 
ให้ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกรมสรรพสามติว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี 
พ.ศ. 2560 

 

3.2 การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อประกอบส านวนคดี   
1. บางส านวนคดีมีการบันทึกรายละเอียดของกลางใน

บัญชีของกลาง (ส.ส.๒/๔) และหรือสมุดรับค ากล่าวโทษ ไม่ตรงกับ
การบันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานผู้จับกุมในแบบบันทึกการ
จับกุม (ส.ส.2/39) 

1. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีไปก่อนท าการตรวจสอบส านวนให้
ถูกต้องครบถ้วนและให้มีการสอบทานโดยผู้เปรียบเทียบคดี 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี  
พ.ศ 2560 

2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ 
ของกลาง พ.ศ.2560 

2. บางส านวนคดีมีการบันทึกรายละเอียด การระบุมาตราที่
กระท าผิดและบทก าหนดโทษไม่ตรงกับข้อหาท่ีกระท าผิด 

 

2. ให้ เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีไปก่อน/ผู้ เปรียบเทียบคดีท าการ
ตรวจสอบการก าหนดมาตราและบทก าหนดโทษให้เป็นไปตามค าสั่งกรม
สรรพสามิตที่ ๕๖๔/๒๕๖๐ 

 

3. กรณีคดีที่มีการเปรียบเทียบปรับต่ ากว่าค่าปรับที่กรม
สรรพสามิตก าหนด ได้มีการขออนุมัติเพื่อปรับต่ ากว่าที่กรมฯ
ก าหนด แต่ไม่ได้แนบเอกสารไว้ในส านวนคดี 

3. กรณี คดีที่มี การเปรียบเทียบปรับต่ ากว่าค่าปรับที่ กรม
สรรพสามิตก าหนด ให้แนบหนังสือการอนุมัติการปรับต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษไว้กับส านวนคดีด้วย 

 
 
 

3. ค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ ๕๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การ
ก าหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคด ี
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4. ส านวนคดี มีการบันทึกข้อกล่าวหา 2 ข้อกล่าวหาใน

ส านวนคดีเดียวกัน (ของกลางเป็นบุหรื่ซิกาแรต และสุรา) 
5. แบบ ส.ส.2/39 บางคดีมีการแก้ไขโดยใช้ปากกาลบ

ค าผิด /ขีดฆ่าและลงลายมือช่ือของผู้บันทึกแต่ไม่มีลายมือช่ือของ
ผู้ต้องหาก ากับการแก้ไข 

 

4. ให้แยกส านวนเป็นรายคดีตามข้อกล่าวหาและของกลางแล้วแต่กรณี 
เพื่อเป็นการควบคุมมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเปรียบเทียบคดี 

5. ให้เจ้าที่หน้าด าเนินคดีไปก่อน/ผู้เปรียบเทียบคดีสอบทาน
ส านวนคดี ในการบันทึกส านวนคดีหากมีข้อผิดพลาดให้ขีดฆ่าด้วย
ปากกาพร้อมลงลายมือช่ือของผู้บันทึกและผู้ต้องหาก ากับไว้ท่ีหน้าแถวที่
มีการแก้ไข เพื่อให้รับทราบการแก้ไขทั ง 2 ฝ่าย 

 

6. กรณีคดีที่มีค่าปรับเกิน 50 ,000 บาท ได้ด าเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการจับกุม 
โดยน าตัวผู้ต้องหาไปลงบันทึกประจ าวันที่สถานีต ารวจ แต่ไม่ได้
แนบเอกสารหลักฐานการบันทึกประจ าวันไว้ในส านวนคดี 

6. กรณีคดีที่มีค่าปรับเกิน 50,000 บาท ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
แนบหลักฐานการบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจไว้ในส านวนคดีด้วย 

 

7. การเปรียบเทียบปรับคดีกรณีของกลางที่ไม่มีราคาขาย
ปลีกแนะน า และเจ้าหน้าที่ได้ประเมินมูลค่าของสินค้าเพื่อก าหนด
ค่าปรับ แต่คดีส่วนใหญ่ไม่ได้แนบเอกสารที่มาของราคาสินค้าเพื่อ
เป็นหลักฐานในการค านวณค่าปรับ 

7. ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสารหลักฐานที่มาในการค านวณราคา
สินค้าของกลางเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบปรับ 

 

3.3 ใบเสร็จเงินค่าปรับเปรียบเทยีบคด ี
1. ใบเสร็จรับเงินบางฉบับผู้ต้องหาได้ลงลายมือช่ือ แต่ไม่มี

ข้อความที่แสดงว่าผู้ต้องหาได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือไม่ 
 

2. ไม่มีการแสดงรายละเอียดและยอดรวมเงินค่าปรับตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับ ณ สิ นวันไวห้ลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย 

 
3.  บางคดีมีการบันทึกจ านวนเงินค่าปรับในแบบ ส.ส.๒/๕๒ 

ไม่ตรงกับส าเนาใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากบันทึกตัวเลขสลับกัน  
แต่มีการรับและน าส่งเงินถูกต้องตามจ านวนเงินค่าปรับ 

4. ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
เปรียบเทียบคดี 

 

1. ให้ผู้รับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีด าเนินการแจ้งให้ผู้ต้องหา
ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีข้อความที่แสดงว่าผู้ต้องหา
ได้ตรวจสอบความถูกต้องก ากับไว้ด้วย 

2. เมื่อสิ นวันให้เจ้าหน้าที่บันทึกการใช้ใบเสร็จรับเงินว่าได้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่  เลขที่ รวมกี่ฉบับ ยอดรวมเงินค่าปรับที่ได้รับตาม
ใบเสร็จรับเงินเป็นจ านวนเท่าใด ไว้หลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
ณ สิ นวัน และลงลายมือช่ือผู้ตรวจสอบก ากับไว้ด้วย 

3. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีไปก่อน/ผู้เปรียบเทียบคดีบันทึกจ านวน
เงินค่าปรับในส านวนคดีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้มีการสอบทาน
ส านวนคดีด้วย 

4. ให้จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าปรับเปรียบเทียบ
คดีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี 
พ.ศ.2560 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ.2562 
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5. ใบเสร็จรับเงินช ารุดมิได้ขีดฆ่าหรือเขียนว่ายกเลิก/ช ารุด  

 
6. ใบเสร็จรับเงินบางฉบับมีการพิมพ์เล่มที่ไม่ตรงกัน ซึ่งเกิด

จากความบกพร่องในการเรียงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของโรงงาน 

5. ใบเสร็จรับเงินค่าปรับที่มีการยกเลิกหรือช ารุดให้ขีดฆ่าเขียนค าว่า 
“ยกเลิก”หรอื “เสีย” หรือ“ช ารุด” แล้วเซ็นช่ือก ากับพรอ้มลงวันเดอืนปีด้วย  

6. กรณีการตรวจนับและรับใบเสร็จรับเงิน หากพบว่าช ารุดมีข้อ
ผิดปกติหรือข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือในกรณีอื่นใด ให้จัดท าบันทึก
ถึงความผิดปกตินั น รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อด าเนินการ
ส่งคืนกรมสรรพสามิตต่อไป 

3.4 การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล 
1. ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการรับและเบิกจ่ายเงิน คงเหลือ

เงินสินบนรางวัล และไม่มีรายละเอียดการควบคุมส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี ของส าเนาใบเสร็จ และเลขท่ีคดี  

 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าทะเบียนคุมการรับและเบิกจ่าย
คงเหลือ เงินสินบนรางวัลให้เป็นปัจจุบัน 

2. ให้จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล โดยให้มี
รายละเอียดการควบคุมส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี  
วัน เดือน ปี เลขที่คดี ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินและจ านวนเงินสินบน
รางวัลทีเ่บิกเพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี 

 

2. มีการจ่ายเงินสินบนรางวัลเป็นเช็ค (เงินนอกงบประมาณ) 
ให้กับบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินสินบนรางวัล (ผู้รับมอบฉันทะ) โดยมี
ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 
 
 

3. การยื่นขอรับเงินรางวัล ไม่ได้แนบส าเนาใบรับแจ้งความ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 

 

3. การจ่ายเงินสินบนรางวัลให้เป็นไปตามระเบียบ โดยให้จ่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  

4. กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถ
ด าเนินการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  ได้ให้จ่ายเงิน
เป็น เช็คหรือเงินสด และให้ท าบันทึก ชี แจงเหตุผลความจ าเป็น
ประกอบการเบิกจ่าย นั น ๆ เป็นครั งๆไป 

5. กรณีมีการแจ้งความน าจับ  
5.1 การยื่นค าขอรับเงินสินบน ประกอบด้วย แบบ รว.3  ใบ

แจ้งความน าจับ   ใบมอบอ านาจให้รับเงินสินบน (รว.10) พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้อง เป็นต้น 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2562  
 
 
 
 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่ง
จ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและ
เงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความน าจับ พ.ศ.2560 

 5.2 การยื่นค าขอรับเงินรางวัล ประกอบด้วยแบบค าขอรับ
เงินรางวัล (แบบ รว.4)  ส าเนาบันทึกการจับกุม เจ้าหน้าที่รับรองส าเนา
แล้ว   ส าเนารายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางในคดี (ถ้ามี) ที่เจ้าหน้าที่
รับรองส าเนาแล้ว   รายงานการจับกุมของเจ้าหน้าที่ผู้จับ ตามแบบ รว.
7 และกรณีมีการแจ้งความน าจับ ต้องแนบส าเนาใบแจ้งความน าจับ  
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 ซึ่งเจ้าหน้าที่รับรองส าเนาแล้ว  ตารางการแบ่งจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล 

ตามแบบ รว.8  ใบมอบฉันทะตามแบบ รว.9 กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
6. กรณีการมอบฉันทะ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ออกเป็นเช็คในนาม

ของผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่การเงินต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์
การมอบฉันทะที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะนั นและเป็นไปตามระเบียบ 

 

4. กรณีที่รับแจ้งความโดยเจ้าพนักงาน ไม่ได้รายงานการรับแจ้ง
ความให้ผู้มีอ านาจรับแจ้งความทราบและลงลายมือช่ือ และไม่ได้
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั นเหนือขึ นไปรับรองในใบแจ้งความน าจับ (ร.ว.๒) 

7. ให้ผู้มีอ านาจรับแจ้งความเสนอใบแจ้งความน าจับ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าขึ นไปของผู้มีอ านาจรับแจ้งความเป็นผู้รับรองใน
ใบแจ้งความน าจับ (รว.2) 

 

5. รายงานการจับกุมด าเนินคดีของเจ้าพนักงาน (รว.7) 
ผู้บังคับบัญชาไม่มีความเห็นและค าสั่งแต่อย่างใด 

8. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการจับกุมเสนอรายงานการจับกุมด าเนินคดี
ของเจ้าพนักงาน (รว.7) ชั นต้นภายในวันท าการถัดจากวันที่ท าการ
จับกุม และผู้บังคับบัญชาตามล าดับที่ก าหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันท่ีผู้ท าการจับกุมเสนอรายงานนั น 

 

6. ไม่มีการรับรองลายพิมพ์นิ วมือของผู้แจ้งความน าจับไม่
ประสงค์จะเปิดเผยชื่อในแบบค าขอรับเงินสินบน (รว.3)  

 

9. ให้ผู้รับแจ้งความน าจับรับรองลายพิมพ์นิ วมือของผู้แจ้งความ
น าจับในแบบค าขอรับเงินสินบน (รว.3) โดยมีข้อความ “ขอรับรองว่า
เป็นลายพิมพ์นิ วมือของผู้แจ้งความจริง” แล้วลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย 

3. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระท าความผิด ตาม
พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 

7. แบบรายงานการจับกุม (รว.7) ระบุรายช่ือและต าแหน่ง
ผู้จับกุมพร้อมพวก ไม่ได้ระบุรายชื่อผู้จับกุมหรือผู้สนับสนุน  

10. การจัดท าแบบรายงานการจับกุม (รว.7) ให้ระบุรายช่ือผู้
จับกุม และผู้สนับสนุนทั งหมดด้วย เป็นการควบคุมภายในในการ
ตรวจสอบการแบ่งเงินรางวัล 

 

8. การขอเบิกเงินรางวัลในแต่ละครั ง ผู้มอบฉันทะไม่ได้แนบ
ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบการยื่น
แบบค าขอรับเงินรางวัล 

11. ในการยื่นค าขอรับเงินรางวัลกรณีมีการมอบฉันทะให้แนบ
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกครั ง
ที่ยื่นค าขอรับเงินรางวัล 

 

3.5 ของกลางท่ีเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีเก็บรักษาของกลาง 
1. การบันทึกตามแบบการตรวจรับของกลาง 

1.1 ไม่ได้จัดท าแบบการตรวจรับของกลาง ขก.2 หรือ
รายละเอียดของกลางแยกเป็นรายคดี  

 
 

 
1. ให้ผู้มีอ านาจตรวจพิสูจน์ท าการตรวจรับของกลางตามบันทึก

การตรวจรับของกลาง แล้วท าการพิสูจน์ และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ นแล้ว 
ให้จัดท าบัญชีของกลางและรายงานการตรวจพิสูจน์ตามแบบ ส.ส.2/4 

 

 
1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของ

กลาง พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบตัิเกี่ยวกับ

ของกลางในคดีกระท าผดิกฎหมายในหน้าที่ของกรม
สรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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1.2 การรับส่งของกลางในแบบขก.๒ คณะกรรมการ

เก็บรักษาของกลางลงลายมือช่ือไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
2. การจัดเก็บของกลางไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่

ตามล าดับคดี ไม่สามารถชี ได้ว่าเป็นของคดีใด 

2. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางบันทึกการตรวจรับของ
กลางเพื่อเก็บรักษาตามแบบ ขก.๒ ให้จัดท าขึ น ๓ ฉบับ โดยฉบับแรก
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฉบับที่สองมอบให้ผู้น าส่ง ฉบับที่สามเก็บรวมไว้ที่
ภาชนะหีบห่อของกลาง 

3. คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางต้องตรวจสอบทุกครั งที่มี
การน าของกลางมาเก็บรักษา ณ สถานที่เก็บรักษาของกลาง และลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 

4. ให้จัดเก็บของกลางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ โดยสามารถ
ตรวจสอบเป็นรายคดีได้ 

 

3. คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง มิได้ท าการตรวจสอบ
คุณภาพ และส ารวจบัญชีของกลาง เพื่อขออนุมัติขายทอดตลาด
หรือท าลายของกลางทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 

5. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางตรวจสอบคุณภาพ และ
ส ารวจบัญชีของกลางทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระท าผิด
กฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด 

 

 

4. ด้านการบัญชีระบบ GFMIS 
4.1 การตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ การจัดท ารายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน และระบบการควบคมุภายใน 

1. การตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ และสถานที่ตั งตู้นิรภัย  
1.1 เจ้าหน้าที่การเงินเขียนรายงานเงินคงเหลือตามงบ

สรุปยอดเงินค่าภาษีสรรพสามิตของวันนั้น ๆ โดยไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน จึงท าให้จ านวนเงิน
เหรียญที่ตรวจนับได้ไม่ตรงกับจ านวนเงินเหรียญที่ระบุไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

1.2 สถานท่ีตั งตู้นิรภัยอยูใ่นบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย   
 
 
1.3 ก าปั่นช ารุด เนื่องจากช่องกุญแจที่อยู่ด้านบน

ล็อค ท าใหไ้ม่สามารถเปิดก าปั่นได้ 
 

 
1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับเงินรายได้และค่าปรับเปรียบเทียบคดี น าเงินท่ีจะ

เก็บเข้าตู้นิรภัยส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
ทั งจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีส่งมอบให้คณะกรรมการเกบ็
รักษาเงินตรวจสอบก่อนน าเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย 

 
2. ให้ส านักงานสรรพสามติภาค/พื นที ่พิจารณาสถานท่ีตั งของตู้นิรภัย

ให้อยู่ในท่ีปลอดภัย เหมาะสม 
 
3. ให้ด าเนินการตั งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเสนอรายงานต่อ

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค/พื นที ่เพือ่พิจารณาด าเนินการสั่ง
ให้ด าเนินการเปิดก าปั่น เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินสดหรือเอกสารแทน 

 
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562 ข้อ 95  

 
 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562 ข้อ 84 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 
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2. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

2.1 ในวันท่ีน าเงินออกจากตู้นิรภัยไม่มีรายละเอียดใน
ส่วนข้างล่างสุดของรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

 
2.2 ส านักงานสรรพสามิตพื นที่/พื นที่สาขาบางพื นที่                

มีรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 2 เล่ม โดย 1 เล่มส าหรับการ
จัดเก็บเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี และอีก 1 เล่มส าหรับการ
จัดเก็บเงินรายได้อื่น ๆ 

2.3 ส านักงานสรรพสามิตพื นที่บางพื นที่ใช้รายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันตามแบบ 19 (แบบฉีก) 

 
3. การมอบหมายหน้าท่ีเก็บรักษาเงิน   

3.1 ค าสั่งแต่งตั งอ้างอิงระเบียบไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
มีการยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  

3.2 มีการแต่งตั งพนักงานราชการ เป็นกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บรักษาเงินแทนช่ัวคราว 

 
 
3.3 ใช้ช่ือค าสั่งเป็น “ค าสั่งส านักงานสรรพสามิต

พื นที่ ...” ลงนามโดยสรรพสามิตพื นที่ ..ไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารงานของกรมสรรพสามิต 

 

ตัวเงินอยู่ในก าปั่นหรือไม่ หากพบว่าก าปั่นช ารุด /เสื่อมสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215  
 
4. เมื่อมีการน าเงินออกจากตู้นริภยัให้เจ้าหน้าที่การเงินเขียน

รายละเอียดในส่วนข้างล่างสดุทุกครั ง เพ่ือเป็นหลักฐานการน าเงินออก
จากตู้นิรภัย 

5. ให้เจ้าหน้าที่จดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันโดยรวมทุก
รายการในเล่มเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายละเอยีด
จ านวนเงินคงเหลือประจ าวัน และเป็นการควบคมุภายในท่ีด ี

 
6. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ด าเนินการเบิกรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวันแบบ 2141 (แบบเล่ม) ท่ีส่วนการบริหารพัสดุ ส านักบริหาร
การคลังและรายได้ 

 
7. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินใหม่ ให้ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

8. ให้ด าเนินการแจ้งข้อจ ากัดในการแต่งตั งพนักงานราชการเป็น 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินกับส านักบริหารการคลังและรายได้ ส่วน
บริหารการเบิกจ่าย เพื่ อรวบรวบข้อมูลขอท าความตกลงไปยัง
กรมบัญชีกลางต่อไป 

9. ให้จัดท าค าสั่งเป็น “ค าสั่งกรมสรรพสามิต” ตามที่ได้รับมอบ
อ านาจของส านักงานสรรพสามิตพื นที่ ตามหนังสือมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 

 
 
 
 
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562 ข้อ 86 

 
 
 
 
6. ค าสั่งมอบอ านาจที่ 511/2560 เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ี

ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 
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4.2 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตอ่สาธารณะ และการจดัส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ได้จัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือนให้กรมสรรพสามิต 
และส านักงานสรรพสามิตภาคภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ให้ส านักงานสรรพสามิตพื นที่  จัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือน  
ให้กรมสรรพสามิตและส านักงานสรรพสามิตภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปทุกเดือน  

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 264 ลงวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่งรายงานประจ าเดือนจาก
ระบบ GFMIS ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด กรม
สรรพสามติ ส านักงานสรรพสามติภาค ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0410.3/ว 
541 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

4.3 บญัชีเงินสดในมือ (1101010101) มียอดยกไปตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)  มียอดคงเหลือตรง

กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจากระบบ GFMIS แต่ไม่ตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบ เนื่องจากมีการ
รับเช็คและเงินฝากธนาคาร/รับเงินจากเครื่อง EDC เจ้าหน้าที่ได้
เขียนจ านวนเงินดังกล่าวลงในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดในมือให้ถูกต้อง หากมี
ยอดไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานให้จัดท างบกระทบยอด เพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องของบัญชีเงินสดในมือ 

หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.3/ว 541 
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบญัชีของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ  
2562  

4.4 บญัชีเงินฝากธนาคาร มีการจดัท างบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร และระบบการควบคมุการรับจ่ายเช็ค 
1. มีการจัดงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ไม่ครบ

ทุกบัญชเีงินฝากธนาคาร 
2. มีการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร “เพื่อรอจา่ยคืนของ

กรมสรรพสามิต” ซึ่งเป็นบญัชีเงินฝากคลังท่ีกรมเปิดเพื่อน าเงิน
ค้างบัญชีเงินฝากธนาคารทีร่อตรวจสอบฝากไว้เพื่อรอจ่ายคืนให้กับผู้มี
สิทธิต่อไป 

3. การมอบหมายหน้าท่ีผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน  
3.1 ค าสั่งแต่งตั งผูม้ีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค ไม่เป็น

ปัจจุบัน เนื่องจากมีการโยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการ  
 
 

1. ให้จัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง 

2. ใหด้ าเนินการปิดบญัชเีงินฝากธนาคาร “เงินรับฝากเพื่อรอจ่ายคืน
ของกรมสรรพสามติ” เนื่องจากเปน็บัญชีเงินฝากคลังที่ไม่ต้องเปดิบญัชี
เงินฝากธนาคาร 

 
 

3. ให้สรรพสามิตพื นที่ทบทวนค าสั่งแต่งตั งกรรมการลงนามสั่งจ่าย
เช็คใหม่ให้ตรงตามเง่ือนไขการลงนามสั่งจ่ายเช็คท่ีระบไุว้กับธนาคาร 
และให้ระบุเลขท่ีบัญชี ช่ือบัญชี เงื่อนไขการสั่งจ่าย ให้ชัดเจนในค าสัง่
แต่งตั งกรรมการลงนามสั่งจ่ายเช็คทุกบัญชี  

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันท่ี 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก
ธนาคารและแนวทาง การจัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0410.3/ 
ว 541 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561  เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/012871  
ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2561 เรื่อง การเปิดบญัชีเพื่อรับช าระ
เงินด้วยบัตรอเิล็กทรอนิกส์และการเปิดบญัชีเงินฝากคลัง 
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3.2 ไมไ่ด้จัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั งผูม้ีอ านาจลงนามเบิก

จ่ายเงินของหน่วยงาน 
 
3.3 การจัดท าค าสั่งให้หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและ

เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดเก็บเป็นผู้มีหน้าทีเ่ก็บรักษาสมุดเช็คไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีรายชื่อเป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย 

4. มีการจัดท าทะเบยีนคุมเช็คแยกเป็นประเภทบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร แต่ไมม่ีลายมือช่ือผู้รบัเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 

4. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั งผูม้ีอ านาจลงนามเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน 
พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด 

5. ให้สรรพสามิตพื นที่ทบทวนการมอบหมายผู้มหีน้าท่ีเก็บรักษาสมดุ
เช็คใหม่ ให้เป็นคนละคนกับผูม้ีอ านาจลงนามสั่งจ่าย  

 
6. ให้ผู้รบัเช็คลงลายมือช่ือในทะเบียนคุมเช็คทุกครั งท่ีมีการรับเช็ค 

เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับเงินจริงจากผู้มสีิทธิรับเงิน 
 

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562 ข้อ 36 และข้อ 53 

5. การควบคมุภายในด้านการรับ – จ่ายเช็ค ควรมีการ
มอบหมายผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย และมรีะบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการควบคุมและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สามารถสอบยันกันได ้

 

4.5 บญัชีเงินฝากคลัง (1101020501) มยีอดยกไปตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง          
1. บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอ่ืน (2111020199) 

มียอดยกไปไมต่รงกับบญัชเีงินรับฝากของหน่วยงานอ่ืน และบัญชี
เงินสินบนรางวัล (10658) ในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง  

2. บัญชีเงินฝากภาษีบ ารุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรอจัดสรร (10778) ในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง มียอดยกไปไมต่รงกับบัญชแียกประเภทเจา้หนี  
อปท. (2101020101) และไมไ่ด้น าส่งเงินให้ อปท. อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่ท างบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอื่น 
(2111020199) กับบัญชีเงินรับฝากของหน่วยงานอื่น และบัญชีเงิน
สินบนรางวัล (10658) ในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ทุกเดือน เพื่อพิสูจน์ยอดเงินรับฝากอ่ืนในบัญชีให้ถูกต้อง 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง การ
รับและน าส่งเงินให้เจ้าหนี  อปท.ทุกวัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

3. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ น าส่งเงิน อปท. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง 
และจัดท ารายงานการน าเงินส่งให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

4. ให้ส านักงานสรรพสามติพื นท่ีจัดท า KM ภายในหน่วยงานเกี่ยวกบั
การตรวจสอบความถูกต้องของรายการน าส่งเงินให้เจ้าหนี  อปท. ใน
ระบบ GFMIS  กับระบบงานรายได้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้

 
 
 
 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว384 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการ
จัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมอื (Manual)  

 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0409.3/

ว 62  ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2548 เรื่อง การน าเงินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินและการน าเงินส่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
3. บัญชีเงินฝากของกรมสรรพสามิต (10910) ใน

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
3.1 มยีอดยกไปไม่ตรงกับบญัชีเงินประกันอ่ืน 

(2112010199) หรือไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงินประกันอ่ืน  
3.2 ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาไมไ่ด้แยกประเภท

รายการค  าประกันระหว่างเงินประกันค่าภาษีสรรพสามิตกับเงิน
ประกันงานซื อ/จ้าง 

 

5. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ตรวจสอบการวางเงินค  าประกันค่าภาษีที่
มีอยู่เดิมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  กรณีไม่มี
ภาระการเสียภาษีสรรพสามิตแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2560 ให้ด าเนินการสอบยันข้อมูลในบัญชีเงินประกันอื่นแล้วให้
ด าเนินการคืนเงินประกันดังกล่าวให้กับผู้วางหลักประกัน 

6. กรณีไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินประกันของรายใด ให้น าส่ง
เป็ นรายได้ แผ่นดิน  ตามหนั งสื อ  กลุ่ มตรวจสอบภายใน ที่  กค 
0421/399 ลงวันที่  9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติการคืนหลักประกัน เพื่อขอช าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
และกรณีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการในระบบงานทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน 

3. การจดัท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบกับหนังสือค  าประกัน
สัญญาว่ามีอยู่จริง 

4.6 การบันทึกบัญชีแยกประเภทถูกต้องตามค่าใช้จ่าย 
1. มีการเบิกจ่ายคา่ซ่อมแซมยานพาหนะ แต่บันทึกบัญชี

แยกประเภทเป็นค่าจา้งเหมาบริการ – บุคลากร 
(5104010112)  

2. มีการเบิกค่าผ่านทางด่วนเพ่ือเดินทางไปปฏิบตัิราชการ
โดยใช้รถยนต์ของส่วนราชการ พบว่า เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และบันทึกบญัชีเป็น “ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ” 

 

1. ให้ปรับปรุงบัญชแียกประเภท “ค่าจ้างเหมาบริการ – บุคลากร”
(5104010112) เป็นบัญชีแยกประเภท “ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา” (5104010107) 

2. ให้เบิกค่าผ่านทางด่วน เป็นค่าใช้สอย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 และให้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เป็นบัญชี “ค่าใช้สอยอื่น ๆ (5104030299)” โดยไม่ต้องรวม
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 141 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 

 
4.7  เงินทดรองราชการ 

1. การมอบหมายหน้าท่ีตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ   

1.1 ค าสั่งแต่งตั งอ้างอิงระเบียบไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากมีการยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้วันที่  14 พฤษภาคม 2562   

1.2 ใช้ช่ือค าสั่งเป็น “ค าสั่งส านักงานสรรพสามิต
พื นที่...” ลงนามโดยสรรพสามิตพื นที่... ไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารงานของกรมสรรพสามิต 

 
 
1. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั งเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562   

2. ให้ส านักงานสรรพสามติพื นท่ี จัดท าค าสั่งแต่งตั งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ ใช้ช่ือค าสั่งเป็น “ค าสั่ง
กรมสรรพสามิต” ลงนามปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามติ  

 
 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ.2562 

 
2. ค าสั่งมอบอ านาจที่ 511/2560 เรื่อง มอบอ านาจ

หน้าท่ีให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดกีรมสรรพสามิต 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
2. การยืมเงินทดรองราชการ 

2.1 มีสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
เก็บไว้ท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 
 
 
 
 
 
2.2 สัญญาการยมืเงินทดรองราชการ มีรายละเอียด

ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้ระบุวันครบก าหนดชดใช้เงินยืม ไมไ่ดร้ะบุ
รายละเอียดในด้านหลังสัญญาการยืมเงิน และระบรุะยะเวลาส่งใช้
เงินยืม ไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด   

 
3. การชดใช้เงินยืม 

3.1 ไม่ได้ท าหนังสือขอชดใช้เงินยืม และไม่ได้แนบคู่
ฉบับสัญญายืมเงิน 

 
 
3.2 ผู้ยืมเงินทดรองราชการชดใช้เงินยืมเกิน

ระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบกฎหมาย  
 

3.3 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
การรับเงินคืน แต่ได้ระบุรายละเอียดการชดใช้ในด้านหลั งของ
สัญญายืมเงินและหลักฐานการจ่ายเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ และมีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 

 
 

 
3. ในการยืมเงินทุกครั ง ให้จัดท าสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ  

มอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ ให้ผูย้มื 
เก็บไว้ 1 ฉบับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ.2562 ข้อ 23 ทั งนี  เพื่อควบคุมการจ่ายและการชดใช้เงินตาม
ประเภทของเงินท่ีให้ยืม และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ให้จดัท า
ทะเบียนคุมสัญญายืมเงินทดรองราชการ  โดยมรีายละเอียดครอบคลุม
เลขท่ีสญัญา วัตถุประสงค์ในการยมื จ านวนเงิน วันท่ียืมเงิน วันท่ีครบ
ก าหนด  และผู้ใดยืมเงิน 

4. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาการยืมเงินทด
รองราชการ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกครั ง  

5. ใหเ้จ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบระยะเวลาการส่งหลักฐานการจ่าย
และเงินเหลือจ่ายท่ียมืไป (ถ้ามี) ให้ถกูต้องตามระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด เพื่อใช้ติดตามการชดใช้เงนิยืมของผู้ยืม  

 
6. ให้ผู้ยมืเงินทดรองราชการจัดท าหนังสือขอชดใช้เงินยืมทุกครั ง 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้
ครบถ้วนทุกครั ง 

7. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเรียกผูย้ืมเงินทดรองราชการมาชดใช้เงินยืม
ภายในก าหนดเวลาตามสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนดและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 

8. ให้เจ้าหน้าทีผู่้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญายมืเงิน พร้อมพิมพ์
หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออกใบรับ
ใบส าคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐานการรับ
คืนเงินชดใช้เงินทดรองราชการ 

 
 

 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ     

พ.ศ. 2562 ข้อ 23 
 
 
 
 
 

 
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 24 และ ข้อ 25 
   5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 26 และ ข้อ 27 
 

 
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 28 
 

 
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 26 
 

   8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ.2562 ข้อ 31 

 
 
 
 



Page 23 of 37 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
4. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

4.1  ไม่มลีายมือช่ือผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ 

4.2 ไม่ได้บันทึกขอ้มูลในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการตรงตามวันท่ีเกิดรายการ 

 
5. ไมไ่ด้น าส่งดอกเบี ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน 
6. ไมไ่ด้จดัท ารายงานลูกหนี เงินทดรองราชการ  

 
 
 

7. มีการเก็บเงินทดรองราชการที่ได้รับคืนจากลูกหนี ไว้ท่ี
ส านักงาน แต่ไม่ไดร้ะบุจ านวนเงินในช่อง “หมายเหต”ุ ของ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

9. ให้ผู้มหีน้าท่ีตรวจสอบการเคลือ่นไหวเงินทดรองราชการตรวจสอบ
รายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้ถูกต้องตามวันท่ีเกิดรายการ
พร้อมลงลายมือช่ือทุกสิ นวันท าการภายหลังการรับหรือจ่ายเงินทดรอง
ราชการ 

10. ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมลูในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตาม
วันท่ีเกิดรายการให้ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดท าทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการ 

11. กรณไีดร้ับดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
12. ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานลูกหนี เงินทดรองราชการ เพื่อแสดง

รายละเอียดของลูกหนี เงินทดรองราชการ โดยเก็บข้อมูลจากช่อง 
“ลูกหนี ” ในทะเบียนคุมสัญญายืมเงินทดรองราชการ ณ วันท าการ
สุดท้ายของเดือน 

13. เงินทดรองราชการที่จัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่บันทึก
จ านวนเงินทดรองราชการในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันในช่อง “หมายเหตุ” 
ให้ตรงกับจ านวนเงินท่ีเก็บในตู้นิรภัย 

9. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว 61 ลง
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคมุ
เงินทดรองราชการ  

 
10. ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 12 
 
 
11. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว 61 ลง

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคมุ
เงินทดรองราชการ 

 

4.8 การบันทึกรายการบัญชีเกีย่วกับ ลูกหนี กรณีผู้ขอใช้สิทธ์ิตามโครงการรถยนต์คันแรก มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
1. การบันทึกบัญชีลูกหนี ระยะยาว   

1.1 ไมไ่ด้บันทึกรายการบญัชียอดลูกหนี กรณีผู้ขอใช้สิทธ์ิ
ตามโครงการรถยนต์คันแรก “บัญชีแยกประเภท ลูกหนี อื่นระยะ
ยาว (1201050198)” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมายจัดท าข้อมูลการด าเนินการติดตาม

เรียกเงินคืนกรณผีิดเง่ือนไขรถยนต์คันแรก ท่ีต้องน าเงินมาผ่อนช าระ ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพื นที.่.ทั งหมดส่งให้เจ้าหนา้ที่การเงินทราบ เพ่ือตั ง
ยอดลูกหนี เพิม่เตมิ และเมื่อมีการติดตามทวงหนี รายใดเพิม่เตมิให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีการเงินด้วยทุกครั ง 

2. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการติดตามเรียก
เงินคืนกรณผีิดเง่ือนไขรถยนตค์ันแรกที่ต้องน าเงินมาผ่อนช าระ ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพื นทีท่ั งหมดที่ได้รับข้อมลูจากเจ้าหน้าที่ฝา่ย
กฎหมาย เพื่อบันทึกรายการบญัชียอดลูกหนี ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั  

 
 

 
หนังสือกรมสรรพสามติ ที่ กค 0617.2/ว 2014 ลง

วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก
รายการบญัชีเกี่ยวกับลูกหนี กรณีผูข้อใช้สิทธ์ิตามโครงการ
รถยนต์คันแรก... 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
1.2  การบันทึกบัญชีลูกหนี ระยะยาว ไม่เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติการบันทึกรายการบัญชี 
 
 

2. ทะเบียนคมุรับเงินคืนภาษีรถยนต์ใหม่คันแรกกรณผีิด
เงื่อนไข และมีการผ่อนช าระ มีรายละเอยีดไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
งวดที่รับช าระ เลขท่ี/เล่มที่ใบเสรจ็รับเงิน วันเดือนปีท่ีรับช าระ ท า
ให้ไม่สามารถตรวจสอบได ้

3. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบการรับคืนเงินจากลูกหนี จาก
รายงานสรุปการจดัเก็บรายได้ของฝ่ายจัดเก็บภาษีและรายงานสรุปผล
ของฝ่ายกฎหมาย เพื่อปรับปรุงลดยอดลูกหนี และหนี สินตามจ านวนที่
ได้รับช าระหนี  เป็นประจ าทุกเดือน 

4. ให้หัวหน้าฝา่ยอ านวยการสอบทานการบันทึกรายการบัญชีของ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี 

5. ให้จัดท าทะเบียนคุมการรับเงินคืนภาษีรถยนต์ใหม่คันแรกเป็น
ปัจจุบันสามารถแยกได้ว่าขอโอนสิทธิ์ก่อนก าหนด 5 ปี หรือคืนเงินต่าง
พื นที่ หรือคืนเงินกรณีไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน และให้เพิ่มช่องแสดงการรับ
ช าระคืนเงินรถยนต์คันแรก 

5. ด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 
5.1 วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมด้านการเบิกจ่าย 

1. ค าสั่งแต่งตั งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  
1.1 ค าสั่งออกโดยส านักงานสรรพสามิตพื นท่ีมอบหมาย

การปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ไม่ถูกต้อง 

1. ให้ส านักงานจัดท าค าสั่งโดยค านึงถึงอ านาจของส านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ตามหนังสือมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต โดยใช้ช่ือค าสั่งเป็น ค าสั่งกรมสรรพสามิต 

1. ค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 511/2560 เรื่อง มอบ
อ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามติ 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2560 

1.2 มีการมอบหมายให้ผู้อนุมัติขอเบิกและผู้อนุมัติ
จ่ายเงิน ล าดับที่ 1 และ 2 เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

2. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื นที่จัดท าค าสั่งแต่งตั งผู้มีสิทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใหม่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้อนุมัติเบิก ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ผู้อนุมัติจ่ายเพื่อเป็นการควบคุมภายในท่ีดี 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว 
๘๗ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

1.3 ค าสั่งแต่งตั งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS กรณีผู้มีสิทธิส าหรับการอนุมัติเบิก (P1) และสิทธิส าหรับ
ก ารอนุ มั ติ จ่ า ย เ งิน  (P2) ไม่ ส าม ารถป ฏิ บั ติ ร าชก าร ได้  
มีผู้รักษาราชการแทนลงนามอนุมัติเบิกและจ่ายแทน 

3. ให้ทบทวนค าสั่งแต่งตั งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS ใหม่ โดยให้แต่งตั งผู้มีสิทธิ สิทธิ P1 และ P2 ล าดับที่ 2 ไว้
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ให้เป็นไปตามระเบียบ  

 

3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 

 

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ค่าเบี ยเลี ยงปราบปราม ไม่ได้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online) 

4 . ให้ เจ้ าหน้ าที่ ก าร เงินจ่ าย เงิน งบประมาณ ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามแนวทางการปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อลดภาระการจ่ายเงินผ่านเช็คและสนับสนุนนโยบาย 
e-payment 

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2562 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
3. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงลายมือช่ือการปฏิบัติงานในสมุดลง

เวลา ในวันที่ไม่ได้เดินทางไปราชการ และผู้ปฏิบัติงานลงเวลา
ปฏิบัติราชการไม่ครบถ้วน 

5. ให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาปฏิบัติราชการ ไป-กลับ ทุกคนในวันที่มา
ปฏิบัติราชการ และขีดเส้นใต้ก ากับช่ือบุคคลสุดท้ายที่มาปฏิบัติงานและ
สรุปจ านวนผู้มาปฏิบัติราชการ ส าหรับรายใดที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
หรือลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ให้ระบุไว้ให้ชัดเจน ตามรายละเอียดท้าย
แบบฟอร์ม 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555  ข้อ 11 

4. การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ส านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค พบว่า การส่งมอบ
งานแต่ละงวดงาน ไม่ ได้คิดค่ า K (ตั วเลขดัชนีที่ ใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซอง
ประกวดราคาได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด) 

6. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือขอความอนุเคราะห์ให้
ส านักงานโยธาธิการจังหวัด ค านวณค่า K ทุกงวดที่มีการส่งมอบงาน 
ตามแนวทางปฏิบัติของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 
109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มหรือ
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาปรับราคาได้ 

6. แนวทางปฏิบัติของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี 
นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สงิหาคม 2532 

7. ค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 511/2560 เรื่อง มอบ
อ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามติ 
ลงวนัท่ี 16 กันยายน 2560 

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย การเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

5. ค่ าจ้ างเหมาท าความสะอาด มี วิธีการจ่ าย เงินไม่
เหมือนกัน โดยการจ้างเหมาบริการรายเดิมจ่ายตรงให้กับผู้รับจ้าง 
และการจ้างเหมารายใหม่ (จ้างระหว่างปี) จ่ายผ่านส่วนราชการ 

7. กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา ระบบ GFMIS 
ได้ยกเว้นให้ไม่ต้องจัดท า PO จึงให้จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate 

9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2556 

6. การท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก ไม่เป็นไปตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนทุกรายการ 
 

8. ให้จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการในทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิกและให้มีผู้สอบทานการบันทึกรายการทุกครั งเพื่อควบคุมระยะเวลา
และขั นตอนการเบิกจ่าย 

 

7. ค าสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันท าการ
ปกติ  ตั งแต่ เวลา 16.30 – 08.30 น. ของวันรุ่ งขึ น และใน
วันหยุดราชการปฏิบัติหน้าทีต่ั งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
 
8. ไม่มีลายมือช่ือผู้บันทึกรายการในรายงานการขอเบิกเงิน

คงคลัง (ขบ.) และเอกสารบันทึกรายการจ่ายช าระเงิน (ขจ.) 

9. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ ก าหนดช่วงระยะเวลาในการอยู่ 
เวรรักษาการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ที่ก าหนด  
โดยในวันท าการปกติ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั งแต่เวลา 16.30 น. – 
08.30 น. ของวันรุ่งขึ น และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 
16.30 น. และเวลา 16.30 – 08.30 น. ของวันรุ่งขึ น 

10. ให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการลงลายมือช่ือในช่อง “ผู้บันทึก”
ในรายงาน ขบ. / ขจ. ให้ครบถ้วน 

 

10. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0206/ ว 
107 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2542 เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข
หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์
ประจ าสถานท่ีราชการ 

11. ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ก าหนดเวลา
ท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2502 
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5.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

1. บันทึกบัญชีค่าผ่านทางด่วน เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1. ให้ปรับปรุงการบันทึกค่าผ่านทางด่วน ที่บันทึกไว้เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ ให้ถูกต้อง โดยบันทึกเป็นบัญชีแยกประเภท ค่าใช้สอยอื่น  

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การเบิกค่าผ่านทางด่วนไม่ได้จัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน  

2. ในการเบิกค่าผ่านทางด่วน ให้จัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ด้วยทุกครั ง 

 

     2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ค่าผ่านทางพิเศษ 
หรือค่าทางด่วนถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

3. รายงานการเดินทางไปราชการ กรณีที่เดินทางไม่เต็มวัน 
ไม่ได้ระบุจ านวนช่ัวโมงในวันสุดท้าย 
 

3. ในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้เบิกระบุจ านวนช่ัวโมงในวันสุดท้าย
ที่ปฏิบัติราชการไม่เต็มวัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิกค่าเบี ยเลี ยง 
และเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกให้ละเอียดรอบคอบ 

     3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 

4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อเบิกค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ บางฉบับ ไม่ได้ระบุท่ีอยู่ของบ้านพัก และค าว่า 
“เดินทางพร้อมสัมภาระ” 

4. ให้ผู้ขอเบิกระบุที่อยู่ของบ้านพัก และค าว่า “เดินทางพร้อม
สัมภาระ” ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน
สามารถตรวจสอบระยะทางในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง และให้การเบิก
เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 

    4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 
5 ลงวันที่ 14 ม.ค.56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั นต่ า ปี 2556 

5. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แบบเหมาจ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับโอนเงินมาแบบอัตราเหมา
จ่ายจึงเข้าใจผิดว่าให้เบิกแบบเหมาจ่าย 

 

5. ให้ผู้เบิกค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม  แบบจ่ายจริงตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555   ข้อ 16 กรณีที่เบิกไปแล้วให้น า
ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการเข้าพัก วันที่เข้าพักจริงมายืนยันประกอบการ
เบิก และตรวจสอบสิทธิเบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด 

    5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ และการจดัการประชุมของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๔   

6. กรณีเดินทางไปฝึกอบรม ไมไ่ดแ้นบหลักฐานการขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ 

6. ให้ผู้ที่ เดินทางไปราชการ ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการทุกครั งก่อนเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม 

    6. ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554   

7. มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตรวจ
ปราบปรามค่าเบี ยเลี ยงในอัตราเตม็วัน ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามไม่เกิน 12 ช่ัวโมง หรือระบเุวลา
ปฏิบัติงานออกตรวจซ้อนกับเวลาอยู่เวรรักษาการณ ์

 
 
 

7. ให้ผู้ขอเบิกค่าเบี ยเลี ยง เจ้าหนา้ที่การเงินและผู้บังคับบัญชา 
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกกับหลกัฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้รอบคอบ
ก่อนท าการเบิกจ่าย เช่น ค าสั่งอยู่เวรรักษาการณ์  ใบลาป่วย ลาพักผ่อน 
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม การลงเวลาปฏิบตัิงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน การขอใช้รถยนต์ราชการ เป็นต้น และให้
ผู้บังคับบัญชาสอบทานงาน เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่าย  

 

    7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2526 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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8. มีการเบิกค่าเบี ยเลี ยงออกตรวจปราบปรามให้

เจ้าหน้าท่ีในวันท่ีไมไ่ด้ออกปฏิบตัหิน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 

9. แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
บางฉบับของส านักงานสรรพสามิตพื นที่  ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง  

 

8. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบรายการขอเบิกกับหลักฐาน
ประกอบการขอเบิกใหล้ะเอยีด รอบคอบก่อนท าการเบิกจ่าย เพื่อ
ป้องกันการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  

กรณีการเบิกค่าเบี ยเลี ยงออกตรวจปราบปราม เกิน 6 ช่ัวโมง แต่ไม่
เกิน 12 ช่ัวโมง สามารถเบิกได้ 120 บาท 

9. ให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการเรียกคืนเงิน จากผู้ที่เบิกเกิน
สิทธิที่จะได้รับพร้อมน าส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินรายได้แผ่นดิน
แล้วแต่กรณี 

10. ให้ผู้ขอเบิกค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชา 
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกกับหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้รอบคอบ
ก่อนท าการเบิกจ่าย เช่น ค าสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ ใบลาป่วย ลาพักผ่อน 
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม การลงเวลาปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน การขอใช้รถยนต์ราชการ เป็นต้น  

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554  

 
 
 

 
 
   9. หนังสือเวียน กรมสรรพสามติ ส านักบริหารการคลังและ
รายได้ ที่ กค ๐๖๑๗/ว ๑๒๗๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเงิน ให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานพร้อมทั งรับรอง
ความถูกต้อง โดยให้ลงลายมือช่ือรับรองในใบส าคัญคู่จ่ายและ
หลักฐานเพื่อขอเบิกเงิน 

5.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1. การขออนุมัติด าเนินการฝึกอบรมไม่ได้แนบรายชื่อเพื่อ

ขออนุมัติบุคคลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
2. การฝึกอบรมบางโครงการ มีการเบิกค่าใช้จ่าย ได้แก่ 

ค่าน  ามันเชื อเพลิง ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ไม่ได้ด าเนินการ
จัดซื อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. การลงลายมือช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบถ้วน 
 
 
4. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผิดประเภท เป็น

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าน  ามันเชื อเพลิง และค่าวัสดุ 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม ขออนุมัติบุคลากรในการฝึกอบรมโดย
จัดท ารายชื่อแนบไปกับการขออนุมัติด าเนินการฝึกอบรม 

2. ในการจัดฝึกอบรมครั งถัดไป ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ไม่ได้
รับการยกเว้น ให้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
3. ให้ผู้จัดฝึกอบรม ก ากับดูแลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร ผู้

สังเกตการณ์ ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายที่สมบูรณ์ 

4. ค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
การเงินบันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ  

 
 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจดั

จ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ ว 395 ลงวันท่ี 10 ตลุาคม 2560 

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
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5. ไม่พบรายงานผลการฝึกอบรมของโครงการ 5. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดอบรมประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อ

หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นสุด
การฝึกอบรมตามระเบียบ 

 
 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลง
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555 

5.4 เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
1. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีนวดประคบสมุนไพร 

ไม่ได้แนบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

1. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีนวดประคบสมุนไพร ให้ผู้เบิก
ขอส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์มายื่นเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกด้วยทุกครั ง 

 

2. มีการน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งได้ท า
ความตกลงกับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว แต่บางรายการมีการ
เบิกเกินสิทธิ และบางรายการไม่สามารถตรวจสอบสิทธิการเบิกได้
เนื่องจากไม่มรีหัสรายการเบิก 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและผูม้ีสิทธิตรวจสอบและหาหลักฐานมา
ยืนยันว่ามีสิทธิในการเบิก 

3. ภายหลังจากการตรวจสอบสิทธิแล้ว หากพบว่า เบิกเกินสิทธิ
ให้เรียกคืนและน าส่งเป็นรายได้แผน่ดินต่อไป 

หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0422.2/ว 
447 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2558 อัตราค่าบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้ส าหรับการเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 

3. เจ้าหน้าท่ีการเงินไม่ได้จัดท าหน้างบค่ารักษาพยาบาล 
 

4. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าหน้างบใบส าคัญค่ารักษาพยาบาล 
ทุกครั งที่มีการเบิก เพื่อสรุปรายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

 

5.5 เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
1.ทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตร 

1.1 รายละเอียดการจัดท าทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตร
ไม่ครอบคลุม และเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ 

1.2 การจัดท าทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตร พบว่า 
รายละเอียดในช่องจ านวนเงินที่เบิกไม่ตรงกับจ านวนเงินในแบบใบ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (7223) และหลักฐาน
การเบิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมผิดพลาด 

 
1. ให้จัดท าทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตร ให้เป็นปัจจุบัน และ

รายละเอียดครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบสิทธิการเบิก 
2. “เงินบ ารุงการศึกษา ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภท

ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการฯ” ซึ่งจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียก
เก็บ โดยมีรายละเอียดในหนังสือรับรองของสถานศึกษา 

3. ให้ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนคุมค่า
การศึกษาบุตรให้ตรงกับเอกสารการจ่ายเงินทุกครั ง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

 

 
    1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 
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         2. การเบิกค่าศึกษาบุตรของข้าราชการ ระดับปริญญาตรี 
สถานศึกษาของเอกชน มีการเบิกเกินสิทธิ 

4. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกเงินค่าเล่าเรียนคืนในส่วนที่เบิกเกิน
สิทธิ  และน าส่ งเป็นรายได้แผ่นดิน และการเบิกค่าเล่าเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรระดับปรญิญาตรี ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียน และเบิกได้ปีการศึกษาละไม่เกิน 
25,000 บาท 

     2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

 

3. เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
บุตรไม่ได้จัดท าหน้างบใบส าคัญค่าการศึกษาบุตร 

5. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าหน้างบใบส าคัญค่าการศึกษาบุตรทุก
ครั งที่มีการเบิก เพื่อสรุปรายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
บุตร 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0422.3/ ว 116  
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551  เรื่อง การค านวณแบบการเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

5.6 ค่าเช่าบ้าน 
1. ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้าน 

1.1 ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่า
เช่าบ้านไม่เป็นปัจจุบัน 

1.2 ค าสั่งแต่งตั งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า 
เป็นค าสั่ ง  ที่อ้างถึงพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

 
1. ให้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิค่าเช่าบ้านให้เปน็

ปัจจุบัน 
2. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั งข้าราชการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็น

คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกับรายละเอียดการเช่าบ้าน
และการผ่อนช าระเงินกู้ให้เป็นปัจจุบัน 

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วน
แล้ว ให้จัดท ารายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน เสนอต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่ายต่อไป 

 
1. พระราชกฤษฎีกาฯ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 

2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม และระเบียบฯ 
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ผู้เบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ได้จัดท าแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6005) และรายงานข้อมูลของข้าราชการเพื่อประกอบการยื่น
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน และไม่มีหลักฐานรายงานการตรวจสอบ
ของกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและเอกสารประกอบอื่น
เกี่ยวกับการผ่อนช าระค่าปลูกสร้างบ้าน 

 

3. ให้ผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านจัดท าแบบค าขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 
6005) พร้อมกับแนบเอกสารประกอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบ 

4. ให้ผู้ขอเบิกจดัท ารายงานข้อมลูของข้าราชการเพื่อ
ประกอบการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2552 

 
 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 
2549 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552  
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5.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
และกรมสรรพสามิตก าหนด 

2. ค าสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้ข้าราชการอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีนอกเวลาท าการปกติ ได้ระบุเวลาเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลา
ท าการโดยไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่แล้วเสร็จให้
ชัดเจน 

 
3. มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ในวันท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานจริง   
 

1. ให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  

 
2. ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท าค าสั่งหรือขออนุมัติอยู่

ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็นต้อง
อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั งนั น ๆ และให้ก าหนดระยะเวลา
การเริ่มปฏิบัติหน้าที่และระยะเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
การขอเบิกเงินงบประมาณ 

3. ผู้ขอเบิกค่ าล่ วงเวลาต้องเบิกค่าล่ วงเวลาในวันที่มี การ
ปฏิบัติงานจริงและให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ให้รอบคอบก่อนเบิกจ่าย โดยตรวจสอบกับวันลาทุกประเภท วันเดินทาง
ไปราชการ การอยู่เวรรักษาการณ์  และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ที่เบิกเงินไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ และน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเบิกเกินส่งคืน
แล้วแต่กรณี 

1. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  

2 . หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 
46 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2550 และที่กรมสรรพสามิต
ก าหนด 

3. หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0617/ ว 1276  
ลงวันท่ี 31 ตลุาคม 2559 

 5. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงลายมือช่ือปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานลงลายมือช่ือรับรอง และให้ใช้ต้นฉบับที่มีการลงลายมือช่ือ
จริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ละเอียดรอบคอบทุกครั ง ก่อนท าการ
เบิกจ่าย 

 

4. ไม่มีการลงลายมือช่ือผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในแต่ละวัน 
 

6. ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละ
วันกรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงาน
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานล าพัง
เพียงคนเดียวให้ผู้ปฏิบัติงานนั นเป็นผู้รับรอง 
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5.8 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนยีมศาล 

1. ส านักงานสรรพสามิตภาคไม่ได้มีหนังสืออนุมัติสั่ง
จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดี และส านักงานสรรพสามิต
พื นที่ มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล 
 

2. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน 
ได้แก่ หนังสือส านักงานอัยการจังหวัดแจ้งค่าฤชาธรรมเนียมพร้อม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และใบเสร็จรับเงินของส านักงานอัยการ 

 

1. ส านักงานสรรพสามติภาค ต้องอนุมัติสั่งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ในการด าเนินคดี โดยจัดท าเป็นหนังสือ และให้ส านักงานสรรพสามติ
พื นที่ ตรวจสอบข้อมูลของผูผ้ิดสญัญา พร้อมท าหนังสือเสนอสรรพสามิต
พื นที่ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนยีม และให้เจ้าหนา้ที่การเงิน
ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนยีมศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
หนังสือของส านักงานอัยการ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการค้นหาเอกสารหลักฐานประกอบ การ
เบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินที่เบิกจ่าย กรณีถ้าเอกสารสญู
หาย ให้ปฏิบัตติามระเบียบการเบกิจ่ายเงิน ข้อ 49 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0526.7/ ว 72 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2541 
ดังนี   

2.1 แต่งตั งคณะกรรมการเพื่อท าการสอบสวนถึงสาเหตุและ
พฤติการณ์ที่เอกสารสูญหาย 

2.1.1 ถ้าเกดิจากการทุจริต ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ 

2.1.2 ถ้าไม่ได้เกิดจากการทุจริต ให้ปฏิบัติดังนี  
(1) ให้ใช้เอกสารต่อไปนี แทนต้นฉบับท่ีสูญหาย 

กรณีเป็นหลักฐานการจ่าย 
- ใช้ส าเนาซึ่ง ผู้รับเงินรับรอง 
- กรณีไม่สามารถขอส าเนา ให้ใช้ใบรับรองการ

จ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงินโดยชี แจงเหตุผลพฤติการณ์ที่เอกสารนั นสูญ
หายและไม่อาจขอส าเนาได ้

กรณีเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย 
- ใช้ส าเนาเอกสาร หรือเอกสารอืน่แทน 

(2) แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายโดยใช้
รายงานประจ าวันรับแจ้งของกรมต ารวจเป็นหลักฐานประกอบ 

 

1. การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาลพร้อมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีแพ่งตามโครงการรถยนต์คันแรก ถูกต้องตาม
หลักฐานการเบิกจ่าย  

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2562  

3. ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 472/2560 เรื่อง มอบ
อ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
เกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและ
การด าเนินคดีที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0526.7/ว 72  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2541  
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 (3) เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

(4) รายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ 
3. ให้มีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนการเบิกใน

ระบบ GFMIS และตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานทุกสิ นวันตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลัง 
พ.ศ.2562 

4. ให้จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้เป็นหมวดหมู่ เรียงตาม
เลขท่ี ทันทีที่การเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
และตรวจสอบ 

 

3. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลโดยโอนเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate online เข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
กฎหมายเพื่อไปจ่ายให้กับส านักงานอัยการในการด าเนินคดี 

5. กรณีการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาล ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินหรือ
โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online เข้าบัญชีธนาคารของ
เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ เพื่อน าไปจ่ายต่อให้กับส านักงานอัยการ 

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2562 

4. ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาล 
 

6. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาล 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู้ถูกยื่นฟ้อง วันเดือนปี เลขที่หนังสือของ
ส านักงานอัยการ ส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิต
พื นที่ จ านวนเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงินของส านักงานอัยการ วันเดือนปีที่
จ่ายเงิน เลขที่ ขบ. / ขจ. จ านวนเงินจ่าย เพื่อป้องกันการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลของผู้ถูกยื่นฟ้องซ  ารายเดิม 

 

6.ด้านบริหารงานพัสด ุ
6.1 การจัดซื อจดัจ้าง 

1. การจ้างเหมาท าความสะอาด 
1.1 การตรวจรับพัสดุ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไม่ได้ลงลายมือช่ือในบันทึกตรวจรับพัสดุประจ าเดือน เนื่องจากลา
พักผ่อน 

 
1. การตรวจรับพัสดุ หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั งประธานกรรมการคนใหม่
เป็นประธานกรรมการแทน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท ์

 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื อจดัจ้าง

และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 27 

1.2 การจัดท าหลักประกันสัญญาจ้างเหมาท าความ
สะอาดเป็นเงินสด  มีการใช้หลักประกันสัญญาต่อเนื่อง โดยไม่มี
การถอนคืนเงินค  าประกันให้กับคู่สัญญา เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญา 

 

2. ให้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาโดยเร็ว แต่อย่างช้าต้อง
ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา 

 
 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2) 
หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค  าประกัน
โดยเร็ว แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี  
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1.3 การจัดท าสัญญาการจ้างเหมาท าความสะอาด 

หน่วยงานไม่ได้เรียกเก็บหลักประกันสัญญาร้อยละห้า ของวงเงิน
ตามสัญญาจากผู้รับจ้าง และไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมหลักประกัน
สัญญา 

 
 
1.4 การแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีจ้าง

เหมาท าความสะอาด แต่งตั งเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

 

3. ให้เรียกเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างในอัตราร้อยละห้าของ
วงเงินตามสัญญา และจัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน 

4. การจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) 
หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ท าเป็นสัญญาก็
ได้ อยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน่วยงานของรัฐที่จะเลือกท าเป็นสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ 

5. ในการด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมา
ท าความสะอาด ให้แต่งตั งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
พ.ศ.2560 ข้อ 25 

คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
 
 
 
 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 

 

1.5 การจ้างบุคคลธรรมดาท าความสะอาดไม่ได้จัดท า
ตารางปฏิบัติงานประจ าวันเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและ
เบิกจ่ายเงิน 

1.6 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น หนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ใบส าคัญรับเงิน 

6. ให้จัดท าตารางปฏิบัติงานประจ าวันเพื่อใช้ประกอบการตรวจ
รับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน 

 
7. ให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาดให้ครบถ้วน 
 

 

2. ส านักงานสรรพสามิตพื นที่  จัดซื อวัสดุส านักงานที่
กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

8. รายการที่กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ตรวจสอบรายการที่ จัดซื อวัสดุ  
หากพบให้น าเงินที่จัดซื อวัสดุดังกล่าวส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

4. หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0704/ว 
68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 

3. การจัดท าใบสั่งจ้างไม่ได้ติดอากรแสตมป์ 9. ให้ปิดอากรแสตมป์บน ใบสั่งจ้าง /สัญญาจ้าง/บันทึกข้อตกลง
จ้าง โดยปิดอากรแสตมป์ตามจ านวนแห่งสินจ้าง (มูลค่าตามสัญญา/
ใบสั่งจ้างไม่รวม VAT) พันละบาท เศษของพันปิดอีก ๑ บาท และขีด
คร่อมเพื่อความบริบูรณ์ของตราสาร 

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

4. สัญญาเช่าอาคารส านักงานสรรพสามิตพื นที่  มีวงเงินค่า
เช่าเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานติดอากรแสตมป์แทนการ
ช าระอากรเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ 
 

10. ค่าเช่าหรือค่าจ้างเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ช าระอากรเป็นตัว
เงินแทนการปิดอากรแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ 
 

6. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ 
(ฉบับท่ี 37) เรื่อง ก าหนดวิธีการช าระอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสาร งานจ้างที่มีค่าจ้างตั งแต่ 
200,000 บาทขึ นไปให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากร
แสตมป ์



Page 34 of 37 
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6.2 การใช้รถราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. การจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ให้พนักงาน
ขับรถดูแลรถแต่ละคัน ไม่ได้ระบุทะเบียนรถให้พนักงานขับรถยนต์
ดูแลรถยนต์ 

2. การสั่งจ่ายน  ามันไม่ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั งผู้มีอ านาจสั่ง
จ่ายน  ามันเชื อเพลิง 

1. เพื่อการควบคุมภายในที่ดีให้ค าสั่งมอบหมายให้พนักงานขับรถ
ดูแลรถแต่ละคัน และรับผิดชอบดูแลรักษา และท าความสะอาดให้มี
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

2. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั งผู้มีอ านาจสั่งจ่ายน  ามันตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง 
พ.ศ. 2553 

 
2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลง

วันท่ี 9 เมษายน 2561 
3. การจัดท าทะเบียนคุมการใช้รถราชการ 

3.1 เจ้าหน้าท่ีไม่ได้จัดท าทะเบียนประวัติการซ่อมบ ารุง
รถส่วนกลาง (แบบ 6) หรือจัดท าแต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

3. ให้จัดท าสมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบ ารงุรถส่วนกลาง (แบบ 6)   
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

3. ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
3.2 ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน  ามันรถ

ราชการ 
 

4. ให้จัดท าทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน  ามันรถราชการแต่ละคัน
ให้เป็นปัจจุบัน และเรียกคืนบัตรเติมน  ามันรถราชการจากผู้ถือบัตรทุก
ครั งเมื่อเสร็จสิ นการใช้ รวมทั งเก็บรักษาบัตร และรหัสบัตรไว้ในที่
ปลอดภัย 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.2/
ว 89 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั นตอนการใช้บัตรเติมน  ามันรถ
ราชการ 

 
4. การเบิกจ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิง 

4.1 ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการจัดซื อน  ามันเชื อเพลิง 
 
 
4.2 เบิกจ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิงส าหรับบัตรเติมน  ามันรถ

ราชการ (Fleet card) จ่ายเป็นเช็คให้แก่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 
4.3  มีการเติมน  ามันเชื อเพลิงที่สถานบริการน  ามันไป

ก่อน เมื่อได้รับใบแจ้งหนี จากสถานบริการจึงจัดท ารายงานขอซื อ
ขอจ้าง  

 
4.4 หลักฐานการจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงที่พิมพ์จาก

ระบบคอมพิวเตอร์และหลักฐานการสั่งจ่ายน  ามันเชื อเพลิงที่ออก
จากส านักงานไม่ตรงกัน เนื่องจากการปัดเศษทศนิยม 

 
5. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมการจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงตาม

รูปแบบที่ก าหนดในหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

6. ให้จ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิงส าหรับบัตรเติมน  ามันรถราชการ 
(Fleet card) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน 
(Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

7. การด าเนินการจัดซื อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื อ
ขอจ้างเสนอหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการพัสดุ และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ข้อ 22  

8. ให้ประสานสถานบริการน  ามันเชื อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ปัดเศษทศนิยม และตรวจสอบหลักฐานใบสั่งจ่ายน  ามันเชื อเพลิง 
ใบเสร็จที่ทางสถานบริการน  ามันและใบแจ้งหนี ให้ตรงกัน 

 
5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้าง

และการบริหารพั สดุภาครัฐ ด่ วนที่ สุด  ที่  กค (กวจ) 
0405.3/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการจัดซื อน  ามันเชื อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2562 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
5. ไม่ได้จัดท าหนังสือขออนุญาตจอดรถนอกสถานที่

ราชการ  
 
6. การออกตรวจปราบปรามไม่ ได้ จัดท าใบอนุญาตใช้รถ  

(แบบ 3) โดยใช้ค าสั่งออกตรวจปราบปรามผู้กระท าผิดแทน 
 

9. ให้จัดท าหนังสือขออนุญาตน ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้ที่อ่ืน
นอกจากสถานที่เก็บปกติหรือบริเวณของส่วนราชการจากผู้มีอ านาจ
อนุญาต   

10. ให้จัดท าใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกครั งที่มีการน ารถ
ออกไปใช้ ทั งระยะใกล้ และระยะไกล ในกรณีรถยนต์คันที่ใช้งานทั่วไป 
ซึ่งในแต่ละวันใช้งานบ่อยครั ง อาจขออนุญาตใช้รถแต่ละครั งในรูปแบบ
ของสมุด แต่ต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามแบบ 3 

7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ 
พ.ศ.2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

8. ค าสั่งกรมสรรพสามิต ท่ี 511/2560 มอบอ านาจ
หน้าท่ีให้สรรพสามติพื นท่ีปฏิบัตหิน้าท่ีแทนอธิบดีกรม
สรรพสามติในการอนุญาตให้น ารถส่วนกลางท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานไปเก็บรักษาไว้ที่อ่ืนนอกสถานท่ี
บริเวณของส่วนราชการเป็นครั งคราว 

  9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ 
พ.ศ.2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

6.3 การตรวจสอบและควบคมุทรพัย์สินของส่วนราชการ 
1. การจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์รายตัว พบว่า 

1.1 ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัว หรือจัดท า
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อาคารส านักงานฯ ที่ก่อสร้างใหม่ และครุภัณฑ์
ส านักงานท่ีจัดซื อพร้อมอาคารฯ 

1.2 ไม่ได้ค านวณค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมใน
ทะเบียนคุมสินทรัพย์รายตัว  

1.3 ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
 
 

 
1. ให้ส ารวจครุภัณฑ์ทั งหมดจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัวตาม

แบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้เป็นปัจจุบัน  
 
 
2. ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
3. ให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินต่ ากว่าเกณฑ์ ส าหรับสินทรัพย์ทีม่ี

มูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ขั นต่ า 5,000 บาท ให้บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยไม่
คิดค่าเสื่อมราคา แต่ต้องบันทึกรายละเอยีดของทรัพย์สินในทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว 

๓๓๕๔๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว 

123 ลงวันที่ 29 มีนาคม ๒๕56 เรื่อง คู่มือการบันทึก
ข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web 
Online 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว 
๓๓๕๔๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

2. สินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดแล้วไม่ได้ตัดออกจากระบบ 
GFMIS 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดแล้วออกจาก
ระบบ GFMIS  

 

3 . โครงการก่อสร้ างอาคารชุดพั กอาศั ยส านั กงาน
สรรพสามิตภาค/พื นที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค มีสัญญาสิ นสุด
แล้วผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และยัง
ไม่ได้จัดท าหนังสือขอขยายเวลาด าเนินการก่อสร้าง 
 

5. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสั่งการ 

6. ตรวจสอบเอกสารการส่งงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่เหลือโดยเร็ว 
7. ให้แจ้งผู้รับจ้างเร่งด าเนินงานและส่งมอบงานโดยเร็ว และ

ตรวจสอบค่าปรับหากเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างให้หน่วยงานของ 

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 181 - 183 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 รัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างยินยอมเสีย

ค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 

4. อาคารส านักงาน ที่ก่อสร้างใหม่ และครุภัณฑ์ส านักงาน
ที่จัดซื อพร้อมอาคารฯ ยังไม่ได้บันทึกรายการข้อมูลหลักสินทรัพย์
ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online 

 

8. ให้บันทึกรายการข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคาร
ส านักงานที่ก่อสร้างใหม่ และครุภัณฑ์ส านักงานที่จัดซื อพร้อมอาคารฯ 
ผ่าน GFMIS Web Online 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0528.2/ ว 
123 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 เรื่อง คู่มือการบันทึก
ข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS web 
online 

6.4 การควบคุม เก็บรักษา และการตรวจนบัแสตมป์ (ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี) 
บัญชีการรับ-จ่ายแสตมป์ (ส.ส. 03-01) พบว่า 

1. บันทึกบัญชีด้วยดินสอ และไม่เป็นปัจจุบัน 
2. น าสมุดมาตีเส้น รายละเอียดไม่ เป็นไปตามแบบ 

(ส.ส.03-01) ที่กรมสรรพสามิตก าหนดไว้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีการรับ-จ่ายแสตมป์ (ส.ส. 03-01) 
ด้วยปากกาทุกครั งท่ีมีการรับ – จ่าย เพื่อป้องกันการแก้ไข 

2. ให้ใช้บัญชีคุมการรับ – จ่ายแสตมป์สรรพสามติ แบบ ส.ส. 03 – 01 
และลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการ
ควบคุมแสตมป์สรรพสามติ ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 

6.5 การขายทอดตลาดครุภณัฑส์ านักงาน  
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ได้จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วม

ประมูลขายทอดตลาดและหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ 
 

ในการด าเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ให้จัดท าทะเบียนคุม
ผู้เข้าร่วมประมูลและให้ผู้เข้าร่วมประมูลลงลายมือช่ือ วันที่ เวลาที่เข้า
ร่วมประมูลให้ครบถ้วน เพื่อยืนยันการเข้าประมูลขายทอดตลาดและ
จัดท าหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการควบคุม
ภายในที่ดี 

 

7. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย  (แบบ ปย.2) 
1. บันทึกกิจกรรม และการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วน 

1.1. กิจกรรมและการบันทึกการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครบถ้วน ได้แก่ กิจกรรมการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate 
online ไม่มีการตรวจสอบทุกสิ นวันท าการว่ามีการจ่ายเงินจากสรุปผล
การโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

 
1.2 กิจกรรมการรับและน าส่งเงิน พร้อมทั งการบันทึก

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและเอกสารแทนตัวเงิน ยังไม่ครบถ้วน 
และเพียงพอ 

 
1. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื นทีเ่พิ่มกิจกรรมการรับ – จ่ายเงินผ่าน

ระบบ KTB corporate online ให้ตรวจสอบทุกสิ นวันท าการว่ามีการรับ 
– จ่ายเงิน จากสรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
และรายงานสรุปผลการโอนเงินจากระบบระบบ KTB corporate 
online เป็นหลักฐานการจ่าย 

2. ให้เพิ่มกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมการรับและน าส่งเงิน 
พร้อมทั งการบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน โดย ณ สิ นวันเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้และค่าปรับเปรียบเทียบคดีน าเงินที่ได้รับส่งมอบให้แก ่

 
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและส่ง

มอบให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบก่อนน าเก็บไว้ในตู้
นิรภัย 

 

1.3 กิจกรรมการควบคุมการใช้รถราชการ ยังไม่
ครบถ้วน และเพียงพอ 

1.4 กิจกรรมการควบคุมการเก็บรักษาของกลางและ
กระบวนการท าลายของกลาง ยังไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
1.5 กิจกรรมการตรวจสอบตามหนังสือเรียก ของส่วน

ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
 
 

 

3. ให้ก าหนดขั นตอนการควบคุมการใช้รถราชการ ให้ชัดเจน 
 
4. ให้เพิ่มกิจกรรมการควบคุมการเก็บรักษาของกลางให้เพียงพอ 

ก าหนดขั นตอนการควบคุมเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

เช่น การเก็บรักษาของกลาง คณะกรรมการรับของกลางตามแบบ 
ขก.2 รับทราบและเซ็นรับของกลางและน าเก็บรักษา ณ คลังเก็บของ
กลาง และจัดเก็บเป็นรายคดี 

5. ให้บันทึกกิจกรรมให้ครบถ้วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้รอสั่งการจากกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดท าควบคุมภายใน ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 
2561 

 

2. ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ไม่มีสรรพสามิตพื นท่ีเป็นประธานคณะท างาน และ
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนไม่ครบทุกฝ่ายและทุกสาขา 
 

6. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดท าค าสั่งควบคุมภายใน
ประกอบด้วยสรรพสามิตพื นที่เป็นประธานคณะท างาน และผู้แทนจาก
ทุกส่วนงานร่วมเป็นคณะท างานฯ 
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