
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเงินกองทุนสวัสดิการของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนที่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. ภาพรวมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ 

1. ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุน
สวัสดิการส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนทีไ่ม่เป็นปัจจบุัน 

1. ให้คณะกรรมการกองทนุสวัสดิการส านกังานสรรพสามิตพ้ืนทีท่บทวน
ระเบียบว่าดว้ยการเงินและการบัญชีของกองทนุสวัสดิการใหเ้ป็นปจัจบุนัและ
เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานเงินกองทุนสวัสดิการตามหนังสือส านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ กค 0618/ว 2525 ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2561 

1. แนวทางการบริหารงานเงินกองทุนสวัสดิการตาม
หนังสือส านักบริหารทรัพยากรบคุคลที ่กค 0618/ว 2525 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

2. การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ 
ประจ าเดือน ไม่ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการเป็นลายลกัษณอ์ักษรในการประชุมแต่ละครัง้ 

2. การประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการให้มีการจัดท ารายงาน
การประชุมเพ่ือบันทึกมติของที่ประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้เป็น
หลักฐานในการด าเนินงานกองทุนให้เปน็ไปตามมติทีป่ระชุม 

2. ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่

3. การจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้ลงนามสั่งจ่ายเงินบัญชเีงิน
ฝากกองทุนสวัสดิการของส านกังานสรรพสามิตพ้ืนที ่ไม่ได้จัดท า
เป็นค าสั่งของส านักงาน 

3. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินบัญชีเงินฝาก
กองทุนสวัสดิการ เป็นค าสั่งของหน่วยงาน พร้อมแจ้งเวียนให้ผู้มีหน้าที่ลง
นามสั่งจ่ายรับทราบ 

 

2. การกู้ยืมเงิน เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ และมีการรบัช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามก าหนดระยะเวลา 
1. การระบุเลขที่สัญญากู้ยืมไม่ต่อเนื่อง เช่น บางฉบับระบุ

เลขที่สัญญากู้ยืม บางฉบับไม่ได้ระบุเลขที่สัญญากู้ยืมไว้ในหนังสอื
สัญญากู้ยืมให้ชัดเจน 

2. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวไม่ได้ระบุเลขที่สัญญาการ
กู้ยืม 

3. หนังสือสัญญาขอกู้บางฉบับมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น 
ไม่ได้ระบุวงเงินผ่อนช าระต่อเดือน ระยะเวลาเริ่มต้นคืนเงินยืม  
เป็นต้น 

1 ให้เจ้าหน้าที่ระบุเลขที่สัญญาไว้ในหนังสือสัญญากู้ยืมและจัดเ ก็บ
เรียงล าดับตามเลขทีส่ัญญาการกู้ยืม 
 

2. ให้ระบุเลขที่สัญญาการกู้ยืม/หรอืหนงัสือขอยมืเงินในทะเบียนคุม
ลูกหนี้รายตัว 

3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดในหนงัสือสญัญาขอกู้เงิน
ให้มีข้อมูลครบถ้วน พร้อมท าทะเบยีนคุมสัญญาการกูย้ืม เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ ควบคุมการให้กู้ยืม  

1. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยมืเงินและสวสัดิการให้แก่
สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4. รับช าระหนี้จากลกูหนี ้ไม่ได้ระบุเล่มที่ เลขที่ใบเสรจ็ ไว้
ในทะเบียนคุมลูกหนีร้ายตัวให้ชดัเจน ว่าเป็นการรับช าระหนีต้าม
ใบเสร็จรับเงินเลม่ที่ เลขทีใ่บเสร็จรับเงินใด 

 

4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับช าระหนี้ระบุเล่มที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับช าระหนี้
แต่ละงวดไว้ในทะเบยีนคุมลกูหนีร้ายตัว เพ่ืออ้างอิงหลกัฐานการช าระหนี้ 

2. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยมืเงินและสวสัดิการให้แก่
สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่

 
5. การออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือรับช าระหนี้ ไม่ได้ระบุเลขที่

สัญญาการกู้ยืม/เงินยืม ว่าเป็นการช าระหนี้ตามสัญญาการกู้ยืม/เงิน
ยืมเลขที่สัญญาใดไว้ในใบเสร็จรับเงิน 

5. การรับเงินช าระหนีข้องกองทนุสวัสดิการ ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
เพ่ือรับช าระหนีทุ้กประเภทให้ครบถ้วน และให้ระบุเลขที่สญัญาการกู้ยมื/
เงินยืม งวดที่รับช าระเงินกู้ไว้ในใบเสร็จรับเงินทกุฉบบั เป็นการควบคุม
ภายในเพ่ือใช้ในการอา้งอิงหลักฐานว่าได้ช าระเงินกู้งวดที่เท่าไหร่ตามสัญญา
เลขที่ใด  

 

3. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
1. เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินกองทุนไม่มี

รายละเอยีดที่อยู ่วัน เดือน ปี ที่รับเงิน ของผู้รับเงิน  
1. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบการ

จ่ายเงินทุกครัง้ และหลักฐานตอ้งมีรายละเอยีดสถานทีอ่ยู่ วัน เดือน ปี ที่
จ่ายเงิน จ านวนเงินทีจ่่าย รายละเอียดของการจา่ย ลายมือชื่อผูร้ับ ลายมือ
ชื่อผู้จ่ายเงิน  
 

1. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยมืเงินและสวสัดิการให้แก่
สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่
 

2. กรณีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก เช่น 
กรณีจ่ายเงินช่วยเหลอืการจดังานศพ พบว่า ผู้รับเงินช่วยเหลือ
ไม่ได้แนบหลักฐานทีแ่สดงถึงความสัมพันธ์กับสมาชกิ 

 

2. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ เ พ่ือการสงเคราะห์สมาชิก กรณี
สมาชิก คู่สมรส บุตรโดยชอบธรรม บิดา หรือมารดาของสมาชิกเสียชีวิต  
ต้องมีหลักฐานแนบประกอบการเพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือ ดังนี้  

2.1. หลักฐานที่แสดงว่าได้เสียชีวิตจริง ได้แก่ ส าเนาใบมรณะบัตร 
ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้เสียชวีิต 

2.2 กรณีเป็น คู่สมรส บุตรโดยชอบธรรม บิดา หรือมารดาของ
สมาชิก นอกจากเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 แล้วต้องมีเอกสารที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์กับสมาชิก  

 
 
 
 

2. ระเบียบสวัสดิการภายในสว่นราชการส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4. การบันทึกบัญชี งบรายรับ – รายจ่าย งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน 
1. การจัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ และรายงาน

ทางการเงินไม่ครบถ้วน  
1. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ ให้ ครบถ้วนตาม

แนวทางหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว 366 ลงวันที ่21 เมษายน 
2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการบนัทกึบญัชี เกณฑ์คงค้างเกี่ยวกับรายได้แผน่ดนิ 
และกองทุนสวัสดิการ ซึ่งได้แก่ 

1.1 สมุดเงินสด 
1.2สมุดเงินฝากธนาคาร 
1.3 สมุดรายวันทั่วไป 
1.4 บัญชีแยกประเภท-เงินกองทนุสวัสดิการ 
1.5 บัญชีแยกประเภท-เงินกองทนุสวัสดิการ (ให้กู้ยืม) 
1.6 บัญชีแยกประเภท-เงินกองทนุสวัสดิการ (สงเคราะห์/

นันทนาการ) 
1.7 บัญชีแยกประเภท-เงินกองทนุสวัสดิการ (กิจกรรมเสริมสรา้ง

ความผาสุกของสมาชกิ 
1.8 บัญชีแยกประเภท-ลูกหนีเ้งินให้กู้ยมื 
1.9 บัญชีแยกประเภท-ค่าใชจ้่ายสงเคราะห์/นนัทนาการ 
1.10 บัญชีแยกประเภท-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริมสรา้งความผาสุก

ของสมาชิก 
1.11 บัญชีแยกประเภท-ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ยมื 
1.12 บัญชีแยกประเภท-ดอกเบีย้รับจากธนาคาร 

2. ให้เจ้าหน้าที่จดัท ารายงานทางการเงินให้ครบถว้น ได้แก่ 
2.1 งบทดลอง  
2.2 งบรายรับ – รายจ่าย 
2.3 งบดุล 
 

1. ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่

2. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเ งินและสวัสดิการให้แก่
สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างส านัก งาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่

3. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว 366 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการบนัทกึบญัชี 
เกณฑ์คงค้างเกี่ยวกับรายได้แผ่นดิน และกองทุนสวสัดิการ 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

2. ยอดเงินดอกเบี้ยรับจากการรับช าระหนี้ที่น าฝากซึ่ง
ปรากฎในสมุดบัญชีเ งินฝากธนาคารมียอดสูงกว่าในบัญชี
ดอกเบี้ยรับจากการใหกู้้ยืม 

2.ให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีท าการสอบทานยอดเงินฝาก
ธนาคารกับบัญชดีอกเบี้ยรับจากการให้กูย้ืมให้ถกูต้องตรงกัน 

 

3. ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมลกูหนีร้ายตัว 3. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวโดยให้มีรายละเอียด
เลขที่สัญญาการกู้ยืมไว้ด้วย และเม่ือสัญญาใดที่ช าระหนี้ครบถ้วนแล้วให้
เขียนค าว่า “ปิดบัญชี”ในเดือนที่ช าระหนี้และดอกเบี้ยครบถ้วน 

 

4. จัดท า งบรายรับ รายจ่าย งบทดลองประจ าเดือนไม่
ต่อเนื่องทุกเดือน 

4. ให้จัดท างบรายรับ รายจ่าย งบทดลองประจ าเดือนทุกเดือน และ
น าเสนอให้คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือทราบ
ด้วย  

 

5 ระบบการควบคุมภายในเงินกองทุนสวัสดิการ 
1. ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชีเ งินกองทุน

สวัสดิการแล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อตรวจสอบงบรับ – จ่าย งบ
ทดลองและไม่ได้รับรองงบการเงินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือทราบ 

1. เม่ือได้ท าการตรวจสอบบญัชี ให้เจา้หนา้ทีต่รวจสอบบัญชีลงลายมือ
ชื่อรับรองงบทดลองและงบรับ-จา่ย แล้วรายงานให้คณะกรรมการเงินกองทนุ
สวัสดิการทราบด้วย 
 

ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน
สรรพสามิตภาค/พ้ืนที ่
 

2.  ผู้ ต ร ว จส อบบัญชีไม่ ได้ท ากา รตรวจสอบบัญชี
เงินกองทุนสวัสดิการประจ าป ี 
 
 

2. เม่ือสิ้นปีปฏิทนิ ให้ด าเนินการปิดบญัชี จัดท างบทดลอง และงบดลุ 
ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการสวัสดิการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักงาน
สรรพสามิตภาคเพ่ือทราบด้วย 
 

 

 


