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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
1. ด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.1 การตรวจสอบภาษ ี
(1) มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ “การตรวจก ากับ

ดูแล” ประจ าปีงบประมาณ แต่มไิด้จัดท าแผนงาน/โครงการ
ตรวจสอบภาษีแบบเบด็เสร็จ ณ สถานประกอบการและแบบ
ออกหนังสือเรียก 

 
 
(2) การออกตรวจมีข้าราชการระดับช านาญงาน  

เป็นหัวหน้าคณะ 

1. ให้มีการจดัวางแผนงานการตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถาน
ประกอบการและแบบออกหนังสือเรียก โดยพิจารณาบริหาร
ความเสีย่ง จากการประเมินระดับความเสีย่งสูงของ
ผู้ประกอบการ พร้อมวิเคราะห์จากข้อมูลภายในและภายนอก 
เพื่อก าหนดการตรวจรายที่มีความเสี่ยงสูงไว้ในแผนการ
ตรวจสอบ เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี

2. การออกตรวจให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบภาษี 
และใช้แบบท่ีก าหนดตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีตาม 
พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖3  

หมวด ๑ การตรวจก ากับดูแล  
หมวด 2 การตรวจสอบแบบเบด็เสร็จ ณ สถาน

ประกอบการ (Field Audit) 
หมวด 3 การตรวจสอบตามหนังสอืเรียก 
2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีตาม 

พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ 8 (1) ให้มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่าระดับ

ช านาญการ เป็นหัวหน้าคณะ และแต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงาน
สรรพสามติ เว้นแตผู่้มีอ านาจอนุมตัิสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

1.2 หลักประกันการยื่นแบบรายการภาษีช าระภาษีภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดจากเดือนท่ีน าสินค้า ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลงัสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันตามพระราชบัญญตัิภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 58 

(1) ฝ่ายบรหิารการจัดเก็บภาษไีมไ่ด้จัดท าทะเบียนคมุ
หลักประกันค่าภาษสี าหรับรายผู้ประกอบอุตสาหกรรมที ่
จดทะเบียนตามพระราชบญัญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

1. ให้ฝ่ายบริหารการจดัเก็บภาษีจดัท าทะเบียนคุมเงิน
ประกันค่าภาษ ีโดยใหค้วบคมุรายละเอยีดผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
วงเงินประกันค่าภาษี ประเภทของเงินประกัน (เงินสด/หนังสือ 
ค้ าประกัน) วันหมดอายุของหนังสือสัญญาค้ าประกัน เพ่ือใช้ใน
การติตตาม ตรวจสอบ การค้ าประกัน และใช้สอบยันกับฝ่าย
อ านวยการ 

 
 

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดสินค้าที่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช าระภาษีภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้า โดยมหีลกัประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

 
 



หน้า 2 จาก 21 
 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(2) มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเ์ครื่องหอมและ

เครื่องส าอางเป็นผู้มาช าระภาษภีายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
แต่ไม่พบรายการและหลักฐานการวางเงินค  าประกันในทะเบียน
คุมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่วางเงนิค  าประกันค่าภาษี  

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) มีเงินค้ าประกันค่าภาษีอยู่ในเงินฝากคลัง (10910) เป็น

ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จาก
เครื่องขายเครื่องดื่ม เดิมอยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และปัจจุบัน
กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่ได้
ก าหนดให้เครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต แต่ยังไม่ได้ด าเนินการน าเงิน
ค้ าประกันค่าภาษดีังกล่าว คืนให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่ท าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่มเดิม ที่อยู่ใน
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 

 

2. ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิารจัดเก็บภาษีตรวจสอบ และแจ้ง 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ขอยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการ
ช าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น าสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้จัดท าหนังสือสัญญาวางประกัน 
ค่าภาษีดังกล่าว มาด าเนินการจัดท าหนังสือสัญญาวางประกัน 
ค่าภาษี (ภส.03-12) โดยมิช้า 

3. ให้ตรวจสอบวงเงินประกันคา่ภาษีของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกรายเป็นประจ าทกุปี เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรม
สรรพสามติ และหนังสือเวียนท่ีเกีย่วข้อง โดยให้ค านวณวงเงิน
ประกันค่าภาษี ร้อยละ 10 ของยอดค่าภาษีเฉลี่ยในระยะ 6 เดือน
ที่ล่วงมาแล้ว 

4. ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารจัดเก็บภาษี ตรวจสอบและแจ้ง 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่มีภาระผูกพันกับกรมสรรพสามิตแล้ว  
น าหลักฐานการวางเงินค้ าประกันมาแสดง และรับเงินค้ าประกันคืน 
หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่มารบัเงินคืนตามวันที่แจ้งแล้ว  
ให้แจ้งฝ่ายอ านวยการเพื่อน าส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามแนวปฏิบัตหินังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0621/399  
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 หากไมม่ารับคืนให้ปฏิบัติ ดังนี ้

4.1 หลักประกันเป็นเงินสด หากไม่มารับคืนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

4.2 หลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันธนาคาร หาก
ติดต่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ไดใ้ห้แจ้งธนาคารที่ออกหนังสือ
ค้ าประกันมารับคืน 

2. ตามประกาศกรมสรรพสามติเรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขใหผู้้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นแบบรายการภาษี 
พร้อมช าระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่น า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรอืคลังสินค้า โดยมีหลักประกัน 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2560 ก าหนดประเภทของหลักประกัน 
วงเงินค้ าประกันและระยะเวลาของหลักประกัน 

3. วงเงินหลักประกัน ให้เป็นไปตามหนังสือกรมสรรพสามิต 
3.1 ท่ี กค 0616/ว 1509 ลงวันท่ี 19 ตลุาคม 2560 
3.2 ที่ กค 0616/ว 1489  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

4. มีการวางเงินค้ าประกันค่าภาษโีดยคดิเฉลีย่จากยอด 
ค่าภาษีในระยะ 6 เดือนที่ล่วงมาแล้ว และให้มีก าหนดระยะเวลา 
1 ปีนับแต่วันท่ีสรรพสามิตพื้นที่อนุมัต ิ

5. หนังสือกลุม่ตรวจสอบภายใน ที่ กค 0621/399 ลงวันที่ 
9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการคืน
หลักประกันเพื่อขอช าระภาษภีายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป
และกรณีฐานข้อมลูผู้ประกอบการในระบบงานทะเบียนไม่เป็น
ปัจจุบัน 

1.3 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(1) หน่วยงานได้จดัท าแผนการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้และ

ตัวแทนสารละลายไฮโดรคาร์บอน แต่การตรวจปฏิบตัิการไม่
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

1. ให้จัดท าแผนการตรวจปฏบิัติการผู้ใช้และตัวแทน
สารละลายไฮโครคาร์บอน รายที่มคีวามเสีย่งให้ครบถ้วนตาม

1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่
ประกอบการเป็นตัวแทนในการซื อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรฯ ใน
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(2) ฝ่ายบรหิารการจัดเก็บภาษไีมไ่ด้จัดท าทะเบียนคมุ 

ผู้ไดร้ับอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือ
บันทึกผู้ใช้สารละลายฯ ไม่ครบถ้วน หรือการบันทึกรายละเอียด
ข้อมูลไมค่รอบคลุม เช่น ไมม่ีรายชื่อว่าซื่อจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า/ผู้ประกอบกิจการตัวแทนรายใด  
และการน า SOLVENT ไปใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อกิจการใด 

แผนที่ก าหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด 

2. ให้จัดท าทะเบียนคุมผู้ได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน แยกประเภทผู้ประกอบการ 
ผู้ใช้ หรือผู้แทน 

3. ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้ไดร้ับอนุญาตใน
ทะเบียนคุมให้ครอบคลมุและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

อุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2560 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
การเสยีภาษีในอัตราศูนยส์าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงวันท่ี ๑6 กันยายน ๒๕60 

3. จัดท าทะเบียนคุมผู้ขอใช้สารละลายฯ แยกประเภท
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ หรือผู้แทน 

 
1.4 การรับรายได้และน าส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

(1) การน าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดนิพบว่า มีการรับเงินสด
และเช็คในวันจัดเก็บเดยีวกันและได้มีการน าส่งเงินฝากคลังเป็น
รายได้แผ่นดินเข้าบญัชี EDC ทั งจ านวน 

 
 
 
 
 
(2) การน าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดนิพบว่า มีการส่งเงินเกิน

และส่งขาดกว่าระบบงานรายได ้
 
(3) การน าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดนิ ไม่ได้มีการน าเงิน 

ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันท่ี
จัดเก็บรายได้  

 
 
 
 

1.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสอืกรมสรรพสามิต ท่ี กค 
0617.2/ว 1252 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561 เรื่อง วิธีการ
ปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการน าเงินส่งคลังของกรม
สรรพสามติผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.1.2 ช าระด้วยเช็ค  
เงินสดและเช็ค ใน 1 วันจัดเก็บ ให้น าเงินสดและเช็คเข้าบัญชี
พักหน่วยงาน เมื่อผ่านการเคลยีรร์ิง่เช็คเรียบร้อยแล้ว ให้น าเงิน
รายวันดังกล่าวทั้งจ านวน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร EDC 
โดยโอนผา่นระบบ KTB Corporate Online 

2. ให้เจ้าหน้าทีส่อบทานการรับเงินทุกสิ้นวัน กับรายงาน
ทะเบียนการรับเช็คและเงินสด จากระบบงานรายได้ ให้ถูกต้อง
ตรงกันก่อนน าเงินฝากเข้าบญัช ี

3. ให้น าส่งเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 3 วันท าการ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของกรมสรรพสามิตกับกรมบัญชีกลาง 

1. หนังสือกรมสรรพสามติ ที่ กค 0617.2/ว 1252 ลง
วันท่ี 5 เมษายน 2561 เรื่อง วิธีการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน
และการน าเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 

2. ตามหนังสอืกรมสรรพสามิต ที่ กค 0617.2/ว 1252 ลง
วันท่ี 5 เมษายน 2561 เรื่อง วิธีการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน
และการน าเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

3. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.7/33364 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2550 ให้น าส่งเงินฝากเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
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1.5 ระบบการควบคุมภายในด้านการรับรายได้ภาษสีรรพสามติ 

(1) มีการน าแบบพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินท่ีมีการพิมพ์ด้านหลัง
ซึ่งเป็นใบเสรจ็รับเงินที่เสียมาใช้เปน็เอกสารหลักฐานในการรับ
เงินค่าภาษ ี

 
(2) การตรวจสอบการแสดงยอดรวมเงินรับ ณ สิ้นวันใน

ส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายกบัรายรายงานการับรายได้
ประจ าวันจากระบบงานรายได้ พบว่า ไม่ได้บันทึกเลขท่ีใบเสร็จ 
จ านวนแบบพิมพ์ท่ีช ารุด และจ านวนท่ีใช้ไป 

 
 
 
 
 
 
(3) ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าท่ีมีการ Settlement จากเครื่องEDC 

และสอบทานจ านวนเงินให้ถูกต้องกับส าเนาใบเสร็จรับเงิน  
แต่ไมไ่ด้พิมพร์ายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (Receivable 
Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทาง
บัญชี (e-Statement/Account Information) จากระบบ KTB 
Corporate Online มาเพื่อสอบทานความถูกต้องของการรับเงิน 
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(4) การตรวจสอบการใช้แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พบว่า 
บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ (ส.ส.1/8) ไม่ได้ลงลายมือช่ือผูร้ับและ
จ่ายใบเสร็จรับเงิน 

(5) แบบพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินที่เสียช ารุด มีการประทับตรา  
สีแดง ช ารุดยกเลิกไว้ท่ีต้นฉบับ แต่ไมไ่ด้ประทับตราที่ส าเนา 

 

1. หากพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเสยี ให้ใช้ปากกาขีดฆ่า
ใบเสร็จรับเงินท่ีเสียทั้งต้นฉบับและส าเนาพร้อมทั้งเขียนว่า
ยกเลิก/ช ารุด และจัดเก็บไว้ท้ัง 2 ฉบับ ไม่สามารถน ามาใช้เรียก
เก็บได้อีก 

2. ให้เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับมอบหมายตรวจสอบจ านวนเงินท่ี
จัดเก็บ การน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ 
ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อไดต้รวจสอบความถูกต้องแล้ว  
ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสรจ็รับเงินทุกฉบับท่ีได้รับ
ในวันน้ันไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือ
ช่ือก ากับไว้ด้วย ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรบัเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และเพือ่ให้เกิดการควบคมุภายในท่ีดี 
ให้บันทึกเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน และเลขท่ีแบบพิมพ์ รวมถึงจ านวน
แบบพิมพท์ี่ใช้และเสียในวันนั้นไวด้้วย 

3. ให้เจ้าหน้าที่พิมพร์ายงานการรบัช าระเงิน EDC 
Receivable และรายงานสรุปรายละเอยีดการรับเงินของส่วน
ราชการ มาตรวจสอบกับ สลิปการรับเงินด้วยเครื่อง EDC/ สลิป 
Settlement Report และใบเสรจ็รับเงินทุกสิ้นวัน ก่อนน าส่ง
เอกสารให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าส่งเงิน 

 
 
4. ให้เจ้าหน้าทีล่งลายมือช่ือรับ-จา่ยใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

เพื่อเป็นการควบคมุภายในท่ีดี และให้มีหลักฐานการรับส่ง
ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ 

5. ให้ประทับตรา หรือขีดฆ่าใบเสร็จรับเงินท่ีช ารดุ หรือเสีย
ทั้งต้นฉบับและส าเนาเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้น ามาใช้เก็บเงิน
ในทางทุจริต 

1. การบันทึกบัญชรีับจ่ายแบบพิมพ์ (ส.ส.1/8) ของแบบพมิพ์
ใบเสร็จรับเงิน มีการลงรายการรับ จ่าย เก็บรักษา ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันให้เป็นไปตามระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 หมวด 6 ข้อ 71 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.๒๕62 หมวด 6 ข้อ 72 

 
 
 
 
 
 
 

3. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0617.2/ว 
1252 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561 เรื่องวิธีปฏิบัติงานด้านการ
รับเงินและการน าเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 หมวด 6 ข้อ 72 ...ใหม้ีหลักฐาน
การรับส่งใบเสรจ็รับเงินนั้นไว้ด้วย 

5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕62 
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(6) การตรวจสอบการแสดงยอดรวมเงินรับ ณ สิ้นวัน 

ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสดุท้ายกับรายงานการรับรายได้
ประจ าวันจากระบบงานรายได้ พบว่า ไม่มีการแสดงยอดรวม 
เงินรับ ณ สิ้นวัน ไม่ได้บันทึกเลขท่ีใบเสร็จ จ านวนแบบพมิพ์ท่ี
ช ารุด และจ านวนที่ใช้ไปในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสดุท้าย 
รวมถึงไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยลงลายมือช่ือก ากับ 

 

6. ให้เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับมอบหมายตรวจสอบจ านวนเงินท่ี
จัดเก็บ น าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้
ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสรจ็รับเงินทุกฉบับท่ีได้รับใน
วันน้ันไว้ในส าเนาใบเสรจ็รับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และเพือ่ให้เกิดการควบคุมภายในท่ีดี 
ให้บันทึกเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน และเลขท่ีแบบพิมพ์ รวมถึงจ านวน
แบบพิมพ์ท่ีใช้และเสียในวันนั้นไวด้้วย 

ข้อ 83 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร จากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจ านวนเงิน
ที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ใน
ระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูต้รวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ที่ได้รับในวันนั นทุกฉบับ ไว้ใน
ส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ฉบับสุดท้าย และลง
ลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย 

1.6 แบบรายการภาษี และแบบค าขอรับแสตมป ์
แบบรายการภาษี และแบบค าขอรับแสตมป์พบว่า แบบค า

ขอรับแสตมป์ ไมม่ีการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าท่ี และไมม่ี
การอนุมัติและลงนามจ่ายแสตมป ์

 ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาลงความเห็น และผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนจ่าย
แสตมป์ เมื่อจ่ายแสตมป์แล้วให้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายแสตมป์ด้วย 

 

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดประเภทสินค้าท่ี
เสียภาษีโดยใช้แสตมปส์รรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี ประกาศ ณ วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการ
ควบคุมแสตมป์สรรพสามติ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน
2561 

2. ด้านการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
2.1 การใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตไม่เรียงตามล าดับเลขท่ีแบบ

พิมพ์ใบอนุญาต 
2.2 รายงานใบอนุญาตในระบบใบอนุญาตไม่ถูกต้องตรงกับ

ส าเนาใบอนุญาตที่จัดเก็บ 
 
 
 
 
2.3 การรับเงินคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตและน าส่งคลัง พบว่า

มีการจัดท ารายงานใบอนุญาตเทียบกับรายงานใบอนุญาต

1. ให้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรยีงตามล าดับเลขท่ีแบบ
พิมพ์ใบอนุญาต 

2. ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตรวจสอบการพิมพ์
ใบอนุญาตใหถู้กต้องครบถ้วนก่อนให้ผู้ขอใบอนุญาตอย่าง
เคร่งครดั  

3. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ปรับปรุง
ระบบใบอนุญาตให้สามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียว 
และไม่สามารถบันทึกใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อื่นได ้

4. ให้สรรพสามิตพื้นที่ สอบสวนข้อเท็จจริง และด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
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ประจ าวัน งบเดือนยอดค่าภาษีสรรพสามิต และรายงานน าส่งคลัง 
ถูกต้องตรงกัน แต่ไมต่รงกับส าเนาใบอนุญาต 
3. ด้านการเปรียบเทียบคดี 

3.1 การบันทึกข้อมูลในแบบฟอรม์เพื่อประกอบส านวนคด ี
(1) ผู้มีอ านาจตรวจพิสูจน์ไม่ไดจ้ัดท าบันทึกการตรวจ

รับของกลางก่อนท าการตรวจพสิูจน์ของกลาง 
 
(2) แบบรายงานการตรวจพิสจูน์ของกลาง (ส.ส.2/4) 

ด้านหลังใน (3) ค าสั่ง เจา้หนา้ทีผู่้พสิูจน์ของกลางไมไ่ดร้ะบุค าสั่ง
การปฏิบัตเิกี่ยวกับของกลางท่ีท าการพิสูจน์เสรจ็แล้ว ว่าให้
ด าเนินการเกี่ยวกับของกลางนั นอย่างไร เช่น ของกลางผิด
กฎหมายใหต้กเป็นของกรมสรรพสามิตตามระเบยีบใดและ
จัดเก็บไว้ที่ใด เป็นต้น 

(3) ส าเนาใบเสรจ็รับเงินค่าปรับผูต้้องหาได้ลงลายมือช่ือ
ในส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรบั แตไ่ม่มีข้อความที่แสดงว่า
ผู้ต้องหาได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและจ านวนเงินแล้ว
หรือไม่  

(4) คดีที่มีการเปรียบเทียบปรับต่ ากว่าค่าปรับที ่
กรมสรรพสามิตก าหนด ได้มีการขออนุมัติเพื่อปรับต่ ากว่า 
ทีก่ าหนด แต่ไม่ได้แนบเอกสารดังกล่าวไว้ในส านวนคด ี

 
(5) การบันทึกเพิ่มเติมในสมุดรบัค ากล่าวโทษ กรณีที่ท า

การเปรยีบเทียบคดีโดยผู้มีอ านาจเปรียบเทยีบคดีและเป็นคดีที่
ต้องมีการคืนของกลาง หรือต้องคนืของกลางกรณีที่ต้องช าระ
ภาษีให้ครบถ้วนก่อนรับของกลางคืน พบว่า ไม่มีการบันทึก
เพิ่มเตมิการคืนของกลางไว้ท้ายสมุดรับค ากล่าวโทษ 

1. ให้ผู้มีอ านาจตรวจพิสูจน์ท าการตรวจรับของกลางตาม
บันทึกการตรวจรับของกลาง และท าการตรวจพิสูจน์ตามวิธีการ
ที่ระบุไวต้ามระเบียบ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้พิสูจน์ของกลางระบุค าสั่งการปฏิบัติ
เกี่ยวกับของกลางในแบบรายงานการตรวจพสิูจน์ของกลาง 
(ส.ส.2/4) ด้านหลังใน (3) ค าสั่ง และลงลายมือช่ือก ากับไวด้้วย 

 
 
 
3. ให้ผู้รบัเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีด าเนินการแจ้งให้

ผู้ต้องหาได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีข้อความที่
แสดงว่าผูต้้องหาไดร้ับทราบและตรวจสอบความถูกต้องก ากับไว้
ด้วย 

4. กรณีคดีที่มีการเปรียบเทียบปรบัต่ ากว่าคา่ปรบัที ่
กรมสรรพสามติก าหนด ให้แนบหนังสือการอนุมัตกิารปรับต่ ากว่า
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอตัราโทษไว้กับ
ส านวนคดีด้วย 

5. ให้ผู้มีอ านาจเปรยีบเทียบคดีท าการบันทึกเพิ่มเติมใน
สมุดรับค ากล่าวโทษ กรณีที่ท าการเปรียบเทียบคดีโดยผูม้ีอ านาจ
เปรียบเทยีบคดี และเป็นคดี  ดังนี  

5.1. ต้องคืนของกลาง เนื่องจากเป็นของกลางท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้บันทึกไว้ท้ายสมดุรับค ากล่าวโทษว่า “ผู้ต้องหา
ได้รับของกลางในคดคีืนไปแล้ว”พร้อมกับให้ผูต้้องหาลงลายมือ
ช่ือก ากับไว้ด้วย 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจพสิูจน์ของกลาง 
พ.ศ. 2560 ข้อ 7.2.1 

 
2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี  

พ.ศ 2560 ข้อ ๑๐.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทยีบคดี พ.ศ.๒๕๖๐  

ข้อ 10.6.5  
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5.2. ต้องคืนของกลาง กรณีที่ต้องช าระภาษีให้ครบถ้วน

ก่อนรับของกลางคืน ให้บันทึกข้อความไว้ท้ายสมุดรับค า
กล่าวโทษว่า “ผู้ต้องหาได้ช าระภาษีสรรพสามติครบถ้วนแล้ว เมื่อ
วันท่ี…ตามใบเสร็จรับเงิน เลม่ที่… เลขท่ี…ลงวันท่ี…และผูต้้องหา
ได้รับของกลางในคดคีืนไปแล้ว”พร้อมกับให้ผูต้้องหาลงลายมือ
ช่ือก ากับไว้ด้วย 

3.2 ส าเนาใบเสรจ็รับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
(1) มีการแสดงรายละเอียดและยอดรวมเงินค่าปรับตาม

ใบเสร็จรับเงิน พบว่า ไมม่ีการแสดงรายละเอียดและยอดรวมเงิน
ค่าปรับตามใบเสร็จรับเงินที่ไดร้ับไว้หลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้าย  

(2) ส าเนาใบเสรจ็รับเงิน (สีขาว) ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือ
ไว้ท่ีตอนล่างของส าเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมข้อความที่แสดงว่า
ผู้ต้องหาได้รับทราบความถูกต้องแล้ว แต่ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
(สีฟ้า) ไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ต้องหาได้รับทราบความถูกต้อง
ของส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

1. ให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบตรวจสอบจ านวนเงินกับ
ใบเสร็จรับเงิน ณ สิ้นวัน และให้แสดงรายละเอียดและยอดรวม
เงินค่าปรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้นไว้หลัง
ส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือช่ือก ากับไวด้้วย 

2. ให้ผู้รับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีด าเนินการแจ้งให้
ผู้ต้องหาได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องโดยมีข้อความที่
แสดงว่าผู้ต้องหาได้ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ท้ังใบเสร็จรับเงินและส าเนาทุกฉบับด้วย 

 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2562 (หมวด 6) ข้อ 81 

 
2. ระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.๒๕๖๐  

ข้อ 10.5.2 

3.3 การรับและน าส่งเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีในหน้าท่ีกรมสรรพสามิต 
บันทึกข้อความการน าส่งเงินค่าปรบัเปรียบเทียบคดีจาก

ระบบงานผู้กระท าผิดเพื่อเป็นหลกัฐานการน าส่งเงินระหว่าง
ผู้รับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีกับฝ่ายบรหิารการจัดเก็บรายได้
และเจ้าหน้าที่การเงิน พบว่า ผู้น าส่งเงินได้ลงลายมือช่ือน าส่งเงิน 
แต่ผู้รับเงินไมไ่ดล้งลายมือช่ือการรบัเงินเพื่อเป็นการสอบยัน
ระหว่างกัน 

การน าส่งเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีครั้งต่อไปให้ผู้น าส่งและ
ผู้รับเงินลงลายมือช่ือในเอกสารบนัทึกข้อความการน าส่งเงิน
ค่าปรับเปรียบเทียบคดีจากระบบงานผู้กระท าผิดเพื่อการ
ควบคุมภายในที่ด ี

 

3.4 การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล 
แบบค าขอรับเงินสินบน (รว.3) ผูร้ับแจ้งความน าจับไม่ได้

รับรองลายพิมพน์ิ้วมือของผู้แจ้งความที่ประสงค์ปิดนาม 
 
 

ให้ผู้รับแจ้งความน าจับลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ
ของผู้แจ้งความน าจับพร้อมข้อความแสดงการรับรองลายพิมพ์
นิ้วมือของผู้แจ้งความน าจับไว้เป็นหลักฐานในแบบ รว.3 ด้วย   

 ระเบียบกรมสรรพสามติ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงิน
รางวัล ในคดีจับกุมผู้กระท าความผิด ตามพรบ.ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2560 ข้อ 16 
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3.5 การเก็บรักษาของกลาง 

(1) การจัดท าหนังสือน าส่งของกลางจากหน่วยงานที่
น าส่งของกลางพบว่า ไม่ได้แนบบญัชีของกลางตามที่ปรากฎใน
ส านวนคดี และส าเนารายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางจาก 
ต้นเรื่อง 

(2) การตรวจรับของกลางเพื่อเก็บรักษาพบว่า ไมไ่ด้
ระบุเลขท่ีคดีของกลางไว้ในทะเบียนคุมการเก็บรักษาของกลาง
ให้ชัดเจน และไมไ่ด้จดัท าบันทึกการตรวจรับของกลางเพื่อเก็บ
รักษาตามแบบ ขก. 2 ติดไว้ท่ีหีบห่อของกลาง 

 
 
 
(3) การเก็บรักษาของกลางไว้ท่ีสถานท่ีที่มิใช่สถานท่ี

เก็บของกลาง พบว่า ไม่ไดจ้ัดท าหนังสือขออนุมัติการจัดเก็บของ
กลางไว้ในสถานท่ีซึ่งมิใช่สถานท่ีเกบ็รักษาของกลางต่อ
สรรพสามติพื นท่ี 

(4) การจัดเกบ็ของกลางไม่เป็นระเบียบ ไมไ่ด้แยกเป็น
รายพื นท่ีสาขา ประเภทหมวดหมูต่ามล าดับคดี ไมส่ามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเป็นของคดีใด 

 
 
(5) การจัดท าทะเบียนคุมการเก็บของกลางไม่ได้ระบุ

เลขท่ีคดีของกลางไวใ้นทะเบียนคมุ 
 

1.  กรณีหน่ วยงานที่ น าส่ งของกลาง เพื่ อ เก็บรักษา  
ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ให้จัดท าหนังสือน าส่งและแนบ
เอกสารประกอบการน าส่งให้ครบถ้วน 

 
2. ในการตรวจรับของกลาง ให้จัดท าบันทึกการตรวจรับ

ของกลางเพื่อเก็บรักษาตามแบบ ขก. 2 จ านวน ๓ ฉบับ ฉบับ
แรกเก็บไว้เป็นหลักฐาน ฉบับที่สองมอบให้ผู้น าส่ง ฉบับที่สาม
เก็บรวมไว้ในภาชนะหีบห่อบรรจุของกลาง และให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดี
กระท าผิดกฎหมายในหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง
เคร่งครัด 

3. กรณีจัดเก็บรักษาของกลางไว้ที่สถานท่ีซึ่งมิใช่สถานที่เก็บ
รักษาของกลาง ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางจัดท าหนังสือ
ขออนุมัติการจัดเก็บรักษาของกลางดังกล่าวไว้ ณ ที่เก็บรักษาต่อ
สรรพสามิตพื นท่ี 

4. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางจัดท าบันทึกการ
ตรวจรับของกลางเพื่อเก็บรักษาตามแบบ ขก. 2 ติดไว้ที่หีบห่อ
ของกลาง จัดเก็บของกลางให้เป็นหมวดหมู่รายพื นที่สาขา และ
เป็นรายคดี เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีให้ง่ายต่อการส ารวจ
ตรวจสอบและตรวจนับของกลาง 

5. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางจัดท าทะเบียนคุม
การเก็บรักษาของกลาง โดยให้ระบุเลขที่คดีของกลางไว้ใน
ทะเบียนคุม 

 
 
 
 

1. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัตเิกี่ยวกับของ
กลางในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 6 

 
2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบตัิเกี่ยวกับ 

ของกลางในคดีกระท าผดิกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 
พ.ศ.2560 ข้อ 3 



หน้า 9 จาก 21 
 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
3.6 การขายทอดตลาด   

การจัดเก็บรักษาของกลาง พบว่า ไม่ได้ส ารวจของกลาง
ในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าท่ีของกรมสรรพสามติ  
ซึ่งระเบียบก าหนดให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางส ารวจ
บัญชีของกลางทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อขออนุมัติขาย
ทอดตลาด คืนแก่ผู้มสีิทธิได้รับคืน หรือท าลาย 

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางตรวจสอบคุณภาพ 
และส ารวจบัญชีของกลางทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง
ในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2560 
อย่างเคร่งครัด 

 ระเบียบกรมสรรพสามติ ว่าด้วยการปฏิบัตเิกี่ยวกับของ
กลางในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 
พ.ศ.2560 หมวด 5 การจ าหนา่ยบัญชีและการส ารวจของ
กลาง ข้อ 26 วรรค 1 วรรค 2 และข้อ 27 

 
4. ด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

4.1 การตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ  
(1) การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พบว่า  

มีการใช้รายงานเงินคงเหลือประจ าวันตามแบบ 19 (แบบฉีก) 
 

 
(2) มีการบันทึกยอดยกไป และเงินคงเหลือประจ าวัน 

ในวันท่ีไม่มีเงินคงเหลือประจ าวัน 
 
 
 
 
 

1. ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการเบิกรายงาน 
เงินคงเหลือประจ าวัน แบบ 2141 (แบบเล่ม) ที่ส่วนบริหาร 
การพัสดุ ส านักบริหารการคลังและรายได้ 

 
2. ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการบันทึกรายการเงินคงเหลือ

ประจ าวัน เฉพาะวันท่ีรับรายไดเ้ปน็เงินสด หรือเช็คธนาคาร 
และให้กรรมการท าการตรวจสอบการบันทึกรายการเงินคงเหลือ
ประจ าวัน และลงนามใหค้รบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิธีการควบคุมภายในท่ีดี หากมีการน าเงินฝากธนาคารในวันท่ีรับ
เงินใหบ้ันทึกในช่องหมายเหตุ และระบุช่ือและเลขท่ีบญัชี
ธนาคารที่น าเงินไปฝาก เพื่อใช้ในการสอบยัน 

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2562 ข้อ 92 รายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นไปตาม
แบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

2. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 การเก็บการรักษาเงิน  

 
 
 
 

4.2 การส่งรายงานการเงินประจ าเดือน 
การจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือนภายในวันท่ี 15 

ของเดือนถัดไป พบว่า ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีไมไ่ด้จดัส่ง
รายงานการเงินใหส้ านักงานสรรพสามิตภาคภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 

ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดสง่รายงานการเงิน
ประจ าเดือน ให้ส านักงานสรรพสามิตภาค ภายในวันท่ี 15  
ของเดือนถัดไปทุกเดือน 

 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่งรายงาน ประจ าเดือนจากระบบ 
GFMIS ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด กรมสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตภาค ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

2. หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0410.3/ว 541 
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง เกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดา้นบญัชีของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
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4.3 บญัชีเงินฝากธนาคาร  

(1) มีการจัดท าทะเบียนคมุเช็คแยกบัญชีเงินฝาก
ธนาคารแตล่ะบญัชี แต่ไมม่ีลายมอืช่ือผู้รับเช็คในทะเบียนคมุเช็ค 

 
 
(2) มีการจัดท างบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร 

แต่ไม่ครบทุกบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
(3) การสั่งจ่ายเช็คพบว่า ไมไ่ด้ท าเป็นค าสั่งแต่งตั งผูม้ี

อ านาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงาน 

1. ให้ผู้รบัเช็คลงลายมือช่ือในทะเบียนคุมเช็คทุกครั้งที่มีการ
รับเช็คเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับเงินจริงจากผู้มสีิทธิรับเงิน 

 
 
2. ให้จัดท างบกระทบยอดบัญชีเงนิฝากธนาคารทุกบญัชี 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและบญัชี
แยกประเภทให้ถูกต้อง 

 
3. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั งผู้มีอ านาจลงนามเบิกจ่ายเงินของ

หน่วยงาน พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

1. การควบคมุภายในด้านการรับ – จ่ายเช็ค ควรมีการ
มอบหมายผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย และมรีะบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการควบคุมและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สามารถสอบยันกันได ้

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันท่ี
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร
และแนวทางการจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานภาครัฐ 

3. การควบคมุภายในด้านการรับ – จ่ายเช็ค ควรมีการ
มอบหมายผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย และมรีะบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการควบคุมและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สามารถสอบยันกันได ้

4.4 บญัชีเงินฝากคลัง (1101020501) มีข้อมลูถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาไม่ได้แยกประเภทรายการ

ค  าประกันระหว่างเงินประกันค่าภาษีสรรพสามติกับเงินประกัน
งานซื อ/จ้าง 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าทะเบยีนคุมเงินประกันสัญญาให้
เป็นปัจจุบัน โดยแยกเงินประกัน ค่าภาษีกับเงินประกันสญัญา
ซื้อ/จ้าง จากกัน และแยกประเภทของหลักประกันเป็นเงินสด
และหนังสือค้ าประกันสัญญา โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน
เดือน ปี ท่ีรับเงิน - คืนเงิน เลขท่ีใบเสรจ็รับเงิน เลขท่ีสัญญา 
จ านวนเงิน ลายมือช่ือผูร้ับเงิน 

การจัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ให้เป็นปัจจุบัน  
เพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบกับหนังสือค้ าประกันสัญญาว่ามีอยู่จริง 

4.5 บญัชีลูกหนี เงินยมื – นอกงบประมาณ 
จัดท าสญัญายมืเงินระบุวัตถุประสงค์การยืมเงิน 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน ช่ือ ผู้ยืม ลายมือช่ือผูร้ับเงิน
เป็นคนเดียวกัน และลงนามอนุมัตใิห้จ่ายเงินยืมโดยผู้มีอ านาจ 
เว้นแต ่

(1) ผู้ยืมเงินจัดท าสญัญายืมเงิน 1 ฉบับ 
(2) ไม่ได้ระบุวันครบก าหนดของสญัญา 
 

1. ในการยืมเงินทุกครั้ง ให้จัดท าสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
มอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ  
ให้ผู้ยืมเก็บไว้ 1 ฉบับ 

2. เมื่อได้รับสัญญายมืเงินจากผูย้มืให้เจ้าหน้าที่การเงินระบุวัน
ครบก าหนดการคืนเงินให้ครบถ้วน    

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 61 
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4.6 การบริหารเงินทดรองราชการ 

(1) มีการจัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 
จ านวน 1 ฉบับ เก็บไว้ท่ีเจา้หน้าท่ีการเงิน 

 
(2) มีการอนุมัติใหย้ืมเงินทดรองราชการกับผู้ยมืรายเก่า

ที่ยังไม่ได้ช าระคืนเงินยืม 
 
 
 
 
 
(3) การชดใช้เงินยืมทดรองราชการ พบว่า ผู้ชดใช้เงินยืม

ไม่ได้แนบหนังสือขอชดใช้เงินยืม 
 
 
(4) การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ

พบว่า ไม่มีหลักฐานลายมือช่ือว่าได้ตรวจสอบรายการใน
ทะเบียนคุมทุกสิ้นเดือน 

 
 
(5) การจ่ายเงินทดรองราชการ พบว่า ไม่ได้จ่ายผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เข้าบัญชีของผู้ยืมเงิน  
โดยเจ้าหน้าที่ถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์มาจ่ายให้ผู้ยืมเงิน 

1. ในการยืมเงินทุกครั้ง ให้จัดท าสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
มอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ  
ให้ผู้ยืมเก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อแนบประกอบการชดใช้เงินยืม 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายช่ือผู้ยืมเงินทุกครั้งก่อนอนุมัติ
ให้ยืมเงิน เพื่อป้องกันการอนุมัติเงินยืมให้กับผู้ที่ยังมิได้ช าระคืนเงิน
ยืม พร้อมจัดท าทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม โดยมีรายละเอยีด
ครอบคลมุ เลขที่สญัญายืม วันเดือนปีท่ียืม วนัเดือนปีท่ีรับเงิน วัน
เดือนปีท่ีชดใช้เงินยืม วันเดือนปีท่ีครบก าหนด ช่ือผู้ยืม 
วัตถุประสงค์การยืม จ านวนเงิน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในการ
ตรวจสอบ 

3. ให้ผู้ยมืเงินทดรองราชการจัดท าหนังสือขอชดใช้เงินยืม 
ทุกครั้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่
การเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การใช้จ่ายเงินทด
รองราชการให้ครบถ้วนทุกครั้ง 

4. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรอง ท าการตรวจสอบรายการในทะเบียนคุมที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารการรับและจ่ายเงินทดรองราชการเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการ พร้อมลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกครั้ง 

5. ในการจ่ายเงินทดรองราชการให้เจ้าหน้าท่ีการเงินจ่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงิน ยกเว้นกรณีมเีหตุขดัข้องหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งไมส่ามารถจ่ายผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ 
ให้โอนเงินจากบัญชีออมทรัพยไ์ปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ที่เปิดส าหรับเงินทดรองราชการ เพื่อสั่งจ่ายตามเช็คสั่งจ่าย หรือ
จ่ายเป็นเงินสด 

 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 23 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 21 

 
 
 
 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 12  
 
 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที ่

25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การบญัชีและการควบคุมเงินทดรอง
ราชการ 

 
 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยเงินทดรองราชการ 

พ.ศ.2562 ข้อ 16 
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4.7 การบันทึกรายการบัญชีเกีย่วกับ ลูกหนี้กรณีผู้ขอใช้สิทธ์ิตามโครงการรถยนต์คันแรก 

การบันทึกบัญชี พบว่า ไมไ่ด้บันทกึบัญชีลูกหนี้ผู้ทีผ่ิด
เงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรก แต่มีการรับคืนเงินสด 
และน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   

 

1. ให้เจา้หน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการตดิตาม
เรียกเงินคืนกรณผีิดเง่ือนไขรถยนต์คันแรกที่ต้องน าเงินมาผ่อน
ช าระทั้งหมดที่ได้รับข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย เพื่อบันทึก
รายการบัญชี ยอดลูกหนี้ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเมื่อมีการ
ติดตามทวงหนี้รายใดเพิ่มเติมใหแ้จ้งเจ้าหน้าที่การเงินด้วยทุกครั้ง 

2. ให้เจา้หน้าที่การเงินตรวจสอบการรับคนืเงินจากลูกหนี้  
จากรายงาน สรปุการจัดเก็บรายได้ของฝ่ายจดัเกบ็ภาษี และรายงาน
สรุปผลของฝ่ายกฎหมาย เพื่อปรบัปรุงลดยอดลูกหนี้และหนีส้ิน
ตามจ านวนทีไ่ดร้ับช าระหนี้ เป็นประจ าทุกเดือน 

1. หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0617.2/ว 2014  
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก
รายการบญัชีเกี่ยวกับลูกหนี้กรณีผูข้อใช้สิทธ์ิตามโครงการ
รถยนต์คันแรก  

2. หนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค 0617/36528 ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอให้ติดตามการบันทึกรายการบญัชี
เกี่ยวกับลูกหนี้กรณผีู้ขอใช้สิทธ์ิตามโครงการรถยนตค์ันแรก 

5. ด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 
5.1 วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมด้านการเบิกจ่าย 

(1) หลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ส่วนใหญ่ไม่ได้ประทับตรา 
“จ่ายเงินแล้ว” 

 
(2) การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาวางเบิกเงิน มีการตรวจสอบ

ความถูกต้องของหลักฐานการขอเบิกก่อนท าการเบิก โดยเสนอผู้
มีอ านาจลงนามอนุมตัิในเอกสาร ขอเบิกทุกครั ง เว้นแต่ ไมไ่ด้
แนบเอกสารรายงานการรับรายไดแ้ละน าส่งเงินคงคลัง (เอกสาร
ขอจ่าย) 

(3) ไม่พบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกรณีเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางฝึกอบรม 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงิน
แล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายและระบุช่ือผูจ้่ายเงินด้วย
ตัวบรรจง พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ทีจ่่ายก ากับไว้ในหลักฐานการ
จ่ายเงินทุกฉบับ 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการขอจ่ายในระบบ 
GFMIS ให้พิมพ์เอกสารดังกล่าวแนบกับรายการขอเบิกทุกครั ง 
เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 

 
 

3. ให้จัดท าบันทึกขออนุมัตผิู้มีอ านาจเบิกจ่ายทุกครั้งท่ีมี
การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ย การเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 43 

 
 
 
 
 
 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รกัษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 42 
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5.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

(1) การเบิกค่าพาหนะรับจา้ง (Taxi) กรณีข้ามเขต
จังหวัดที่มีเขตตดิต่อกับกรุงเทพฯ เกินจ านวนเงินท่ีก าหนด และ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดการเดินทาง  
“ค่าพาหนะรถยนต์รับจ้างและรถโดยสารสาธารณะพร้อม
สัมภาระ” ไม่ได้ระบเุป็นทอด ๆ 

 
 
 
(2) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 

8708) ในช่องหมายเหตุ บางฉบับไม่ไดร้ะบุข้อความและ 
ลงนามรับรองการปฏิบตัิงานของผู้บังคับบัญชา 

 
(3) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยรถยนต์ส่วนกลาง ไม่ได้ระบุ
ทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางและช่ือพนักงานขับรถยนต์ 

 
 
(4) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไป

ราชการออกในนามของผู้เดินทาง 
 
(5) การเบิกค่าทางด่วนไมไ่ด้จดัท าใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน 
 
(6) กรณีเดินทางไปราชการเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม 

พบว่า การเบิกค่าจ้างเหมารถรับจา้งจากสถานีขนส่งแห่งหนึ่ง  
ไปสถานีขนส่งอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเบิกไดต้ามหลักเกณฑ์
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการเรียกเงินคืน พร้อมน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

2. ในการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้ระบุการเดินทางเป็น
ทอดๆ ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 22 การเบิก 
ค่าพาหนะ กรณีเดินทางข้ามเขตจงัหวัดกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มี
เขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ 
ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท  

3. ให้ผู้บังคับบัญชาของผูเ้บิก ลงลายมือช่ือรับรองว่าได้
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเปน็ไปตามที่เบิกจริง ในช่องหมายเหตุ ตาม
แบบฟอรม์ที่กรมสรรพสามิตก าหนดเพื่อเป็นการควบคุมการเบิก
ให้เป็นไปตามที่ปฏิบตัิงานจริง 

4. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูค่ณะ ให้ตัวแทนเขียนใบ
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และระบุว่าเดินทางไปกับคณะ
โดยมรีายชื่อผู้เดินทางทั้งหมด รวมทั้งพนักงานขับรถยนต์ และ
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการ
เบิกค่าน้ ามันรถ กรณเีดินทางไปราชการโดยรถยนตส์่วนกลาง 

5. การเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม “กรมสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตภาค/ส านักงานสรรพสามติพื้นที”่ 

6. ให้ผู้เบิกคา่ทางด่วนจัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
เพื่อแนบประกอบการเบิก เนื่องจากได้รบัค่าผ่านทางพิเศษมี
รายการไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ 

7. การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ให้เบิกกรณีที่ไม่มรีถโดยสาร
ประจ าทาง หรือมเีหตผุลความจ าเป็นในการเดินทาง และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ค่าพาหนะรับจ้างขา้มเขตจังหวัด เงินชดเชยและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเดินทางไปราชการ ตามหลักเกณฑ์

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0409.6/ว 
42 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่า
พาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 
 
 
 
2. หนังสือกรมสรรพสามิต ส านักบริหารการคลังและรายได้ 

ที่ กค ๐๖๑๗/ว ๑๒๗๖ ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี และซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ให้
ผู้บังคับบัญชาสอบทานพร้อมทั้งรบัรองความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 46 และ 48 

 
 
 
4. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 /ว 42 

ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม2550 
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(7) จัดท ารายงานผลการออกตรวจปราบปรามของผู้ขอ

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ครบถ้วนทุกราย ท าให้การควบคุม การ
ตรวจสอบข้อมลู ในการเบิกค่าเบีย้เลี้ยงจากรายงานผลการออก
ตรวจปราบปรามไมเ่พียงพอ 

(8) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมีรายละเอียด
รายงานการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม แตไ่มไ่ด้เดินทางกลับ
ภูมิล าเนาเดิม (ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการ/กลับเข้ารับราชการใหม่) 
และไม่พบหลักฐานการอนุญาตจากอธิบดี  

เบิกไดเ้ฉพาะระหว่างสถานท่ีอยู่ ทีพ่ักหรือสถานท่ีปฏิบตัิราชการ
กับสถานียานพาหนะประจ าทางหรือสถานท่ีจัดพาหนะไม่
สามารถเบิกสถานีพาหนะหนึ่งไปยังสถานีพาหนะหนึ่งได ้

8. ให้เรียกเงินคืนในส่วนท่ีเบิกเกินตามหลักเกณฑ์ฯ จากผู้ที่
เบิกเกินและจัดท าเบิกเกินส่งคืน 

9. ให้รายงานผลการตรวจปราบปรามให้ครบถ้วนทุกราย 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีการเงินสามารถตรวจสอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

 
10. กรณีข้าราชการซึ่งออกจากราชการจะขอเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปยังท้องที่อ่ืน ซึ่งมิใช่ท้องที่เริ่มรับราชการ/กลับ
เข้ารับราชการใหม่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบญัชาซึ่งด ารง
ต าแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งเทียบเท่า โดยเสยีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไม่สูงกว่าการเดินทางกลับภูมลิ าเนาเดิม 

 
 
 
 
 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554   

 
6. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมประเภท ข มีการเบิกค่าเช่าที่พัก กรณี

ห้องพักเดี่ยวเกินอัตราที่ก าหนดตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั นต่ า ปี 2556 ส าหรับการฝึกอบรม
ประเภท ข เนื่องจากเบิกตามต าแหน่งของข้าราชการ 

1. ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ประเภทการฝึกอบรม เพื่อเบิกคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้
ถูกต้องตรงตามที่ระเบียบก าหนด 

2. ให้เรียกเงินคืนในส่วนท่ีเบิกเกินและจัดท าเบิกเกินส่งคืน 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0406.4/ ว5 
ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั นต่ า ปี 2556 ข้อ 2 การฝึกอบรม
ประเภท ข ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน 1,450 บาท/วัน/คน 

5.4 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
(1) หลักฐานการขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

พบว่า มีการลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกับ
การปฏิบัติงานปกติ และไมม่ีการลงลายมือช่ือรับรองการ
ปฏิบัติงาน 

(2) แบบฟอร์มหลักฐานการขอเบกิค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการไม่เป็นไปตามที่กรมบญัชีกลางและกรมสรรพสามติ
ก าหนด 

 

1. ให้ลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยกออกจาก
การปฏิบัติงานปกต ิ

2. ให้ผู้ควบคมุการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงลายมือช่ือ
รับรองการปฏบิัติงานทุกวันท่ีมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

3. ให้เจ้าหน้าทีผู่้เบิกจดัท าแบบฟอร์มหลักฐานการขอเบิก 
และบัญชลีงเวลาปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตามแนวทางที่กรม
สรรพสามติก าหนด 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 

 
 
2. หนังสือหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 

0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ ์2550 
3. หนังสือกรมสรรพสามิต  ส านักบริหารการคลังและรายได้ 

ที่ กค ๐๖๑๗/ว ๑๒๗๖ ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเงินให้ผู้บังคับบญัชาสอบทานพร้อมท้ังรับรองความถูกต้อง 

5.5 ค่าเช่าบ้าน 
(1) การแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน  

ไม่พบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน 
(2) การเบิกค่าผ่อนช าระค่าบ้าน จากข้อมูลในแบบขอ

เบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พบว่า อ้างอิงแบบขอรับเงิน 
ค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) แต่ไม่พบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 
6005) และรายงานการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ 

(3) กรณผีู้เบิกค่าเช่าบ้านย้ายสังกัดเบิก ณ หน่วย
เบิกจ่ายใหม่ จากการตรวจสอบไมพ่บหลักฐานรายงานข้อมูล
ของข้าราชการเพื่อประกอบการยืน่แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 
6005) 

1. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน 
เพื่อให้มีผู้ตรวจสอบการยื่นขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการรายใหม่ 

2. ให้ค้นหาแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) เพื่อยืนยันการ
ขอรับเงินค่าผ่อนช าระค่าบ้านที่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

 
3. กรณีมีผูเ้บิกค่าเช่าบ้านท่ียา้ยสงักัดไปเบิก ณ หน่วย

เบิกจ่ายใหม่ ให้ยื่นแบบขอรบัเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) และ
จัดท ารายงานข้อมลูของข้าราชการเพื่อประกอบ การยื่นแบบ
ขอรับค่าเช่าบ้านโดยมีข้อมลูครบถว้น รวมทั้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรบัเงนิค่าเช่าบ้านไปตรวจสอบการ
เช่าบ้าน หรือการกู้เงินผ่อนช าระคา่บ้าน และรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกครั้งท่ีเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่าย 

1. พระราชกฤษฎีกาฯ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ และระเบียบฯกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
2. ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2552 

5.6 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนยีมศาล 
หลักฐานการเบิกจ่ายคา่ธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วนได้แก่ 

หนังสือส านักงานอัยการจังหวัดแจ้งค่าฤชาธรรมเนยีมพร้อม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และใบเสร็จรับเงินของส านักงาน
อัยการ 

1. การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาลพร้อมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีแพ่งตามโครงการรถยนต์คันแรก ประกอบด้วย
หลักฐานการเบิกจ่ายอย่างน้อย  ดงันี ้ 

- หนังสือส านักงานอัยการแจ้งช่ือผู้ผิดสัญญา ค่าฤชาธรรม
เนียมพร้อมคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี

- หนังสือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียม  

- ใบเสร็จรับเงินของส านักงานอัยการ 
2. ให้ประสานงานกับส านักงานอัยการให้ส่งใบเสร็จรับเงินมา

โดยเร็วเนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
 

1. ค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 472/ 2560 เรื่อง มอบอ านาจ
หน้าท่ีใหป้ฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการ
ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการด าเนินคดีที่
เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก 
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5.7 ค่าสาธารณูปโภค 

(1) การจ่ายค่าโทรศัพท์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจา้หน้าท่ีการเงินเบิกเงิน
จากบัญชีตนเองเพื่อเบิกมาจ่ายใหก้ับบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
(2) มีการจ่ายค่าโทรศัพท์และได้รบัเงินสมทบจาก

ข้าราชการ โดยวิธีการจ่ายตรงเฉพาะส่วนท่ีมสีิทธิเบิก ส่วนเงิน
สมทบ ไดเ้รียกเก็บจากข้าราชการและ น าเงินสดไปจ่ายเจา้หนี้
ภายหลัง 

 

1. ให้จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับเจ้าหนี้โดยตรงเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
ข้อ 29 ยกเว้น กรณีมีเงินสมทบให้จ่ายผ่านส่วนราชการ โดยเขียน
เช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินต่อไป 

กรณี ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ ให้ใช้รายงานการ
จ่ายตรงจากระบบ GFMIS เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 45 

2. การจ่ายค่าสาธารณูปโภคกรณีได้รับเงินสมทบจาก
ข้าราชการ ให้ใช้วิธีการจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อน าไปจ่ายแก่
เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิรับเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินจากธนาคาร
มาสมทบกับเงินที่รับมา และน าเงินไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ด้วยยอด
รวมตามใบแจ้งหนี ้

ทั้งนี้ การรับเงินสมทบมาให้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จ่าย 
โดยบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เป็นการรับเงินผ่านส่วนราชการ 
พร้อมเขียนรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ในวันดังกล่าว 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 29 

 

6. ด้านบริหารงานพัสด ุ
6.1 การจัดซื อจดัจ้าง   

(1) การจัดท าใบสั่งจ้าง สัญญาจ้างไม่ไดต้ิดอากร
แสตมป ์

 
 
 
 

1. ให้ปิดอากรแสตมป์บน ใบสั่งจา้ง /สัญญาจ้าง/บันทึก
ข้อตกลงจ้าง โดยปดิอากรแสตมปต์ามจ านวนแห่งสินจ้าง (มูลค่า
ตามสัญญา/ใบสั่งจ้างไม่รวม VAT) พันละบาท เศษของพันปิดอีก  
1 บาท และขีดคร่อมเพื่อความบรบิูรณ์ของตราสารตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 
หมวด 6 อากรแสตมป ์

 

1. พระราชบัญญตัิให้ใช้บทบัญญตัิแห่งประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์ ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือ
สัญญาจ้างผูร้ับจ้างจะต้องติดอากรแสตมป์ในเอกสารดังกล่าว
ตามอัตราค่าจ้าง โดยติดอากรแสตมป์ 1 บาท ของทุกจ านวนเงิน 
1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท และขดีฆา่อากรแสตมป์ 
โดยใหผู้้รบัจ้างเป็นผูเ้สียอากรและเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป ์
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(2) การจ้างเหมาท าความสะอาด จ้างบุคคลธรรมดา

ท าความสะอาดส านักงานและได้จดัท าเป็นสญัญาจา้ง ปรากฏว่า
หน่วยงานไมไ่ด้เรียกเก็บหลักประกันสัญญาจากผูร้ับจ้างในอัตรา
ร้อยละห้าของวงเงินจ้าง 

 
 
(3) การจัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างและเอกสาร

การเบกิจ่ายเงิน อนุมัตโิดยผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามติภาค 
ซึ่งอ านาจการจัดซื อจดัจ้างเป็นของอธิบดีกรมสรรพสามิต 

(4) การจ้างบุคคลธรรมดาท าความสะอาดไมไ่ด้จัดท า
ตารางปฏิบตัิงานประจ าวันเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและ
เบิกจ่ายเงิน 

2. ให้เรียกเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างในอัตราร้อยละห้า
ของวงเงินตามสัญญา และจดัท าทะเบียนคุมหลักประกันสญัญา
ให้ครบถ้วน 

3. การจดัซื อจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) 
(ข) หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ท า
เป็นสัญญาก็ได้ อยู่ท่ีดุลยพินิจของหัวหน่วยงานของรัฐ 

4. ให้ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างและเบิกเงินต่ออธิบดีกรม
สรรพสามิต โดยผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค... ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเปน็ผู้อนุมัติ 

5. ให้จัดท าตารางปฏิบตัิงานประจ าวันเพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจรับพสัดุและเบิกจ่ายเงิน 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 

 
 
 
 
3. ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต ท่ี 484/2563 เรื่อง มอบ

อ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามติ  
 
4. จดัท าตารางปฏิบตัิงานประจ าวันของผู้รับจา้งท าความสะอาด 

และลงลายมือช่ือในวันเวลาทีม่าปฏบิัติงาน เพื่อใช้ประกอบการตรวจ
รับพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน 

6.2 การใช้รถราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(1) รถยนต์ประจ าส านักงานและรถยนต์สายตรวจท่ีใช้

ออกตรวจสืบสวนป้องกันและปราบปรามฯ ไมไ่ด้จดัท าใบอนญุาต
ใช้รถ (แบบ 3) 

 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุม

การจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 179 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 

1.ให้จัดท าใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกครั งที่มีการน ารถ
ออกนอกส านักงาน ทั งระยะใกล้ และระยะไกล กรณีรถยนต์ที่ใช้
ออกตรวจสืบสวนป้องกันและปราบปรามฯ ให้เขียนขออนุญาต 
ใช้รถ แบบ 3 ให้ครอบคลุมการออกตรวจทั งเดือน 

2. ให้เจ้าหน้าที่จดัท าทะเบยีนคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 179 
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ 
พ.ศ.2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 13 

 
 
2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจดัจ้าง

และการบริหารพัสดภุาครัฐ ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 
179 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 

6.3 การตรวจสอบและควบคมุทรพัย์สินของส่วนราชการ 
(1) การจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์รายตัว พบว่า 

หน่วยงานไมไ่ด้จดัท าทะเบียนคมุสนิทรัพย์รายตัว และไมไ่ด้
ค านวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม ตามแนวทางที่
กรมบญัชีกลางก าหนด 

 

1. ให้ส ารวจครภุัณฑ์ท้ังหมด จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินราย
ตัวตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมให้
เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว 
๓๓๕๔๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว 123 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม ๒๕56 เรื่อง คู่มือการบันทึกข้อมูล
สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผา่น GFMIS Web Online 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(2) การตรวจสอบการรับ จ่ายแสตมป์สรรพสามิต จัดท า

ค าสั่งแต่งตั งเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการรับ จ่าย เก็บ
รักษาแสตมป์สรรพสามิต พบว่า มีเจ้าหน้าที่จ านวน 1 ราย
เกษียณอายุราชการ 

(3) ส านักงานสรรพสามิตภาคมีการตรวจสอบแสตมป์
คงเหลือของส านักงานสรรพสามิตพื นที่ ส านักงานสรรพสามติ
พื นที่สาขา พบว่า มีการออกตรวจการรับ จ่าย เกบ็รักษาแสตมป์
สรรพสามติไม่ครอบคลุมทุกพื นท่ี 

2. ให้ส านักงานสรรพสามติ ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมปส์รรพสามิต 
และแต่งตั้งให้ครบถ้วน 

 
3. ให้ตรวจสอบแสตมป์คงเหลือของส านักงานสรรพสามติ

พื้นที่ ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ีสาขา เป็นประจ าทุกสามเดือน 
แล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการ
ควบคุมแสตมป์สรรพสามติ ข้อ 14.3 ใหผู้้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามติภาค ตรวจสอบแสตมป์คงเหลือของส านักงาน
สรรพสามติพื นท่ี ส านักงานสรรพสามิตพื นทีส่าขา เป็นประจ า
ทุกสามเดือน แล้วรายงานให้กรมสรรพสามติทราบ 

7. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
กิจกรรมและการบันทึกการควบคมุที่มีอยู่ยังไมค่รบถ้วน 

ได้แก่ กิจกรรมการรับ – จ่ายเงินผา่นระบบ KTB corporate 
online ไม่มีการตรวจสอบทุกสิ นวนัท าการว่ามีการจ่ายเงินจาก
สรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 

ให้ส านักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีเพิ่มกิจกรรมการรับ – จ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB corporate online ให้ตรวจสอบทุกสิ้นวันท า
การว่ามีการรับ – จ่ายเงิน จากสรปุผลการโอนเงิน รายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชีและรายงานสรุปผลการโอนเงินจาก
ระบบระบบ KTB corporate online เป็นหลักฐานการจ่าย 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคมุภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

8. การตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต 
8.1 ภาพรวมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของ
เงินกองทุนสวัสดิการส านักงานสรรพสามติภาค/พื นที่ไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 
 

(2) การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเสรมิสร้างความผาสุก
และความผูกพันไม่สอดคลัองกับวัตถุประสงค์ที่กรมก าหนด 

 
 

1. ให้คณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารส านักงานสรรพสามติ
ภาค/พื นที่ทบทวนระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของ
กองทุนสวัสดิการใหเ้ป็นปัจจุบันและเป็นไปตามแนวทางการ
บริหารงานเงินกองทุนสวัสดิการตามหนังสือส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ กค 0618/ว 2525 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2561 

2. ให้คณะกรรมการสวัสดิการของส านักงานสรรพสามติ
ภาค /พื นท่ีพิจารณาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่น ามาเบิก
ค่าใช้จ่ายให้สอดคลัองกับแนวทางการบริหารงานเงินกองทุน
สวัสดิการที่กรมก าหนด 

1. หนังสือกรมสรรพสามิต ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่ กค 0618/ว 2525 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง  
แนวทางการบริหารงานเงิน กองทุนสวัสดิการส าหรับข้าราชการ
และลูกจ้างในส่วนภูมภิาค 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(3) การรับโอนเงินเพื่อกิจกรรมนันทนาการ งานกีฬาสี 

Excise GAME 2019 เจ้าหน้าที่ได้น ามาจัดสรรเข้ากิจกรรมเพื่อ
กู้ยืม 40% กิจกรรมสงเคราะห์และนันทนาการ 40% และกิจกรรม
เสริมสร้างผาสุก 20% 

 
(4) การจัดท าค าสั่งผูม้ีอ านาจลงนามในบัญชีเงินฝาก

ประเภทเผื่อเรียกพบว่า บุคคลผูม้อี านาจลงนามตามเง่ือนไข 
บางรายได้ย้ายไปหน่วยงานอื่น และบางรายมีรายชื่อเป็น
คณะท างานท่ีเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและบัญช ี

3. ในการรับเงินจัดสรร ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบวตัถุประสงค์
ของเงินกองทุนที่รับโอนเงินมาก่อนท าการจัดสรรเข้ากองทุน 
เพื่อให้การใช้ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่รับโอน 

4. ให้ปรับปรุงบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการใหม่ เพื่อจัดสรร
เงินถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน 

5. ให้ส านักงานสรรพสามติภาค/พื้นที่พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลผูม้ีอ านาจลงนามในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียกใหม่ และจดัท าหนังสือแจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
ลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามในบญัชีเงินฝากฯ โดยรายชื่อผูม้ี
อ านาจลงนามต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเงินและบญัชี
เงินกองทุนสวัสดิการส านักงานสรรพสามติภาค/พื นที ่

 

 
 
 
2. คณะกรรมการประกอบไปด้วยบุคคลตามที่ระเบียบ

ส านักงานสรรพสามิตภาค/พื นที ่ก าหนดและคณะท างานกองทุน
สวัสดิการที่ได้รับการแต่งตั งมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด 

 

8.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด และระบบการควบคมุภายใน 
(1) การออกใบเสรจ็รับเงินเพื่อรับช าระหนี  ไมไ่ดร้ะบุ

เลขท่ีสญัญาการกู้ยืม/เงินยืม ว่าเปน็การช าระหนี ตามสัญญาการ
กู้ยืม/เงินยมืเลขท่ีสัญญาใดไว้ในใบเสรจ็รับเงิน 

 
 

(2) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทีอ่อกเป็นหลักฐานการ
รับช าระหนี้ พบว่า มีการออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบทุกงวดที่รับ
ช าระหนี ้

 
(3) หนังสือสัญญาขอกู้บางฉบับมขี้อมูลไมค่รบถ้วน 

เช่น ไม่ได้ระบุวงเงินผ่อนช าระต่อเดือน ระยะเวลาเริ่มต้นคืนเงินยืม 
เป็นต้น 

(4) การรับช าระหนี้ การค านวณดอกเบี้ยแต่ละกรณี 
ส าหรับลูกหนี้แตล่ะรายใช้วิธีปฏิบตัิไมเ่หมือนกัน และไมม่ี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าปรับกรณีช าระหนีล้่าช้า เช่น 

1. การรบัเงินช าระหนี ของกองทุนสวัสดิการ ต้องออก
ใบเสร็จรับเงินเพื่อรับช าระหนี ทุกประเภทให้ครบถ้วน และให้
ระบุเลขท่ีสัญญาการกู้ยืม/เงินยืม งวดที่รับช าระเงินกู้ไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ เป็นการควบคุมภายในเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงหลักฐานว่าได้ช าระเงินกู้งวดที่เท่าไหร่ตามสัญญาเลขท่ีใด 

2. ให้เจ้าหน้าที่ท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวันเดือนปีท่ีรับช าระ เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน งวดที่รับช าระ 
ช่ือลูกหนี้ จ านวนเงินท่ีรับช าระ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบก่อน
ออกใบเสร็จรับเงิน 

3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือ
สัญญาขอกู้เงินให้มีข้อมูลครบถ้วน พร้อมท าทะเบียนคุมสัญญา
การกู้ยืม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ควบคุมการให้กู้ยมื 

4. ให้เจ้าหน้าท่ีคดิดอกเบีย้ลูกหนีทุ้กรายตามที่ก าหนดใน
แนวทางของหน่วยงาน 

1. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยมืเงินและสวัสดิการให้แกส่มาชิก
กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างส านักงานสรรพสามิตภาค/
พื นที ่

2. การควบคมุภายในด้านเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มีการ
จัดเก็บท่ีเป็นระเบยีบ ท าให้ง่ายต่อการอ้างอิงและค้นหาเอกสาร 

3. การควบคมุการรับเงิน ควรมีการระบเุลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 
เพื่อป้องกันการใช้เอกสารหลักฐานซ้ า 

 
 
 
 
 
4. การควบคมุภายในเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินของเงิน

สวัสดิการการให้กู้ยืม เพื่อบริหารจัดการลูกหนี้ของหน่วยงาน 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
1) การขอปิดบัญชีลูกหนี้บางราย มีการเก็บ

ดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งหมดก่อนปิดบัญชี แต่บางรายไม่ได้เรียก
เก็บดอกเบี้ยจากเงินต้นท้ังหมด  

2) มีลูกหนี้ท่ีค้างช าระเป็นระยะเวลานาน และ
เมื่อมาช าระหนี้บางรายเรียกเก็บดอกเบี้ยทบต้นจากเงินต้น
คงเหลือบางรายไมไ่ดเ้รียกเกบ็ดอกเบี้ยทบต้น 

(5) การรับช าระหนี้พบว่า ลูกหนีบ้างรายผ่อนช าระไม่
ตรงตามเวลาที่ก าหนดการช าระหนี้ 

 
(6) การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุม

ใหญ่วิสามญัของสมาชิก รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร พบว่า บางหน่วยงานไม่ไดจ้ัดประชุมประจ าปีเพื่อช้ีแจง
ผลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการและรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิก 

5. ให้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัตเิกี่ยวกับกู้ยืมภายใน
หน่วยงาน โดยมีวิธีค านวณดอกเบีย้ การติดตามลูกหนี้ และ
มาตรการหรือบทลงโทษกรณีผิดนดัช าระ พร้อมแจ้งเวยีนให้
สมาชิกเงินกองทุนสวัสดิการรับทราบและถือปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครดั  

6. ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการ บัญชีกับหลักฐานการรับ
ช าระหนี้ เพื่อความถูกต้องในการเก็บเงินจากลูกหนี้  

7. ให้เหรญัญิกติดตามการช าระหนี ของลูกหนี ให้มีการช าระ
หนี ให้ตรงกับเวลาที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

8. ให้มีการจดัประชุมประจ าปี เพือ่ให้สมาชิกได้ทราบผลการ
ด าเนินงานของกองทนุสวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิก เพื่อน ามาบริหารจดัการกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน 

 

และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
5. ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการใหจ้ัดการประชุม

ใหญ่สามญัประจ าปี และการประชุมใหญ่วิสามญัของสมาชิก  

8.3 การจ่ายเงินสวัสดิการ 
(1) การจ่ายเงินสวัสดิการมคี่าใช้จ่ายบางรายการไมม่ี

ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า โดยเจ้าหน้าท่ีได้แนบรายการสรปุ
ค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่าย 

 
 
 
 

(2) การจ่ายเงินสวัสดิการ พบว่าใบเสร็จรับเงินหรือบลิ
เงินสด บางฉบับ ไม่ได้ระบุวันเดือนปี หรือช่ือส านักงานสรรพสามิต
ภาค/พื้นทีท่ี่จ่ายเงิน 

(3) เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินกองทุนไม่มี
รายละเอียดที่อยู่ วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน ของผู้รับเงิน 

 

1. ในการจ่ายเงินทุกครั ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญ
รับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ เวน้แต่ 

1) กรณผีู้รับเงินไมส่ามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ท า
ใบส าคัญรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

2) กรณเีจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินไป โดยไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อน ามา
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงนิ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้มรีายละเอียด
ให้ครบถ้วนก่อนน ามาเบิกจ่าย  

 
3. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการตอ้งมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบการจา่ยเงินทุกครั ง และหลักฐานต้องมีรายละเอียด

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
2. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยมืเงินและสวัสดิการให้แกส่มาชิก

กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างส านักงานสรรพสามิต
ภาค/พื นที ่
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 
 

(4) การจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือสมาชิก 
เช่น การจัดงานศพ พบว่า หลักฐานประกอบการจา่ย-รับเงินบาง
ฉบับไมส่ามารถที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
เงนิกองทุนสวัสดิการกับบคุคลที่มารับเงินช่วยเหลือได ้

สถานท่ีอยู่ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน จ านวนเงินที่จ่าย รายละเอยีด
ของการจ่าย ลายมือช่ือผู้รับ ลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน 

4. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์สมาชิก 
กรณีสมาชิก คู่สมรสบุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิกป่วยหรือ
มีเหตุที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ ต้องมีหลักฐานแนบประกอบการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ดังนี   

    1) หลักฐานที่แสดงว่าได้เกิดเหตุที่ขอรับความช่วยเหลือ 
ได้แก่ ใบรับรองแพทย์กรณีเข้ารับการรักษา ส าเนาใบมรณะบตัร 
กรณีเสียชีวิต ส าเนาทะเบียนบ้าน 

    2) กรณีผู้ได้รับการช่วยเหลือเป็น คู่สมรส บุตร บิดา 
หรือมารดาของสมาชิกต้องมีเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ
สมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน

สรรพสามติภาค/พื นที ่

8.4 ระบบการควบคุมภายในเงินกองทุนสวัสดิการ 
(1) ผู้ตรวจสอบบัญชไีด้ตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน

สวัสดิการแล้ว แต่ไมไ่ดล้งลายมือช่ือตรวจสอบงบรับ – จ่าย  
งบทดลองและไม่ได้รับรองงบการเงินเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบ 

(2) ผู้ตรวจสอบบัญชไีมไ่ด้ท าการตรวจสอบบญัชี
เงินกองทุนสวัสดิการประจ าป ี

 
 

(3) การบันทึกบัญชีพบว่าไมม่ีการบันทึกบัญชีแยก
ประเภทดอกเบี ยเงินกู้และทะเบียนคุมลูกหนี เงินยมื 

 

1. เมื่อได้ท าการตรวจสอบบัญชี ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
บัญชีลงลายมือช่ือรับรองงบทดลองและงบรับ-จ่าย แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดกิารทราบด้วย 

 
2. เมื่อสิ นปีปฏิทิน ให้ด าเนินการปิดบัญชี จัดท างบทดลอง 

และงบดลุ ส่งให้ผูต้รวจสอบบัญชี ท าการตรวจสอบและรับรอง
งบการเงิน แล้วรายงานให้คณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
สรรพสามติพื นท่ี และส านักงานสรรพสามิตภาคเพื่อทราบด้วย 

3. ให้เจ้าหน้าท่ีจดัท าบัญชีแยกประเภทดอกเบี ยเงินกู้และ
ทะเบียนคุมลูกหนี เงินยมื โดยตรวจสอบข้อมูลรายการให้
ครบถ้วน และสอบทานการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

1. ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน
สรรพสามติภาค/พื นที ่
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