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สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ด้านการจัดเก็บรายได ้
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
1. การคืนหลักประกันค่าภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

1.1 มีหลักประกันค่าภาษี เป็นหนังสือค ้าประกัน
ธนาคารของสินค้าเครื่องดื่มที่ท้าหรือบรรจุหรือได้จาก
เครื่องขายเครื่องดื่มยังไม่ได้ส่งคืนผู้ประกอบการ 

1.2 หลักประกันค่าภาษีเป็นเงินสดตามพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ของสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มที่ท้าหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขาย
เครื่องดื่มยังไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมารับคืน 

 

1. หากตรวจสอบแล้วไม่มีภาระภาษีกับกรมสรรพสามิต 
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ประกอบการเพ่ือถอนคืนค ้าประกัน
ต่อไป   

2. หลักประกันเป็นเงินสด หากไม่มารับคืนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดให้น้าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน 

3. กรณีหลักประกันเป็นหนังสือค ้าประกันธนาคาร 
หากติดต่อไม่ได้  ให้แจ้งธนาคารที่ออกหนังสือค ้า
ประกันมาขอรับคืนไป 

 

1. กฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก้าหนดให้เครื่องดื่มที่ได้จากเครื่องขาย
เครื่องดื่มเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต จึงต้อง
คืนห ลักประกั นภาษีต ามพระราช บัญญัติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 

2. ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการคืนหลักประกัน
เพ่ือขอช้าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และ
กรณีฐานข้อมูลผู้ประกอบการในระบบงานทะเบียนไม่
เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 
0621/399 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

2. การรับเงินคืนภาษีรถยนต์ใหม่คันแรก 
การรับคืนเงินภาษีรถยนต์ใหม่คันแรก ประกอบด้วย

เงินต้นและดอกเบี ย แต่ใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียด
รายการเป็น “รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ” เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
จึงเขียนหมายเหตุด้วยปากกา เพ่ือแสดงว่าเป็น “เงินต้น  
หรือ ดอกเบี ย” 

ควรพัฒนาแบบใบเสร็จรับเงิน ดังนี  
1. กรณีการรับเงินคืนภาษีรถยนต์ใหม่คันแรก ให้เพ่ิม

การแสดงรายละเอียด เงินต้น หรือดอกเบี ย แยกรายการ
ในแบบใบเสร็จรับเงิน  

2. กรณีรับเงินจากการประเมินภาษีสรรพสามิต ให้
ระบุเพ่ิมว่าเป็นค่าภาษี เบี ยปรับ เงินเพ่ิม  

3. กรณีอ่ืน ๆ ให้น้าหมายเหตุ มาแสดงบนใบเสร็จรับเงิน 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2551 ข้อ 41 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี  

1. ช่ือ สถานที่อยู่ หรือท่ีท้าการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4. จ้านวนเงินทั งตัวเลข และตัวอักษร 
5. ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

3. หลักประกันการยื่นแบบรายการภาษีช้าระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่น้าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกันตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 58 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทน ้าผลไม้และ
น ้าพืชผัก รายที่อยู่ระหว่างส่งกรมสรรพสามิตวิเคราะห์
อัตราส่วนผสม หากประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษี 
พร้อมช้าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือน 
ที่น้าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมให้วางหลักประกัน  

 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทน ้าผลไม้
และน ้าพืชผัก หากประสงค์จะยื่นแบบรายการภาษี 
พร้อมช้าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่ น้าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมให้วาง
หลักประกัน ตามประกาศกรมสรรพสามิตก้าหนด 

 

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก้าหนดสินค้า
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอช้าระภาษีภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ น้า สินค้าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า โดยมีหลักประกัน  
ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

2. ตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นแบบ
รายการภาษี พร้อมช้าระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่น้าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้า โดยมีหลักประกัน ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

3. เก็บรักษาหลักประกันไว้ในที่ปลอดภัย 
4. หนังสือค ้าประกันของธนาคารให้มีก้าหนด

ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่สรรพสามิตพื นที่อนุมัติ 
5. วงเงินหลักประกัน ให้เป็นไปตามหนังสือ 

กรมสรรพสามิต ดังนี  
1) หนังสือ ที่ กค 0616/ว 1509 ลงวันที่  

19 ตุลาคม 2560 
2) หนังสือ ที่ กค 0616/ว 1489 ลงวันที่  

17 ตุลาคม 2560 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4. การรับช้าระภาษีสรรพสามิต 
แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07) มีการ

ค้านวณค่าภาษีในช่อง (7) และภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือราชการ
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 ในช่อง (8) ของแต่ละรายการ
สินค้า แล้วรวมภาษี ในช่อง (9) มีการยกเว้นภาษี
สรรพสามิตในเศษของบาท และยกเว้นเศษของสตางค์ใน
ส่วนของภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้อควร
ทราบและแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ด้านหลังของแบบ ภส.
03-07 ซึ่ ง ในการค้ านวณดั งก ล่าวอาจไม่ตรงกับ
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
มาตรา 150 “ให้ค้านวณภาษีเก็บเพิ่มขึ นเพื่อราชการส่วน
ท้องถิ่นจากยอดรวมสุดท้ายของค่าภาษีสรรพสามิตในการ
ยื่นแบบแต่ละครั งมิใช่แยกค้านวณเป็นรายการสินค้าหรือ
ค้านวณเป็นรายชิ นของสินค้า” 

ควรทบทวนปรับปรุงแบบรายการภาษีสรรพสามิต
และแนวปฏิบัติให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

5. ระบบการควบคุมภายในด้านการรับรายได้ภาษีสรรพสามิต 
รายการค่าภาษีที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน และรายการ

ของหมวดภาษีในงบสรุปยอดเงินค่าภาษีสรรพสามิต  
ไม่ตรงตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ของ พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เช่น บัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต เขียนว่า “ผลิตภัณฑ์ เครื่ องหอมและ
เครื่องส้าอาง” แต่ในงบสรุปยอดเงินค่าภาษีสรรพสามิต 
เขียนว่า “ภาษีเครื่องหอมและผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” 

 

ควรปรับปรุงระบบงานรายได้ กรณีดังกล่าวให้
เป็นไปตามรายการที่จัดเก็บภาษีตามบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 

ร ายการของภาษี  ใน บัญ ชี พิ กั ด อัต ร า ภาษี
สรรพสามิต ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

6. การรับเงินรายได้และการน้าส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
6.1 การน้าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินเกินสามวันท้าการ 

เน่ืองจากผู้มีอ้านาจลงนามส่ังจ่ายไปราชการอ่ืน/ลาป่วย/ 
ลากิจ/ลาพักผ่อน เป็นต้น 

 
 
6.2 น้าเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีช่ือไม่เป็นไปตามที่

กรมบัญชีกลางก้าหนด 

1. ควรทบทวนค้าส่ังผู้มีอ้านาจลงนามส่ังจ่ายโดยยึด
หลักระบบควบคุมภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และ
เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด 

 
 
2. การรับรายได้ให้น้าฝากเข้าบัญชี  
“ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (ส้านักงาน

สรรพสามิตพื นที่ ... สาขา...) ให้เป็นไปตามบันทึก
ข้อความของกรมบัญชีกลาง  

3. ควรตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี
ธนาคาร และใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอเปิด
บัญชี 

1. ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 หมวด 8 ข้อ 97 เงินทั ง
ปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้น้าส่ง 
หรือน้าฝากคลังภายในก้าหนดเวลา 

2.  บันทึ กข้ อความ  กรม บัญชีกลา ง  ที่  กค 
0409.7/33364 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550  
เรื่อง การขอเปิดบัญชีฝากกระแสรายวันในระบบ 
GFMIS  ให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ช่ือบัญชี  
“กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (...(ช่ือหน่วยงาน
จัด เก็บ )  เ พ่ิม เติม  โดยจะน้า เงินสด พร้อมเ ช็ค  
(รวมดราฟต์) (ถ้ามี) ฝากเข้าบัญชีดังกล่าว 

7. การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
7.1 ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่บางสาขา ไม่ได้รับ

เครื่อง EDC จึงยังไม่ได้ท้าค้าส่ังกรมสรรพสามิต เพ่ือ
แต่งตั งผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 

 
7.2 การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากผู้มีหน้าที่

เสียภาษี/ค่าธรรมเนียมรายย่อย แม้มีการประชาสัมพันธ์
แล้วก็ตาม ยังมีบางรายยังไม่มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ช้าระค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม ประกอบกับธนาคารกรุงไทย 
อยู่ ไ ก ล ส้ า นั ก ง า นสร ร พสามิ ต พื นที่  ผู้ เ สี ย ภ า ษี /

1. จัดท้าค้าส่ังกรมสรรพสามิต เพ่ือแต่งตั งผู้เข้าใช้
งานในระบบ KTB Corporate Online  เพ่ือเตรียมความ
พร้อม 

 
2. กรณีผู้เสียภาษีสรรพสามิต/ค่าธรรมเนียม  

ที่ต้องมาช้าระภาษีในครั งแรก ซึ่งไม่มีบัตรเดบิท หรือ
บัตรเครดิต หรือบัตรเงินสด สรรพสามิตพื นที่ จะ
แนะน้าว่า “ในครั งต่อไปขอความร่วมมือให้ช้าระด้วย
บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเงินสด 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 
0402.2/ว 109 ลงวันที่  9 กันยายน 2559  
เรื่อง การก้าหนดตัวบุคคลเข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่  กค 
0402.2/ว 116 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2560  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับช้าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

ค่าธรรมเนียมไม่สะดวกในการเดินทางไปท้าบัตรเงินสด
เพ่ือช้าระภาษีในครั งแรก 

 

8. การควบคุมการเบิก จ่าย แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง 
8.1 สิ นวันไม่ได้บันทึกสรุปรายละเอียดการใช้และ

ยอดเงินรวมของส้าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับไว้หลัง
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
8.2 ธนาคารไม่ได้ส่ง Statement ของบัญชีเงินฝาก

กระแสรายวัน (Current Account)  บัญชีพักกระแส
รายวันเพ่ือรับฝากเงินรายได้ ให้กับส้านักงานสรรพสามิต
พื นทีส่าขา 

1. ควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีผู้ตรวจ
สอบรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใด
ถึงเลขที่ ใด และจ้านวนเงินรวมรับทั งสิ นเท่าใดไว้
ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 76 

 
 
 
 
2. จัดท้าหนังสือแจ้งธนาคารให้จัดส่ง Statement 

ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกบัญชี เป็นประจ้า
ทุกเดือน 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 6 การรับ
เงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 2 การรับเงิน ข้อ 76  
ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลรับเงินในระบบภายในวันที่
ได้รับเงิน เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวัน
หน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั น ตามส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวใน
ระบบก็ได้ โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจ้านวนเงินรวมรับ
ทั งสิ นเท่าใดไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

2. การตรวจสอบการเงิน ให้น้า Statement ของ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) 
ตรวจสอบกับการรับและถอนเงินรายได้ รายงานเงิน
คงเหลือประจ้ า วันและงบสรุปยอดเงินค่ าภาษี
สรรพสามิตถูกต้องตรงกัน 

9. การรับเงินรายได้และการน้าส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
จัดเก็บเอกสารประกอบการส่งเงินรายได้เข้าบัญชีพัก 

และการส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินและหน่วยงานอ่ืน 
ไม่เรียบร้อย เก็บโดยมัดด้วยเชือก เส่ียงต่อการสูญหาย 

ควรจัดเก็บเอกสารเรียงตามล้าดับเหตุการณ์ และ
เจาะกระดาษใส่แฟ้ม หรือเจาะรูใส่เชือกทันทีที่จัดท้า
รายการส้าเร็จ เรียงเป็นรายวัน รายเดือน และเก็บไว้ในที่
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นเอกสารทางการเงิน 

มีระบบการเก็บเอกสารทางการเงิน เป็นหมวดหมู่ 
มีความสะดวกต่อการค้นหาได้ตลอดเวลา 
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ด้านการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ตรวจสอบแบบค้าขออนุญาตขายสุรา แบบค้าขออนุญาตขายยาสูบ และแบบค้าขออนุญาตขายไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  
แบบค้าขออนุญาตบางฉบับไม่มีการลงลายมือช่ือผู้ขอ

อนุญาต และไม่มีการลงลายมือช่ือการพิจารณาของเจ้า
พนักงานสรรพสามิต 

เจ้ าหน้าที่ ผู้ รั บค้ าขอควรแนะน้า ผู้ประสงค์ ขอ
ใบอนุญาตกรอกแบบให้ครบถ้วน เน่ืองจากเป็นหลักฐาน
ในการรับรองตนเองเกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎหมาย และลง
ลายมือช่ือการพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิตใน
แบบค้าขอให้ครบถ้วน 

๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ 
กฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ก้าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม  
แบบค้ า ขออ นุญาตขาย สุร าตามมาตรา  ๑๕๕  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ภส.๐๘-๐๕) แบบค้าขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา 
๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ภส.๐๘-1๖) และแบบค้าขออนุญาตขายไพ่ ตาม
มาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๘-๒๒) และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการยินยอมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุรา ยาสูบ 
และไพ่  

๒. แบบ ภส.๐๘-๐๕ แบบ ภส.๐๘- 1๖ แบบ ภส.
๐๘-๒๒ และส้าเนาใบอนุญาตจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ก่อนหลัง 

๓. มีการพิจารณาอนุญาตตามขั นตอนของผู้มีอ้านาจ
อนุมัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐  
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

๔. ผู้มีอ้านาจอนุญาตให้ออกใบอนุญาต ต้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขออนุญาตตามแบบ ภส.
๐๘-๐๕ แบบ ภส.๐๘-1๖ และแบบ ภส.๐๘-๒๒ ว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดและพิจารณาอนุญาตให้ออก
ใบอนุญาตตามท่ียื่นค้าขอแก่ผู้ยื่นขออนุญาต 

๒. การใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตและทะเบียนคุมแบบพิมพ์ใบอนุญาต 
ส้าเนาใบอนุญาตบางฉบับด้านหลังมีการพิมพ์แล้ว  

แต่น้าแบบพิมพ์นั นมาเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงิน 
เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบแบบพิมพ์ก่อนออกใบอนุญาต 

หากตรวจพบว่าเป็นแบบพิมพ์ที่เสีย ให้ยกเลิกเป็นแบบ
พิมพ์ช้ารุด ไม่น้ามาพิมพ์และเรียกเก็บเงิน เพ่ือให้
ใบอนุญาตเป็นหลักฐานการรับเงินที่สมบูรณ์แก่ ผู้ขอ
ใบอนุญาต 

๑. มีการสอบทานการรับ จ่าย เก็บรักษา และ
ลงบัญชีเป็นปัจจุบัน 

๒. แบบพิมพ์ใบอนุญาตคงเหลือต้องถูกต้องตรงกัน
กับทะเบียนคุมแบบพิมพ์ใบอนุญาต 

๓. ใบอนุญาตเสียมีอยู่ครบทั งต้นฉบับและส้าเนา
พร้อมทั งเขียน/ประทับตราค้าว่า “เสีย/ช้ารุด/ยกเลิก” 

๔. การใช้แบบพิมพ์ที่เป็นตัวเงินต้องใช้ตามล้าดับ
เลขที่แบบพิมพ์ที่ เป็นตัวเงินตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. เจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจต้องลงลายมือช่ือใน
ใบอนุญาตทั งต้นฉบับและส้าเนา 

๖. ใบอนุญาตเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงิน ดังนั น
จะต้องสมบูรณ์ทั งด้านหน้า ด้านหลังที่แสดงข้อก้าหนด
และเงื่อนไข 
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ด้านการเปรียบเทียบคดี 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ตรวจส้านวนการเปรียบเทียบคดี 
1.1 บางส้านวนคดีในแบบบันทึกการจับกุม (ส.ส.

2/39) แบบบันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา (ส.ส 2/53) 
และแบบค้าให้การของผู้กล่าวโทษ (ส.ส. 2/54) ไม่ขีดฆ่า
ข้อความร้องขอ/ไม่ร้องขอ ซึ่งต้องเลือกให้เป็นไปตามเหตุ
แห่งคดีและลงลายมือช่ือก้ากับทั งผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ้านาจ  

1.2 ส้านวนการเปรียบเทียบคดีไม่ได้บันทึกเพ่ิมเติม 
ในสมุดรับค้ากล่าวโทษ กรณีที่ต้องคืนของกลาง เน่ืองจาก
เป็นของกลางที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ต้องคืนของกลาง 
กรณีที่ต้องช้าระภาษีให้ครบถ้วนก่อนรับของกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือไว้ที่ตอนล่างใบเสร็จรับเงิน

และหรือมิได้ลงลายมือช่ือไว้ตอนล่างส้าเนาใบเสร็จรับเงิน 
และไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ต้องหาได้ตรวจความถูกต้อง
แล้วหรือไม่ 

1. การบันทึกส้านวนคดีในแบบต่าง ๆ ที่มีข้อความที่
ต้องเลือกให้เป็นไปตามเหตุแห่งคดี ต้องขีดฆ่าข้อความใน
การบันทึกส้านวนคดีแล้วลงลายมือช่ือก้ากับไว้ด้วย 

 
 
 
2. เจ้าหน้าทีต่้องบันทึกเพ่ิมเติมในสมุดรับค้ากล่าวโทษ 

กรณีที่ท้าการเปรียบเทียบคดีโดยผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบ
คดี ให้เป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการ
เปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560 ข้อ 10.6.5 การบันทึก
เพ่ิมเติมในสมุดรับค้ากล่าวโทษ 

 
 
 
 
 
 
3. ผู้รับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีต้องแจ้งให้ผู้ต้องหา

ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง ควรมีข้อความที่
แสดงว่าผู้ต้องหาได้ตรวจสอบความถูกต้องก้ากับไว้ด้วย 

 

1.  ร ะ เ บียบกรมสรรพสามิ ต  ว่ าด้ วย  กา ร
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต 
พ.ศ.2551 

 
 
 
2. การบันทึกเพ่ิมเติมในสมุดรับค้ากล่าวโทษ 
(1) กรณีมีการคืนของกลาง เน่ืองจากเป็นของ

กลางที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้บันทึกไว้ท้ายสมุดรับค้า
กล่าวโทษว่า “ผู้ต้องหาได้รับของกลางในคดีคืนไป
แล้ว” พร้อมกับให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือรับไว้ 

(2) กรณีต้องคืนของกลางที่ต้องช้าระภาษีให้
ครบถ้วนก่อนรับของกลางคืน ให้บันทึกข้อความไว้ท้าย
สมุดรับค้ากล่าวโทษว่า “ผู้ต้องหาได้ ช้าระภาษี
สรรพสามิตครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่…ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ … เลขที่….และผู้ต้องหาได้รับของกลางในคดีคืน
ไปแล้ว” 

3. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบ
คดี พ.ศ 2560 เมื่อผู้ต้องหาช้าระเงินค่าปรับ ให้ผู้มี
อ้านาจเปรียบเทียบคดี เจ้าหน้าที่ด้าเนินคดี เจ้าหน้าที่
การเงินหรือบัญชี หรือข้าราชการในหน่วยงานที่ ผู้มี



ห น้ า  9 | 44 

 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
 
 
 
 
 
1.4 การรับรองลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือขวาของผู้ต้องหา 

ผู้แจ้งความพิมพ์ลายนิ วมือเพ่ือปิดนาม พบว่า ผู้รับรอง
ไม่ได้ลงลายมือช่ือก้ากับไว้ และหรือไม่มีการรับรองว่าเป็น
ลายพิมพ์นิ วมือของผู้ใด 

1.5 ส้านวนคดีมีการบันทึกรายละเอียดระบุมาตราที่
กระท้าผิดและบทก้าหนดโทษไม่ตรงกับข้อหาที่กระท้าผิด 

 
 
 
 
 
 
 
4. เจ้าพนักงานต้องรับรองลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือขวา

ของผู้พิมพ์ลายนิ วมือทุกที่ ที่มีการพิมพ์ฯ โดยมีข้อความ 
การรับรองว่าลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือขวาเป็นของผู้พิมพ์ฯ 
จริง แล้วลงลายมือช่ือผู้รับรองก้ากับไว้ด้วย 

6. เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังในการบันทึกรายละเอียด
มาตราที่กระท้าผิดและบทก้าหนดโทษให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

อ้านาจเปรียบเทียบคดีได้มอบหมายหน้าที่เป็นหนังสือ
ใ ห้ มี ห น้ าที่ อ อ ก ใบ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น แ ต่ ก ร ณี  อ อก
ใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือไว้ เป็น
ส้าคัญที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินและที่ ส้า เนา
ใบเสร็จรับเงินนั นด้วย เพ่ือแสดงว่าผู้ต้องหาได้รับ
ทราบและตรวจความถูกต้องแล้ว พร้อมทั งส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป 

4. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบ
คดี พ.ศ 2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย 
การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท้า
ความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

5. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และค้าส่ัง
กรมสรรพสามิต ที่ 564/2560 เรื่อง การก้าหนดค่าปรับ
ในการเปรียบเทียบคดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 

2. ส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
2.1 การน้าเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีส่งให้กับฝ่าย

จัดเก็บ ใช้หลักฐานการน้าส่งเงินตามแบบที่ก้าหนดใน
ระบบงานผู้กระท้าผิด ซึ่งผู้น้าส่งเงินได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานถูกต้อง แต่ไม่ลงลายมือช่ือผู้รับเงินแต่อย่างใด 

 
2.2 ส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีไม่มี

การแสดงรายละเอียดและยอดรวมเงินค่าปรับตาม

1. การรับและน้าส่งเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีระหว่าง
ฝ่ายเปรียบเทียบคดีและฝ่ายจัดเก็บรายได้ให้มีการน้าส่ง
เงินระหว่างกันโดยแนบหลักฐานการน้าส่งตามแบบที่
ระบบงานผู้กระท้าผิดก้าหนดและให้ลงลายมือช่ือทั งผู้ส่ง
และผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทั งสองฝ่าย 

2. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบจ้านวนเงินกับ
ใบเสร็จรับเงิน ณ สิ นวัน โดยแสดงรายละเอียดและยอด
รวมเงินค่าปรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวัน

1. การน้าส่งเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดีควรจะมี
การลงลายมือช่ือเป็นหลักฐานทั งผู้น้าส่งเงินและผู้รับเงิน 

 
 
 
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 78  
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับ ณ สิ นวัน หลังส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
 

นั นไว้หลังส้าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลง
ลายมือช่ือก้ากับไว้ด้วย 

 
 

ลายลักษณ์อักษร จากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบ
จ้านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน้าส่งกับหลักฐาน
และรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่  

เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดง
ยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวัน
นั นไว้ในส้าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลง
ลายมือช่ือก้ากับไว้ด้วย 

3. การเบิกจ่าย เงินสินบนรางวัลจากค่าปรับเปรียบเทียบคดี ในหน้าที่กรมสรรพสามิต 
3.1 การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธ์ิรับเงินสินบน เงินรางวัล 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ใบส้าคัญรับเงิน แต่ใช้แบบ รว.8 เป็น
หลักฐานการจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัล 

 
 
 
3.2 กรณีการรับเงินสินบนรางวัล ไม่ได้ระบุเลขที่คดีที่

ท้าการเปรียบเทียบปรับไว้ในใบส้าคัญรับเงิน 

1. การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ให้เจ้าหน้าที่
การเงินใช้ใบส้าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้เป็น
หลักฐานการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

 
 
 
2. ใบส้าคัญรับเงินสินบนรางวัลเป็นหลักฐานการจ่าย 

ควรระบุเลขที่คดีเปรียบเทียบปรับไว้ในใบส้าคัญรับเงิน
ด้วย 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 39  
การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบส้าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรอง
การจ่ายเงิน หรือเอกสารอ่ืนใดที่กระทรวงการคลัง
ก้าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

2. การควบคุมภายในที่ดีในการจ่ายเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ต้องระบุรายละเอียดไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

4. การควบคุมภายในการเปรียบเทียบคดี 
กรณีการรับเงินนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่เก็บรักษา

เงินค่าปรับไว้ในที่ไม่เหมาะสม  
ควรจัดท้าค้าส่ังแต่งตั งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ

เก็บรักษาเงินนอกเวลาราชการ และสถานที่เก็บรักษาเงิน
ดังกล่าวให้เหมาะสมและปลอดภัย 

การควบคุ มภาย ในที่ ดี ต้ อ งมอบหมาย ใ ห้ มี
ผู้รับผิดชอบ และก้าหนดสถานที่ เก็บรักษาเงินให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
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ด้านการบัญชีระบบ GFMIS 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ การจัดท้ารายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน และระบบการควบคุมภายใน 
1.1 ค้าส่ังการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน

ระบบ GFMS ไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารงาน 
 
1.2 การจัดท้ารายงานเงินคงเหลือประจ้าวันไม่เป็นไป

ตามรูปแบบที่ระเบียบก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 รายงานเงินคงเหลือประจ้าวันของส้านักงาน

สรรพสามิตพื นที่สาขา (มิใช่หน่วยเบิกจ่าย) เป็นแบบ
ส้าหรับส่วนราชการประจ้าจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

1. จัดท้าค้าส่ังกรมสรรพสามิต เพ่ือมอบหมายผู้มีสิทธิ
ถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพ่ือใช้งานในระบบระบบ 
GFMS 

2. ใช้รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด โดยเบิกท่ีส่วนบริหารการพัสดุ 
ส้านักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต 

 
 
 
 
 
 
3. ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่สาขา จัดท้ารายงานเงิน

คงเหลือประจ้าวัน ตามระเบียบก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค้าส่ังกรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 เรื่อง 
มอบอ้านาจหน้าที่ ใ ห้ปฏิ บัติ ราชการแทนอธิบดี 
กรมสรรพสามิต ส่ัง ณ วันที่ 16 กันยายน 2560  

2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 88 ให้กอง
คลังหรือส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี จัดท้ารายงานเงินคงเหลือประจ้าวันเป็น
ประจ้าทุกวัน ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับ จ่ายเงิน 
จะไม่ท้ารายงานเงินคงเหลือประจ้าวันส้าหรับวันนั นก็
ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ้าวันที่
มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย รายงานเงินคงเหลือ
ประจ้าวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 

3. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง 
ในหน้าที่ของอ้าเภอและกิ่งอ้าเภอ พ.ศ.2520 ข้อ 4 
ในระเบียบนี  “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่ตั งอยู่ในอ้าเภอ 
กิ่งอ้าเภอ ซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ส้านักงาน
จังหวัด หรือส้านักงานคลังอ้าเภอ แต่ไม่รวมถึง
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ข้อ 57 ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดท้ารายงานเงิน
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
1.4 รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน ไม่มีการบันทึก

รายละเอียดในส่วนข้างล่างสุดของรายงานเงินคงเหลือ
ประจ้าวัน ในวันที่น้าเงินออกจากตู้นิรภัย 

 
 

 
 
4. เมื่อมีการน้าเงินออกจากตู้นิรภัย ให้เจ้าหน้าที่

การเงินเขียนรายละเอียดในส่วนข้างล่างสุดทุกครั ง เพ่ือ
เป็นหลักฐานการน้าเงินออกจากตู้นิรภัย 

 
 

คงเหลือประจ้าวันตามแบบและวิธีการท้ายระเบียบนี 
ประจ้าทุกวัน 

4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงนิและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 89... เมื่อมี
การน้าเงินออกจากตู้นิรภัย ให้เจ้าหน้าที่การเงินเขียน
รายละเอียดในส่วนข้างล่างสุดทุกครั ง  เ พ่ือเป็น
หลักฐานการน้าเงินออกจากตู้นิรภัย 

2. การจัดส่งรายงานการเงินประจ้าเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
2.1 ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ไม่ได้จัดส่งรายงาน

การเงินให้ส้านักงานสรรพสามิตภาคท่ีสังกัด 
 
 
 
2.2 ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่มีการเผยแพร่งบทดลอง

ประจ้าเดือนลง Website ที่หน่วยงานพัฒนาขึ นใช้เอง 
 

1. ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ ต้องจัดส่งรายงาน
การเงินประจ้าเดือน ให้ส้านักงานสรรพสามิตภาค ภายใน
วันที ่15 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน 

 
 
2. งบทดลองการเงินให้เผยแพร่ใน Website ของ

หน่วยงาน ที่เป็น Website กรมสรรพสามิต 
 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่งรายงาน
ประจ้าเดือนจากระบบ GFMIS ให้ส้านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด กรมสรรพสามิต ส้านักงานสรรพสามิต
ภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/
ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส  

2.1 การเปิดเผยงบทดลอง สู่สาธารณะ มีการ
เผยแพร่งบทดลองเป็นประจ้าทุกเดือน โดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งให้
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส้านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website 
หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
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ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร 
3.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้างบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารทุกบัญชี 
 
 
 
 
3.2 เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดท้าเป็นค้าส่ังมอบหมายผู้มี

อ้านาจลงนามส่ังจ่าย แต่มีหนังสือส้านักงานสรรพสามิต
พื นที่ถึงธนาคารกรุงไทย ระบุผู้มีอ้านาจลงนามส่ังจ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

3.3 การมอบหมายผู้มีอ้านาจลงนามส่ังจ่าย โดยให้
เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ลงนามส่ังจ่ายเช็ค จึงท้าให้ ไม่
เหมาะสม 

 
 
 
3.4 ต้นขั วเช็คไม่ได้เขียนรายละเอียดเลขที่ ขบ./ขจ. 

เพ่ือใช้สอบยันกับ Statement หรือหลักฐานการเบิกจ่าย 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ต้องจัดท้างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากให้
ครบทุกบัญชี ทุกเดือน 

 
 
 
 
2. ควรท้าค้าส่ังส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ เพ่ือแต่งตั ง

ผู้มีอ้านาจลงนามส่ังจ่าย และให้ลงลายมือช่ือรับทราบ
ด้วย 

 
3. ควรทบทวนเงื่อนไขการลงนามส่ังจ่าย ให้มีความ

เหมาะสม 
 
 
 
 

4. ควรบันทึกเลขที่ ขบ / ขจ. หลังต้นขั วเช็ค เพ่ือใช้
ตรวจสอบกับ statement และเอกสารการเบิกจ่ายที่
เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบมิให้เกิดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการสืบค้นได้ทันท่วงที 
 

1. หนัง สือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง 1.1.2 บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน) มีการจัดท้างบกระทบ
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วิธีการตรวจสอบข้อมูล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท้างบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 48 การ
เขียนเช็คส่ังจ่ายเงินให้ปฏิบัติ ดังนี ...(๓) ในกรณีส่ัง
จ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย ออกเช็คส่ังจ่ายในนาม
เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ และขีดฆ่าค้าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คส่ังจ่ายเงินสด 

4. การควบคุมภายในด้านการรับ – จ่ายเช็ค ควร
มีการมอบหมายผู้มีอ้านาจลงนามส่ังจ่าย และมีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ควบคุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
สามารถสอบยันกันได้ 

 



ห น้ า  14 | 44 

 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

3.5 ต้นขั วเช็คไม่มีลายมือช่ือผู้รับเช็ค  
 
 
 
 
 
3.6 การจัดท้าทะเบียนคุมเช็ค ใช้รูปแบบทะเบียนคุมเช็ค

ไม่เป็นไปตามระเบียบก้าหนด 
 
3.7 การส่ังจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ออกเช็คส่ัง

จ่ายในนามพนักงานราชการ ต้าแหน่งพนักงานการเงิน
และบัญชี 

 

5. ผู้รับเช็คควรลงลายมือช่ือหลังต้นขั วเช็คทุกครั ง 
เพ่ือใช้ตรวจสอบกับ statement  และเอกสารการ
เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบมิให้เกิดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานข้อมูลใน
การสืบค้นได้ทันท่วงที 

 
6. ให้ใช้ทะเบียนคุมเช็คตามระเบียบฯ ก้าหนด 
 
 
7. ควรทบทวนอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้

เหมาะสม ในการส่ังจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  
โดยใช้หลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 6 บรรดา
แบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้ในการ
เบิกเงินจากคลัง การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน้าเงินส่งคลัง ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด 

6. การควบคุมภายในด้านการรับเงิน ควรมีการลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนคุมเช็คทุกครั ง 
เพ่ือเป็นการควบคุมภายใน 

4. บัญชีเงินฝากคลัง 
4 . 1  ร า ย ง า น แ ส ด ง ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว เ งิ น ฝ า ก

กระทรวงการคลัง มียอดคงเหลือยกไป ไม่ตรงกับยอดเงิน
รับเดือนกันยายน ที่ต้องน้าส่งในเดือนตุลาคม 

4.2 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล (10658) ตาม
รายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
มีข้อมูลไม่ตรงกับบัญชีเงินรับฝากอ่ืน (2111020199)  

 
  

1. ควรตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง  
การรับและน้าส่งเงินให้ เจ้ าหนี  อปท.ทุกวัน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

2. ตรวจสอบแล้วประสานงานกับส้านักบริหารการคลัง
และรายได้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 

 
 
 
 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว384 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการยกเลิก
การจัดท้าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  

ข้อ 2.1 ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชี
กั บ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  อ ย่ า ง น้ อ ย
ประกอบด้วยบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ลูกหนี  ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และภาระหนี สินเป็นหลัก และ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
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4.3 บัญชีเงินฝากภาษีบ้ารุงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรอจัดสรร (10778) ตามรายงานแสดงการ
เคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังมีข้อมูลไม่ตรงกับ
บัญชีเจ้าหนี  อปท. (2101020101)   

4.4 บัญชีเจ้าหนี  อปท. (2101020101) มียอดคงค้าง
ที่ เกิดจากการการน้าเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS ซึ่ งอยู่
ระหว่างหาเอกสารหลักฐานประกอบการปรับปรุงบัญชีให้
ถูกต้อง 

 
4.5 บัญชีเงินฝากภาษีบ้ารุงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร (10778) เจ้าหน้าที่ไม่ได้น้าส่งเงิน
ให้ อปท. เป็นประจ้าอย่างน้อยเดือนละครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
4.6 ทะเบียนคุมหลักประกันเงินมัดจ้าประกันค่าภาษี 

ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

3. ตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง การรับ
และน้าส่งเงินให้เจ้าหนี  อปท. ทุกวัน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

 
4. ตรวจสอบแล้วประสานงานกับส้านักบริหารการคลัง

และรายได้ เพ่ือขอปรับปรุงบัญชี  
 
 
 
5. การน้าส่งเงิน อปท. ต้องท้าส่งเป็นประจ้าอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จัดท้าทะเบียนคุมหลักประกันค่าภาษี ให้เป็น

ปัจจุบัน เพ่ือใช้สอบยันข้อมูลได้ 

ยอดยกไปของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่ 30 
กันยายน 2556 จากงบทดลองประจ้าเดือน 

ข้อ 2.2 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทางบัญชีตามข้อ 2.1 เป็นประจ้าอย่างน้อย
เดือนละครั ง 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/046610 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝาก
คลังในระบบ GFMIS 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0409.3/ว 62  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง 
การน้าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและการน้า เงินส่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 
0409.3/ว 62  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง 
การน้าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและการน้า เงินส่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

5. การจัดท้าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา  
ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบกับหนังสือ
ค ้าประกันสัญญาว่ามีอยู่จริง 
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5. บัญชีลูกหนี เงินยืมในงบประมาณ และนอกงบประมาณ 
5.1 บัญชีลูกหนี เงินยืมไม่มีรายละเอียดรายการส่งใช้

เงินยืมด้านหลังสัญญายืมเงิน 
 
5.2 ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี รายตัวและทะเบียนคุม

สัญญายืมเงิน 
5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้เงินยืม เช่น  

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่ เลขท่ีสัญญายืมเงิน 

1. ต้องกรอกรายละเอียดในสัญญายืมเงินให้ครบถ้วน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสอบยันข้อมูลกับทะเบียนคุม
สัญญายืมเงิน 

2. จัดท้าทะเบียนคุมลูกหนี รายตัว และทะเบียนคุม
สัญญายืมเงิน เพ่ือใช้สอบทานการมีอยู่จริงของลูกหนี  

3. ต้องตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารหลักฐาน
ประกอบการชดใช้เงินยืมทดรองราชการ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม  2560 เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ 

เรื่องที ่1 ความถูกต้อง  
1.1 .4  บัญ ชี ลูกห นี เ งิ นยื ม ใน งบปร ะมา ณ 

บัญชีลูกหนี เงินยืมนอกงบประมาณ ยอดคงเหลือของ
บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตรงกับสัญญายืม
เงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบส้าคัญ 

2. จัดท้าทะเบียนคุมลูกหนี รายตัวเพ่ือตรวจสอบ
การยืมและคืนเงิน 

3. จัดท้าทะเบียนคุมสัญญายืมเงินเพ่ือตรวจสอบ
การยืมเงิน และควบคุมเอกสารสัญญายืมเงิน 

4. บันทึกข้อมูลในสัญญายืมเงินให้ครบถ้วน เพ่ือ
การตรวจสอบ 

6. บัญชีใบส้าคัญค้างจ่าย /บัญชีเจ้าหนี การค้า-หน่วยงานภาครัฐ / บัญชีเจ้าหนี การค้า-บุคคลภายนอก /บัญชีรับสินค้า/ใบส้าคัญ 
6.1 บัญชีรับสินค้า/ใบรับสินค้า มียอดยกมา แต่ไม่พบ

หลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย 
 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีดังกล่าว และ
เมื่อทราบสาเหตุให้จัดท้าหนังสือถึงส้านักบริหารการ
คลังและรายได้ เพ่ือปรับปรุงบัญชีดังกล่าว พร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. หนัง สือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม  2560 เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ 

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง  
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

6.2 บัญชีรับสินค้า/ใบรับสินค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 มียอดยกไป ซึ่งได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมี
ยอดค้างจ่าย 

 
 

2. ตรวจสอบแล้วประสานกับส้านักบริหารการคลัง
และรายได้ เพ่ือปรับปรุงบัญชีดังกล่าว พร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1.1.5 บัญชีใบส้าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี การค้า – 
ห น่วย ง านภาครั ฐ  และ บัญ ชี เจ้ าห นี ก า รค้ า  – 
บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตรงกับ
ใบแจ้งหนี  / ใบส้าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่
ต้องช้าระคืนแก่เจ้าหนี หรือ ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

7. บัญชีเงินทดรองราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้น้าดอกเบี ยเงินฝากธนาคารของเงิน

ทดรองราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฝากเป็น
รายได้แผ่นดิน 

 
7.2 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไม่มีลาย ช่ือ

เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเงินทดรองราชการกับ
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
7.3 การจัดท้าทะเบียนคุมเงินทดราชการไม่ เป็น

ปัจจุบัน 

1. ดอกเบี ยเงินทดรองราชการต้องน้าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินทุกครั งหลังได้รับดอกเบี ยเงินฝากจากธนาคาร 

 
 
2. จัดท้าค้าส่ังแต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเงิน

ทดรองราชการคงเหลือ ตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวกับ
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้ถูกต้องตรงกัน 
แล้วลงลายมือช่ือ 

 
 
 
 
 
 
3. จัดท้าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้เป็นปัจจุบัน 
 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 11 ... ดอกเบี ยที่เกิดจาก
การน้าเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหน่ึง 
ให้น้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระบบการบันทึก
บัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการหน้า 3 ข้อ 4. 
ทุกสิ นวันท้าการภายหลังการรับหรือจ่ายเงินทดรอง
ราชการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการขึ นไป ท้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานเงิน
คงเหลือให้ถูกต้องตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตรงกันแล้วให้ลงลายมือ
ช่ือในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

ข้อ 17 ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและ
หน่วยงานในสังกัดเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับ
ธนาคารที่ฝากเงินทดรองราชการไว้ตามข้อ 11 อีก
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

7.4 เอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด
ในระเบียบฯ 

 
 
7.5 เจ้าหน้าที่น้าเช็คเงินสมทบประกันสังคม ฝากเข้า

บัญชีเงินทดรองราชการ 
 

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการให้ครบถ้วนทุกครั ง ให้มีผู้สอบทานการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลาคืนเงิน เอกสารหลักฐาน
ประกอบการชดใช้เงินยืมทดรองราชการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. บัญชีเงินทดรองราชการบัญชีประเภทออมทรัพย์ ใช้
ส้าหรับการฝากและถอนเงินทดรองราชการเท่านั น  

8. ในกรณีดังกล่าว ส้านักบริหารการคลังและรายได้ 
แนะน้าให้ใช้บัญชีเงินฝากงบประมาณ ส้าหรับเงินคืน
ประกันสังคมของพนักงานราชการ และบัญชีเงินฝาก
นอกงบประมาณ ส้าหรับเงินคืนประกันสังคมของลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

 

หน่ึงบัญชีส้าหรับการส่ังจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมี
ข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ตามข้อ 11 ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เพ่ือจ่ายตามเช็ค 
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ด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การปฏิบัติงานและการควบคุมด้านการเบิกจ่าย 
1.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และใบส้าคัญรับเงิน 

บางฉบับ ไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือช่ือ 
วันที่จ่ายเงินก้ากับไว้ 

 
 
 
 
1.2 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ ประกันสังคม 

ของพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว การเบิกค่า
ศึกษาบุตร การเบิกค่ารักษาพยาบาล ไม่ได้จัดท้าบันทึกขอ
อนุมัติเบิกจ่าย 

1.3 การเบิกจ่ายค่าเบี ยประกันภัย กับบริษัทประกันภัย 
ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร 

 
 
 
 
1.4 การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ท้าความสะอาด 

ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร 
 
 

1. ประทับตราข้อความ “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐาน
การจ่ายเงิน ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน พร้อมระบุช่ือตัว
บรรจงของผู้จ่ายเงิน และลงวันเดือนปี ที่จ่ายเงิน ก้ากับ
ไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 
 
 
2. จัดท้าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั งที่มีการ

เบิกจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
 
 
3. ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ทุกครั งที่มีการ

จ่ า ย เ งิ น ได้  ใ ห้ ถู กต้ อ งตามประมวลรั ษ ฎา กร  
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของราชการ 

 
 
 
4. ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ทุกครั งที่มีการ

จ่ า ย เ งิ น ได้  ใ ห้ ถู กต้ อ งตามประมวลรั ษ ฎา กร  
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของราชการ 

 

1. เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายและ
ระบุช่ือผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั ง วัน เดือน ปี 
ที่จ่ายก้ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 ข้อ 37 

2. การเบิกจ่ายเงินให้จัดท้าบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายทุกครั ง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 
3. ประมวลรัษฎากรมาตรา 69 ทวิ, มาตรา 70, 

มาตรา 50(1), มาตรา 80/1(4) การจ่ายเงินให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างส่วนราชการมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 1 กรณีจ่ายเงินได้ให้กับ บุคคลธรรมดา
เกิน 10000 บาท และนิติบุคคล เกิน 500 บาท โดย
คิดจากวงเงินตามสัญญา 

4. ประมวลรัษฎากรมาตรา 69 ทวิ, มาตรา 70, 
มาตรา 50(1), มาตรา 80/1(4) การจ่ายเงินให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างส่วนราชการมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 1 กรณีจ่ายเงินได้ให้กับ บุคคลธรรมดา
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
1.5 การเบิกจ่ายค่าน ้ามันเชื อเพลิง กรณีออกตรวจ

ปราบปราม ไม่ได้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
 
 
1.6 ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่อนุมัติซื อหนังสือพิมพ์

กับบุคคลธรรมดา แต่ออกบิลเงินสดในนามร้านค้า 
 
1.7 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าส้านักงานไม่ได้ระบุที่อยู่หรือ

ที่ท้าการของผู้รับเงินจึงท้าให้ใบเสร็จไม่สมบูรณ์ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. การซื อหรือจ้ าง ให้ด้าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
6. ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายทุกครั งที่มีการ

จ่ายเงินโดยหลักฐานการจ่ายเงินจะต้องออกจากผู้ขายที่
ได้ท้าข้อผูกพันกับหน่วยงานเท่านั น 

7. ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั งที่ได้รับให้มี
รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 หรือ กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับ
เงินได้ ให้ผู้รับเงินลงช่ือรับเงินในใบส้าคัญรับเงินเพื่อใช้
เป็นหลักฐานการจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกิน 10000 บาท และนิติบุคคล เกิน 500 บาท โดย
คิดจากวงเงินตามสัญญา 

5. วัสดุที่ใช้ในราชการจะต้องด้าเนินการการจัดซื อ
จัดจ้าง และตรวจรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

6. การเบิกจ่ายเงินให้จัดท้าบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายทุกครั ง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

7. ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี  
1) ช่ือ สถานที่อยู่ หรือท่ีท้าการของผู้รับเงิน 
2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4) จ้านวนเงินทั งตัวเลขและตัวอักษร 

  5) ลายมือช่ือผู้รับเงิน 
6) เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า 

“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายและระบุ
ช่ือผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั ง วัน เดือน ปี ที่
จ่ายก้ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 37 
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(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
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1.8 หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด

เป็นยอดที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส้าหรับการจ่ายเงินราย
เดือนร้อยละ 1 และเจ้าหน้าที่ เกิดความเข้าใจผิดว่า 
จะต้องออกใบเสร็จรับเงินเท่ากับจ้านวนเงินที่ได้รับหลัง
หักภาษี ณ ที่จ่าย และออกเป็นบิลเงินสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8. การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดให้เรียก

หลักฐานการจ่ายเงินจ้านวนเต็มตามอัตราการจ้างทั ง
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เ พ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและการจ่ายเงินทุกรายการ
ต้องมีการบันทึกการจ่ ายเงิน ไว้ในระบบและต้อง
ตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานทุกสิ นวันตามระเบียบ
การเบิกจ่าย เงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 34 และ 38 

9. ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก้ากับ
ภาษี โดยระบุมูลค่าของบริการก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ร้อยละ 1 ที่ค้านวณจากมูลค่าของบริการดังกล่าว 
บุคคลธรรมดาเมื่อมีการรับเงินต้องออกใบรับตาม
มาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร และมีสาระส้าคัญ
ของใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
ดังนี  

1) เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 
2) ช่ือหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ 
3) เลขล้าดับของเล่มและของใบรับ 
4) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ   
5) จ้านวนเงินที่รับ 
6) ชนิด ช่ือ จ้านวนและราคาสินค้า ในกรณีการ

ขายหรือให้เช่าซื อสินค้าเฉพาะชนิดที่มีราคาตั งแต่  
หน่ึงร้อยบาทขึ นไป 
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1.9 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง  

 
1.10 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมหลักฐานการ 

ขอเบิก 
1.11 การเบิกจ่ายเงิน อนุมัติเบิกจ่ายโดยสรรพสามิต

พื นที ่
 
 
 
 
 
1.12 ใบเบิกเงินสวัสดิการ รายงานการเดินทางไป

ราชการ และหลักฐานการจ่ายส่วนใหญ่ ไม่ได้ลงวันที่
อนุมัติ วันที่จ่ายเงิน วันที่รับเงิน 

1.13 สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ไม่ลงเวลากลับ ไม่ได้
ขีดเส้นและสรุปผู้มาปฏิบัติราชการ 

 
 

9. จัดท้าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินงบกลาง เพ่ือเป็นข้อมูลในการควบคุม 
ป้องกัน และตรวจสอบการเบิกเงินไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

10. จัดท้าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเพ่ือใช้
ควบคุมการจ่ายเงินให้แก่ ผู้มีสิทธิ 

11. ให้ขออนุมัติเบิกเงินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต โดย
สรรพสามิตพื นที่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

 
 
 
 
 
12. ระบุวันที่อนุมัติ วันที่จ่ายเงิน วันที่รับเงินใน

แบบฟอร์มการเบิกเงิน ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

13. เจ้าหน้าที่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการไป-กลับ ขีด
เส้นใต้ก้ากับช่ือบุคคลสุดท้ายที่มาปฏิบัติงานและสรุป
จ้านวนผู้มาปฏิบัติราชการ ส้าหรับรายใดที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่หรือลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ให้ระบุไว้ให้
ชัดเจน ตามรายละเอียดท้ายแบบฟอร์ม 

 
 
 

10. จัดท้าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินงบกลาง เพ่ือควบคุมการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้อง 

11. จัดท้าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเพ่ือ
ควบคุมระยะเวลาและขั นตอนการเบิกจ่าย 

12. ในการเบิกจ่ายเงินให้อนุมัติเบิกจ่ายโดยอธิบดี
กรมสรรพสามิต ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 โดยสรรพสามิตพื นที่ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ตามค้าส่ัง
กรมสรรพสามิตที่ 511/2560 เรื่อง มอบอ้านาจ
หน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลง
วันที่ 16 กันยายน 256 

13. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเบิกเงินใ ห้
ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบวันที่เบิกเงิน วันที่
จ่ายเงินได ้

14. ลงเวลาปฏิบัติราชการ ไป - กลับ และสรุป
จ้ า น ว น ผู้ ม า ป ฏิ บั ติ ง า น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ส้ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
ข้อ 11 
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2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
2.1 รายงานการเดินทางไปราชการ กรณีที่เดินทางไม่

เต็มวัน ไม่ได้ระบุจ้านวนช่ัวโมงในวันสุดท้าย 
 
 
2.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเบิกค่าพาหนะ

ในการเดินทางไปราชการ ไม่ได้ระบุที่อยู่ของบ้านพัก และ
ค้าว่า “เดินทางพร้อมสัมภาระ” หรือระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นที่ต้องเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง 

 
 
 
 
 
2.3 การเบิกค่าพาหนะและค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง

ไปราชการเพ่ือฝึกอบรม บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ – ในประเทศ 

 
 
 
 
 
 

1. ในการเดินทางไปราชการให้ผู้เบิกระบุจ้านวนช่ัวโมง
ในวันสุดท้ายที่ปฏิบัติราชการไม่เต็มวัน เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบการเบิกค่าเบี ยเลี ยง และให้เจ้าหน้าที่
การเงินตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกให้ละเอียดรอบคอบ 

2. ผู้ขอเบิกต้องระบุที่อยู่ของบ้านพัก และค้าว่า 
“เดินทางพร้อมสัมภาระ” หรือเหตุผลความจ้าเป็นอ่ืน ใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงิน
สามารถตรวจสอบระยะทางในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
และให้การเบิกเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 

 
 
 
3. กรณีเดินทางไปฝึกอบรม ให้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ – ในประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปฝึกอบรม และการเบิกค่าใช้จ่ายครั งถัดไป 
ให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง  

กรณี เบิกค่ า ใ ช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ 
ประกอบด้วย บัญชีค่าเบี ยเลี ยง บัญชีค่าเช่าที่พัก และ
บัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ่ืนในประเทศ 
และกรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม  ให้
บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 

1. กรณีระยะเวลาการเดินทางไม่เต็มวันให้ระบุ
จ้านวนช่ัวโมง เพ่ือค้านวณค่าเบี ยเลี ยงให้ถูกต้องตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 มาตรา 16 

2. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 “ผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น และระดับสูง ประเภทอ้านวยการ
ระดับต้น และระดับสูง ประเภทวิชาการระดับช้านาญ
การขึ นไป ประเภททั่วไประดับช้านาญงานขึ นไป ให้
เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ....” นอกจากต้าแหน่งข้างต้น 
เป็นกรณีน้าสัมภาระติดตัวไม่สะดวกในการเดินทางให้
เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีเบิกค่าเบี ยเลี ยงให้บันทึกบัญชีเป็นค่าเบี ยเลี ยง 
และค่าเช่าที่พัก ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าที่พัก ส้าหรับ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือเดินทางไปราชการ เช่น ค่าน ้ามัน 
ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน-ในประเทศ 
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2.4 การเดนิทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรมไม่ได้ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการและการเดินทางไปราชการฝึกอบรม
บางครั งจะใช้หนังสือส่งตัวแทน 

 
 
 
 
2.5 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบาง

ฉบับไม่ได้แนบก้าหนดการ/โครงการฝึกอบรม/รายช่ือ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

 
 
2.6 มีการเบิกค่าพาหนะและค่าเบี ยเลี ยงในการ

เดินทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรม โดยบันทึกบัญชีเป็นค่า
เบี ยเลี ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การเดินทางไปราชการนอกสถานที่ต้องขออนุมัติ
เดินทางไปราชการทุกครั ง และระบุวันที่ เดินทางให้
ครอบคลุมวันที่เดินทางไป-กลับ รวมถึงเลขทะเบียน
พาหนะราชการ หรือรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้ในการเดินทาง 
โดยอ้านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเป็นของสรรพสามิตพื นที่ ตามค้าส่ังกรมสรรพสามิต 
ที่ 669/2550 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 

5. ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทุก
ครั งให้แนบหลักฐานก้าหนดการ /โครงการฝึกอบรม/
รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ 

 
6. ให้ปรับปรุงค่าเบี ยเลี ยงเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แล้วแต่กรณี และให้
บันทึกบัญชีให้ถูกต้องกรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ประกอบด้วย บัญชีค่าเบี ยเลี ยง บัญชีค่าเช่าที่
พักและบัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ่ืนใน
ประเทศ และกรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ฝึกอบรม ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใน
ประเทศ 

 
 
 

4. การขออนุมัติเดินทางไปราชการทุกครั งและ
ครอบคลุมวันที่มีการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติ ให้
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางราชการ 
พ.ศ. 2524 

 
 
5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต้องแนบ

ก้าหนดการ /โครงการฝึกอบรม/รายช่ือผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเบิก ในการ
ตรวจสอบการเดินทางไปฝึกอบรมจริง กับการค้านวณ
ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง 

6. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีเบิกค่าเบี ยเลี ยงให้บันทึกบัญชีเป็นค่าเบี ยเลี ยง 
และค่าเช่าที่พัก ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าที่พักส้าหรับ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือเดินทางไปราชการ เช่น ค่าน ้ามัน 
ให้บันทึกบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน - ในประเทศ  

7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมให้
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 

8. ค่าผ่านทางด่วนและค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ของส่วนราชการ
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิก
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2.7 การขอเบิกเงินค่า เ บี ย เ ลี ยงไปราชการด้าน

ปราบปราม ไม่ได้ระบุวันที่ขอเบิกค่าเบี ยเลี ยง ในรายงาน
การเดินทาง (แบบ 8708) แต่มีรายละเอียดประกอบการ
เบิกระบุจ้านวนวันที่ออกตรวจปราบปราม และจ้านวน
วันที่ขอเบิก 

2.8 เจ้าหน้าที่จังหวัด ก เบิกค่าพาหนะจากจังหวัด ข 
(ซึ่งเป็นบ้านภูมิล้าเนาของตน) ไปอบรมที่กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเดินทางโดยรถไฟ และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มากกว่าการเดินทางจากจังหวัด ก ไปกรุงเทพมหานคร 
และบางรายมีช่ือเข้าพักในที่พักของทางราชการจัดให้ ซึ่ง
เป็นสถานที่อยู่ตามปกติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. ผู้ขอเบิกต้องระบุ วันที่ที่ ขอเบิกค่าเบี ย เลี ยง

ปราบปรามในรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) ให้
ชัดเจน สามารถตรวจสอบการเบิกเงินค่าเบี ยเลี ยง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 
8. ตรวจสอบสิทธ์ิการเบิกค่าพาหนะจากจังหวัด ก ไป

อบรมกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับการเบิก
จากจังหวัด ข ไปกรุงเทพมหานคร และเรียกคืนส่วนต่าง
ที่เบิกเกินเพื่อด้าเนินการเบิกเกินส่งคืน เพ่ือให้เป็นไป
ตามตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) 
มาตรา 16 

 
 
 
 

จ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.2553 เน่ืองจากเป็นค่าใช้สอย 

9. การเบิกค่าผ่านทางด่วน ตั งแต่ วันที่ 1 มกราคม 
2 5 6 0  ใ ห้ ใ ช้ บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท  เ ล ข ที่  
5104030299 บัญชีค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่  กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 

10. การเบิกค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทางไปราชการ 
จะต้องระบุวันที่ขอเบิกค่าเบี ยเลี ยง ค่าที่พัก และวันที่
ปฏิบัติงานจริง ตามพระราช กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
11. การเดินทางไปราชการ โดยปกติ ใ ห้ ใ ช้

ยานพาหนะประจ้าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย
ประหยัด ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 8 
พ.ศ.2553) มาตรา ๒๒ 

12. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค้านวณ
เบี ยเลี ยงเดินทาง ให้นับตั งแต่เวลาออกจากสถานที่ อยู่ 
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี ตาม
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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2.9 การเบิกค่าผ่านทางด่วนบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ – ในประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 
 
2.10 การเบิกค่าน ้ามันเชื อเพลิงในการเดินทางไป

ราชการ บันทึกบัญชีเป็นค่าน ้าเชื อเพลิง เลขที่ บัญชี 
5104010110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 บันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี ยเลี ยงและ

ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปประชุม เบิกแสตมป์ และเดินทาง
ไปสอบเล่ือนระดับ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 

 

 
 
9. การเบิกค่าทางด่วน ให้เบิกเป็นบัญชีแยกประเภท

เลขที่  5104030299 บัญชีค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และให้
ปรับปรุงบัญชีเป็นให้ถูกต้อง 

10. ให้ปรับปรุงบัญชีค่าน ้ามันเชื อเพลิงที่ใช้ในการ
เดินทางไปราชการ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ-ในประเทศ  เลขที่บัญชี  5103010199 และ
ในการเดินทางไปราชการครั งถัดไปค่าน ้ามันเชื อเพลิง
ส้าหรับใช้ในการเดินทางไปราชการให้บันทึกบัญชี เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ  เลขที่
บัญชี  5103010199 ตามผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือใช้
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้
วันที่ 30 มกราคม 2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2559 

11. กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ประกอบด้วย บัญชีค่าเบี ยเลี ยง บัญชีค่าเช่าที่พัก และ
บัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่นในประเทศ 

พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) 
มาตรา 16 

13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 
ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2559 ตั งแต่  วันที่  1 
มกราคม 2560 การเบิกค่าผ่านทางด่วน ให้ใช้บัญชี
แยกประเภทเลขที่ 5104030299 บัญชีค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

 
14. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเชื อเพลิงหรือ
พลังงานส้าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท้านองเดียวกัน ค่าขนย้าย
สัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บันทึก
บัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ใน
ประเทศ  เลขที่บัญชี  5103010199 ตามผังบัญชี
มาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มกราคม 2560 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 445 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

15.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีเบิกค่าเบี ยเลี ยงให้บันทึกบัญชีเป็นค่าเบี ยเลี ยง 
และค่าเช่าที่พัก ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าที่พัก ส้าหรับ
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2.12 มีการเบิกค่าพาหนะเดินทางในการไปฝึกอบรม 

ของข้าราชการระดับปฏิบัติการ (ซึ่งปรับเปล่ียนสายงาน
ทั่วไประดับช้านาญงานเป็นสายวิชาการ) เดินทางโดย
รถไฟชั น 1 น่ังและนอนปรับอากาศ โดยข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงานสามารถเบิกค่ารถไฟตั งแต่

ซึ่งค่าน ้ามันเชื อเพลิงในการเดินทาง ให้บันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ่ืนในประเทศ 

กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม ให้
บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 

กรณีเบิกค่าทางด่วน ให้บันทึกเป็นบัญชีค่าใช้สอย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 ไม่น้ามาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. ให้ตรวจสอบการเบิกค่ารถไฟ ของเจ้าหน้าที่ที่

ปรับเปล่ียนสายงานวิชาการตามข้อตรวจพบ หากพบว่า
มีการเบิกเกินสิทธิ โดยการเปรียบเทียบสิทธิระหว่างค่า
รถไฟชั น 1 น่ังและนอนปรับอากาศ กับค่ารถไฟชั นที่ 2 
น่ังนอนปรับอากาศลงมา และให้เรียกเงินคืนในส่วนที่
เบิกเกินสิทธิของผู้เบิกน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เพ่ือให้

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือเดินทางไปราชการ เช่น ค่าน ้ามัน 
ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน-ในประเทศ  

16. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม
ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศทั ง
จ้านวน 

17. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชื อเพลิงหรือ
พลังงานส้าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท้านองเดียวกัน ค่าขนย้าย
สัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บันทึก
บัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -ใน
ประเทศ เลขที่บัญชี 5103010199 ตามผังบัญชี
มาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มกราคม 2560 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 445 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

18. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ชั นที่ 2 น่ังนอนปรับอากาศลงมา ดังนั น จึงไม่สามารถเบิก
ค่าโดยสารรถไฟชั น 1 ได้ 

2.13 การเบิกค่าตอบแทนการตรวจปฏิบัติการตาม
แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นค่าเบี ย
เลี ยง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) แต่ใช้อัตราการ
เบิกคนละ 50 บาท/วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในวันที่มีการ

เลี ยงอาหารกลางวัน แต่เบิกค่าเบี ยเลี ยงเต็มวันในวันนั น 
 
 

การเบิกเป็นไปตามสิทธิและถูกต้องตามระเบียบเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก้าหนด 

13. ให้ด้าเนินการตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 
0623/ว 532 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง
การก้ าหนดหลัก เกณฑ์ และ เ ป้ าหมายการ เ บิ ก
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย โดยเบิกเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน เลขบัญชีแยกประเภท 5104040102   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ให้ตรวจสอบการเบิกค่าเบี ยเลี ยงจากก้าหนดการ

ฝึกอบรม กรณีมีอาหารเลี ยงให้ค้านวณตามระเบียบ 
และให้เรียกเงินคืนในส่วนที่เบิกเกิน น้าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน 

 
 
19. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการออกส้ารวจ และ

ตรวจปฏิบัติการ โรงอุตสาหกรรม สถานบริการ สถาน
ประกอบการ และสถานที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
สรรพสามิต เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553  

20. การเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่าย จะต้องปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0623/ว 532  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เรื่องการก้าหนด
หลักเกณฑ์และเป้าหมายการเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่าย 

21. กรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวใช้สิทธิเบิกค่าเบี ย
เลี ยง และค่าพาหนะตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ให้
งดเบิกค่าตอบแทนการตรวจปฏิบัติการ 

22. ค่าเบี ยเลี ยงเดินทางไปราชการฝึกอบรม กรณี
ผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้บางมื อในระหว่างฝึกอบรม  
ให้หักเบี ยเลี ยงเดินทางที่ค้านวณได้ในอัตรามื อละ 1 
ใน 3 ของอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางต่อวัน ตามระเบียบ
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2.15 การเบิกค่าเบี ยเลี ยงและค่าน ้ามันเชื อเพลิงเพ่ือใช้

ในการเดินทางไปราชการออกตรวจปราบปราม มีการเบิก 
ดังนี  

1) ค่าน ้ามันเชื อเพลิงที่ ใช้ส้าหรับรถราชการ  
ในการเดินทางไปราชการออกตรวจปราบปรามโดยใช้
วิธีการเครดิตน ้ามันและเบิกเป็นค่าน ้ามันเชื อเพลิง ซึ่งการ
เบิกค่าน ้ามันเชื อเพลิงในการเดินทางไปราชการออกตรวจ
ปราบปราม เป็นภารกิจหลักของกรมสรรพสามิตมีค้าส่ังให้
เดินทางไปราชการออกตรวจปราบปรามเป็นรายเดือน และ
มีการเบิกค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทางไปราชการ เป็นการ
เดินทางไปราชการช่ัวคราว ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 13 (1) ดังนั น จึงถือเป็นค่าพาหนะ
ของผู้เดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 14 (3) หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานของรัฐ จึ งไม่ต้องถือปฏิบัติตามระเ บียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

 
 
 

15. การเติมน ้ามันรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการ
ออกตรวจปราบปราม ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการช่ัวคราวตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งการเบิกโดยการจัดซื อจากสถานี
บริการน ้ามันเชื อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ 
หรือใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการ (Fleet Card) เป็น
การเบิกที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนั น กรณีการเ0ติมน ้ามันรถยนต์ที่ ใช้
เดินทางไปราชการออกตรวจปราบปรามควร
ด้าเนินการ ดังนี   

1) ส้ารองจ่ายก่อนและน้าใบเสร็จรับเงินมาขอ
เบิก (ระบุช่ือ/ที่อยู่ ผู้จ่ายเงิน เป็นกรมสรรพสามิต/
ส้านักงานสรรพสามิตภาค/ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่) 
หรือ  

2) ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ราชการออกตรวจปราบปราม และชดใช้เงินยืมภายใน 
15 วันนับจากวันกลับจากราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 
2547 หรือ  

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2555 

23. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-9) 

24. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

25. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2547 

26. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน้าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 

27. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื อน ้ามันเชื อเพลิงเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

28. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค 
0405.2/ว 89 ลงวันที่  18 ธันวาคม 2550  
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั นตอนการใช้บัตรเติมน ้ามันรถ
ราชการ 

29. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ
ส้าหรับส่วนราชการ 
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ปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 
2561 

2) การใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการ (Fleet 
Card) ในการเดินทางไปราชการออกตรวจปราบปราม  
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั นตอนการใช้บัตรเติม
น ้ามันรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก 
ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ข้อ 5  
ให้ใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการ ส้าหรับรายการค่าน ้ามันรถ
ราชการประจ้าในส้านักงานซึ่งไม่รวมถึงรายการค่าน ้ามัน
รถราชการที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ 

 
 

3) ยืมเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณเพ่ือ
ใช้ในการเดินทางไปราชการออกตรวจปราบปราม และ
ชดใช้เงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับจากราชการ 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวดที่  5  
การเบิกจ่ายเงินยืม 

ทั งนี  การบัญชีส้าหรับการยืมเงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ กรณีจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดให้
ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีภาครัฐส้าหรับส่วนราชการ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267       
ลงวันที่  3 สิงหาคม 2558) กรณีจ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน
และการ น้า ส่งค ลังของ ส่วนราชการ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากมีข้อสงสัยการบันทึก
บัญชีใ ห้ประสานงานกับ ส่วนบริหาร บัญชีและ
งบประมาณ ส้านักบริหารการคลังและรายได้ 

30. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด ที่  กค 
0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการ
น้าส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate online) 

3. เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
3.1 รายละเอียดในทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตร  

ไม่ครอบคลุม และไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ 
 

1. จัดท้าทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตร ให้เป็นปัจจุบัน 
และมีรายละเอียดครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ตรวจสอบสิทธิการเบิก  

1. จัดท้าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร
มีรายละเอียดข้อมูลครอบคลุมประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
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3.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรใบเบิก
บางฉบับ ผู้เบิกไม่ได้แนบประกาศ หรือหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษา 

 
3.3 มีการเบิกค่าการศึกษาบุตรตามใบเสร็จรับเงินของ

โรงเรียน แต่มบีางรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ เน่ืองจากไม่
พบรายการที่เบิกในหนังสือรับรองของโรงเรียน 

 
 

2. ให้แนบประกาศประเภทและอัตราเงินบ้ารุ ง
การศึกษาของสถานศึกษาทุกครั ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบรายการที่ ข อ เ บิ ก  ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด 

3. ให้ตรวจสอบรายการเบิกค่าการศึกษาบุตรให้เป็นไป
ตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด และเรียกเงินคืนจากผู้เบิก
และน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บ้ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 

 
3. “เงินบ้ารุงการศึกษา ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็น

เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ...”  
ซึ่งจะ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ โดยมี
รายละเอียดในหนังสือรับรองของสถานศึกษา 

4 เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
4 . 1  เ บิ ก ค่ า ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จ้ า ปี  แ ล ะ ค่ า

รักษาพยาบาล เกินสิทธิที่ก้าหนดในอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/
ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

4.2 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีนวดประคบ
สมุนไพร ไม่ได้แนบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
 
 
 
 

1. ให้ตรวจสอบรหัสค่าบริการสาธารณสุข และเรียก
เงินคืนจากผู้ เบิกเกิ นสิทธิ ไม่ เ ป็นไปตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก้าหนด โดยน้าส่งเบิกเกินส่งคืน 

2. ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนวดประคบ
สมุนไพร ให้ผู้เบิกแนบส้าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกด้วย 

 
 
 
 
 

1. อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบและหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง 

 
 
2. ค่ าบริการบ้าบัดรั กษาโรคและการ ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย การเบิก
ต้องมีใบรับรอง ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ว่าผู้ป่วย
จ้าเป็นต้องรักษา และระบุระยะเวลาชัดเจน ในแต่ละ
รอบไม่เกิน 1 เดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 447 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส้าหรับ
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4.3 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน

สถานพยาบาลของทางราชการ  เ ป็น เงิ น ช่ วยค่ า
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน -รพ.รั ฐ ผู้ เบิก เข้ า
โรงพยาบาลเร่งด่วนในวันหยุดราชการ และไม่ได้แจ้งให้
โรงพยาบาลทราบว่าเป็นข้าราชการ จึงไม่ได้ตรวจสอบ
สิทธิ และน้าใบเสร็จมา เ บิกกั บ ส่วนราชการ  ทั ง นี  
โรงพยาบาลจะต้องเรียกเก็บเงินจากกรมบัญชีกลาง
โดยตรง 

 
 
 
 

 
 
3. ให้เรียกเงินคืนจากผู้เบิก เพ่ือน้าส่งเป็นเงินรายได้

แผ่นดิน และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยวิ ธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

กรณีเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลของ
ราชการ ให้แจ้งโรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิข้าราชการ 
เพ่ือเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิ 

กรณีตรวจสอบสิทธิและสิทธิไม่สมบูรณ์ ให้ขอหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเพ่ือเข้ารับการ
รักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล จากส่วน
ราชการเพ่ือไปยื่น ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาก่อน
ออกจากโรงพยาบาล 

กรณีไม่สามารถน้าหนังสือรับรองฯ ไปให้โรงพยาบาลที่
เข้ารับการรักษาก่อนออกจากโรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงิน
สดไปก่อน และรับใบเสร็จรับเงินมา ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 

ข้อ 30 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือสถานพยาบาลของ
ทางราชการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก้าหนดไว้ หรือมีความจ้าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์นี  ให้ขอท้าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
ทางราชการหมวดที่ 15 

3.  หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0422.2/ว 379 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553  ลงวันที่ 30 กันยายน 
2553 หมวด 3 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  
ข้อ 22 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับ
การรักษาพยาบาลตาม ข้อ 19 ให้สถานพยาบาลเป็น 
ผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง 
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5. ค่าเช่าบ้าน 
5.1 การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน ไม่ได้จัดท้ารายงาน

ข้อมูลขอรับค่าเช่าบ้านของข้าราชการเพ่ือประกอบการยื่น
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)  

 
 
5.2 มีข้าราชการเบิกค่าผ่อนช้าระเงินกู้ซื อบ้าน ซึ่งเป็น

ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ แต่มีการ
น้าใบแทนใบเสร็จรับเงินที่ ได้รับจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มาเบิก โดยได้มีการเบิกเกินส่งคืนค่าเช่าบ้านไป
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 การจัดท้าทะเบียนคุมค่าเช่าบ้านยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

1. การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ให้ผู้มี
ความประสงค์ขอรับค่าเช่าบ้านจัดท้ารายงานข้อมูลของ
ข้าราชการเพ่ือประกอบการยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ทุกครั ง เพ่ือยืนยันสิทธิในการเบิก และให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

2. ใบแทนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากธนาคารสามารถใช้
เป็นหลักฐานการผ่อนช้าระเงินกู้ได้ เน่ืองจากเป็นเอกสาร
ที่ออกแทนใบเสร็จฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ทั งนี  หาก
ต้องการเบิกค่าเช่าบ้านในส่วนที่เบิกเกินส่งคืนไป  ให้
จัดท้าบันทึกชี แจง และแนบหลักฐานประกอบ เพ่ือขอ
โอนเงินค่าเช่าบ้าน ในส่วนของผู้มีสิทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
3. ให้จัดท้าทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านรายตัว และ

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าบ้าน หรือเช่าซื อบ้านให้
ครบถ้วน  

 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า เช่า บ้าน
ข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ข้อ 3 

 
 
2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 

2547 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 
3. มีค้าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่า

บ้าน และรายงานตรวจสอบการเช่าบ้าน  
4. กรอกข้อมูลในแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 

6005) ครบถ้วน 
5. กรอกข้อมูลในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 

6006) ครบถ้วน 
6. ลงลายมือช่ือผู้เบิก ผู้จ่ายเงิน ผู้อนุมัติ ผู้รับเงิน

ครบถ้วน  
7. จ้านวนเงินที่เบิกจ่ายถูกต้องตามบัญชีอัตราค่า

เช่าบ้านข้าราชการ และมีเอกสารประกอบการใช้สิทธิ
ครบถ้วน 
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6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6.1 แบบฟอร์มหลักฐานการขอเบิกค่าตอบแทนนอก

เวลาราชการไม่ได้ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน และแบบฟอร์ม
ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางที่ก้าหนด  

 
 
 
6.2 การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการลงลายมือ

ช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกับเวลาปฏิบัติงาน
ปกติ และไม่ได้ลงลายมือช่ือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอก
เวลาทุกวัน 

 
 
 
 
 
6.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบางภารกิจไม่ได้

รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาต่อผู้มีอ้านาจผู้อนุมัติ
รับทราบภายในเวลา 15 นับจากวันสิ นสุดการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

6.4 มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใน

1. ให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามแบบฟอร์มที่
กรมบัญชีกลางและกรมสรรพสามิตก้าหนด เพ่ือให้เป็น
แนวทางเดียวกัน และง่ายต่อการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

 
 
 
2. ให้จัดท้าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการนอกเวลา

ราชการ โดยลงลายมือช่ือในวันที่มีการปฏิบัติงานนอก
เวลาจริง และเป็นปัจจุบัน โดยลงลายมือช่ือผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานก้ากับทุกวัน เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

 
 
 
 
3. ให้จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติภายใน 15 วันนับจากวันสิ นสุดการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั ง เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 

4. ให้ผู้เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เบิกในวันที่มี
การปฏิบัติงานจริง และตรวจสอบหลักฐานก่อนส่งให้
รอบคอบ 

1. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ เ ป็นไปตามแบบที่
กระทรวงการคลังก้าหนด ตามหนังสือหนัง สือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 46 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 และที่กรมสรรพสามิต
ก้าหนด 

2. ลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยก
จากการลงเวลาปฏิบัติงานปกติ ตามแบบฟอร์มที่กรม
สรรพสามิตก้าหนด 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 ข้อ 9.1 กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงาน
ล้าพังเพียงคนเดียวให้ผู้ปฏิบัติงานนั นเป็นผู้รับรอง 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

 
 
5. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ให้เบิก

ในวันที่ปฏิบัติงานจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง



ห น้ า  35 | 44 

 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
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(หลักเกณฑ์/Criteria) 

วันที่เดินทางไปราชการ และมีการพักค้างแรม ฝึกอบรม 
จึงไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาในวันดังกล่าวได้ 

 
 

5. ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้รอบคอบก่อน
เบิกจ่าย โดยตรวจสอบกับวันลาพักผ่อน วันลาป่วย วัน
เดินทางไปราชการ การอยู่ เวรรักษาการณ์ และการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอ่ืน  

6. ให้เรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ ที่เบิกเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ และน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550 

6. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการวันท้า
การ เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง วันหยุดราชการ  
เบิกได้ไม่เกิน วันละ 7 ช่ัวโมง 

 

 

ด้านบริหารงานพัสดุ 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การจัดซื อจัดจ้าง 
1.1 การจัดท้ารายงานขอซื อขอจ้างงบประมาณ 

2561 ไม่ ได้ปฏิ บัติตามค้ า ส่ั งกรมสรรพสามิต  ที่  
511/2560 เรื่อง มอบอ้านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ด้านการบริหารพัสดุ 

 
 
1.2 ใบส่ังจ้างในการจ้างของ/บันทึกข้อตกลงจ้าง/

สัญญาจ้างไม่ได้ติดอากรแสตมป์บนข้อตกลงจ้าง/บันทึก
ข้อตกลงจ้าง/สัญญาจ้าง 

 

1. การจัดท้ารายงานขอซื อขอจ้างให้ปฏิบัติตามค้าส่ัง
กรมสรรพสามิต  ที่ 511/2560 เรื่อง มอบอ้านาจ
หน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  
ด้านการบริหารพัสดุ โดยบันทึกขออนุมัติซื อหรือจ้างให้
เรียนอธิบดีกรมสรรสามิต และลงนามเป็นสรรพสามิต
พื นที่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต 

2. ให้ปิดอากรแสตมป์บน ใบส่ังจ้าง/สัญญาจ้าง/บันทึก
ข้อตกลงจ้าง โดยปิดอากรแสตมป์ตามจ้านวนแห่งสินจ้าง 
(มูลค่าตามสัญญา/ใบส่ังจ้างไม่รวม VAT) พันละบาท เศษ
ของพันปิดอีก ๑ บาท และขีดคร่อมเพ่ือความบริบูรณ์

1.  ค้ า ส่ั งกรมสรรพสามิ ต  ที่  511/2560  
เรื่อง มอบอ้านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต 

 
 
 
2. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล

รัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์ 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
1.3 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ลงลายมือช่ือ

ในบันทึกตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 จ้างเหมาท้าความสะอาดไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

ของตราสารตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 อากรแสตมป์ 

3. ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั งประธานกรรมการ
คนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

 
 
 
 
 
4. ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงิน

ได้ให้แก่ผู้รับ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การค้านวณหักภาษี 
ณ ที่จ่ายเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร 

 
 
 
 
 

 
 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีกรรม
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการ
ทั งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี
เสียงหน่ึงในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่
ด้วยทุกครั งในการประชุม หากประธานไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

4. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการเป็นผู้
จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การค้านวณ
หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งประมวล
รัษฎากร จะหักในกรณีที่ซื อหรือจ้างวงเงินที่จ่ายตาม
สัญญาตั งแต่ 10,000 บาทขึ นไป แม้การจ่ายนั นจะได้
แบ่งจ่ายครั งหน่ึงๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ตาม ให้ค้านวณ
หักไว้ 1% ของยอดเงินได้พึงประเมิน ส่วนเงินได้ในการ
ประกวดหรือแข่งขันให้ค้านวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ 

2. การใช้รถราชการตามระเบียบส้านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.1 รถราชการไม่ได้พ่นตราเครื่องหมายแสดงส่วน

ราชการ และไม่ได้จัดท้าหนังสือขอยกเว้นการพ่นตรา
เครื่องหมายฯ 

1. ให้รถราชการทุกคัน พ่นตราเครื่องหมายของส่วน
ราชการ หากรถยนต์คันใดมีความประสงค์ที่จะไม่พ่น
ตราฯ เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือความเหมาะสมใน

1. ปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 7 รถส่วนราชการทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจ้า
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ งาน ให้ท้าหนังสือขอยกเว้นการมีตรา
เครื่องหมายและอักษรช่ือแสดงสังกัด เสนอกรม
สรรพสามิ ตอ นุ มั ติ ต่ อ ไป  ตามระ เ บี ยบ ส้ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 7 และ
ส้าหรับรถเช่าที่ยังไม่ได้ด้าเนินการใด ๆ ให้ประสานกับ
ส้านักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารการพัสดุ 
เพ่ือให้ชี แจงแนวทางในการด้าเนินการเกี่ยวกับการแสดง
เครื่องหมายของส่วนราชการที่รถราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 
เซนติเมตร และอักษรช่ือเต็มของส่วนราชการขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือช่ือย่อขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั งสองข้าง 

ส้าหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและ
อักษรช่ือแสดงสังกัดของส่วนราชการให้ลดลงตามส่วน 

ตราเครื่องหมายและอักษรช่ือแสดงสังกัดของส่วน
ราชการในวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้พ่นด้วยสีขาว 
เว้นแต่ ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอ่ืนแทน 
ในกรณีที่มีการจ้าหน่ายรถส่วนกลาง ให้ส่วนราชการ
เจ้าของรถลบหรือท้าลายตราเครื่องหมาย และอักษร
ช่ือแสดงสังกัดของส่วนราชการออกทั งหมด ก่อนที่จะ
ส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอ่ืน 

ส่วนราชการใดมีเหตุผลและความจ้าเป็นซึ่งเห็นว่า 
การมีตราเครื่องหมายและอักษรช่ือแสดงสังกัดของ
ส่วนราชการไว้ด้านข้างของรถอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
หรือไม่ เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติ
ปลัดกระทรวงเพ่ือขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อแสดงสังกัดได้ 

ส้าหรับส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของ
ปลัดกระทรวง หรือมิได้สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติ
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป 
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2.2 รถราชการประสบอุบัติเหตุพนักงานขับรถยนต์ไม่ได้

จัดท้ารายงานอุบัติเหตุ และสรรพสามิตพื นที่ไม่ได้แต่งตั ง
คณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุ และ
บริษัทให้เช่าน้ารถยนต์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่ามาให้ใช้
แทนรถยนต์ส่วนกลางที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า 

2.3 การจัดท้าใบอนุญาตใช้รถ (แบบ 3) กรณีรถ
ประจ้าส้านักงานได้จัดท้าใบขอใช้รถครั งเดียวครอบคลุม
ทั งเดือน 

2.4 . การบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) มีการบันทึกโดย
พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรถแต่ละคันตาม
ค้าส่ังมอบหมายให้พนักงานขับรถดูแลรถแต่ละคัน 

2.5 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้ารายละเอียดการซ่อมบ้ารุงรถ
ส่วนกลาง (แบบ 6)  

2.6 การใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั นตอนการใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
2. ให้พนักงานขับรถยนต์รายงานอุบัติ เหตุ  และ

สรรพสามิตพื นที่ แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย
น ้ามันเชื อเพลิง 

 
3. การน้ารถราชการออกนอกส้านักงานให้จัดท้าใบขอ

อนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกครั งที่มีการน้ารถออกนอก
ส้านักงาน ทั งระยะใกล้ และระยะไกล 

4. ให้พนักงานขับรถคันใดก็บันทึกการใช้รถคันนั นด้วย
ในบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) และระบุรายละเอียดสถานที่
ไปให้ชัดเจน 

5. ให้เจ้าหน้าที่จัดท้ารายละเอียด การซ่อมบ้ารุงรถ
ส่วนกลางตามแบบ 6 

6. ให้ยกเลิกการใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการ โดยท้า
เรื่องขอใช้ระบบเครดิตกับทางสถานีบริการน ้ามัน และให้

รถคันใดได้รับยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและ
อักษรช่ือแสดงสังกัดของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการ
รายงานผู้รักษาการตามระเบียบ และส้านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวน
เหตุผลและความจ้าเป็นของการยกเว้นการมีตรา
เครื่องหมายและอักษรช่ือแสดงสังกัดของส่วนราชการ
ในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอ 

2. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามแบบ 5 

 
 
 
3. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ

ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
4. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ

ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบบ 4 
 
5. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ

ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบบ 6 
6. ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 

ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั นตอนการใช้บัตรเติมน ้ามันรถ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

โดยน้าไปใช้กับรถที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ และไม่ได้
จัดท้าทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการรายคัน 

 

จดัท้าทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการรายคัน
และดูแลรถราชการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 

ราชการ ข้อ ๕ ให้ใช้บัตรเติมน ้ามันรถราชการส้าหรับ
รายการค่าน ้ามันรถราชการประจ้าในส้านักงาน ซึ่งไม่
รวมถึงรายการค่าน ้ามันรถราชการที่ เกิดจากการ
เดินทางไปราชการ 

3. ก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง 
3.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 

ไม่ได้หักเงินประกันผลงานร้อยละ 10 ตามสัญญา ข้อ 5 
ในสัญญาจ้าง 

 
 
3.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่วงเลยก้าหนด

ระยะเวลาด้าเนินงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ด้าเนินการ
จัดท้าหนังสือเร่งรัดให้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารเก็บของ
กลางและมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกรณี
ค่าปรับงานก่อสร้างอาคารเก็บของกลางเกิน 10 % และ
จากที่ประชุมผู้ว่าจ้างยินยอมเสียค่าปรับทั งหมดและจะ
ด้าเนินการจัดท้าแผนและระยะเวลาด้าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว 

 
 
 
 
 

1. ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 5 ให้น้าเงินสด
และหรือหนังสือค ้าประกันของธนาคารมาวางเป็น
หลักประกันผลงาน งวดงานที่  1 - 2 และให้คืน
หลักประกันผลงานให้แก่ ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่าย
เงินงวดสุดท้าย 

2. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด้าเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

 
 
 

1. สัญญาจ้าง ข้อ 5 การหักเงินประกันผลงาน ใน
การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน
จ้านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั นเพ่ือ
เป็นประกันผลงาน ฯ 

 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4. การตรวจสอบและควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ 
4.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมทรัพย์สินตามที่

กรมบัญชีกลางก้าหนด 
4.2 สินทรัพย์บางชนิด ไม่มีรายละเอียดการได้มาของ

สินทรัพย์ ไม่ได้น้าลงข้อมูลในระบบ GFMISและหลักฐาน
ให้ตรวจสอบ 

4.3 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ค้านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ใน
ทะเบียนคุมสินทรัพย์รายตัวตามท่ีกรมบัญชีกลางก้าหนด 

4.4 สินทรัพย์บางรายการราคาต่อหน่วยในระบบ 
GFMIS และทะเบียนคุมไม่ตรงกัน 

 
 
4.5 ครุภัณฑ์ส้านักงาน ประเภทเก้าอี ผู้บริหารและโต๊ะ

ท้างาน ได้ บันทึกในระบบ GFMIS เป็นเลขเดียวกัน
สินทรัพย์ เลขที่  100000079309 มูลค่า ได้มา 
20,000 บาท โดยแยกเป็น เก้าอี ผู้บริหาร ราคา 6,500 
บาท โต๊ะราคา 13,500 บาท 

4.6 เจ้าหน้าที่คิดมูลค่าต้นทุนระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารแยกจากมูลค่าต้นทุนอาคารชุดพักอาศัย 

 
4.7 ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ไม่ได้แยกสินทรัพย์ออก

จากอาคารส้านักงานในระบบ GFMIS เช่น โรงจอดรถ 

1. จัดท้าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่มีการค้านวณค่าเส่ือม
ราคา ค่าเส่ือมราคาสะสม ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. ประสานส้านักบริหารการคลังและรายได้เกี่ยวกับ
ข้อมูลการได้มาของสินทรัพย์ และบันทึกข้อมูลสินทรัพย์
ดังกล่าวในระบบ GFMIS 

3. ค้านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ในทะเบียนคุม
สินทรัพย์รายตัวตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 

4. ตรวจสอบราคาต่อหน่วยในทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้
ตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS 

 
 
5. ให้แยกสินทรัพย์ประเภทเก้าอี และโต๊ะ 1 รายการ

ต่อเลขสินทรัพย์ 
 
 
 
6. ประสานส้านักบริหารการคลังและรายได้ กรณีน้า

มูลค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคารรวมกับอาคารชุดพัก
อาศัย 

7. ให้แยกสินทรัพย์ออกจากอาคารส้านักงานในระบบ 
GFMIS และจัดท้าทะเบียนคุมสินทรัพย์รายตัว 

 

1. หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ข้อ 
213,214 

3. หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 

4. หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
สินทรัพย์ในทะเบียนคุมและในระบบ GFMIS ต้อง
ตรงกัน 

5. หนัง สือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด  ที่  กค 
0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 

 
 
 
6. มูลค่าอาคารชุดพักอาศัยต้องรวมระบบ

สาธารณูปโภค 
 
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 2423.3/ว 238 

ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

อาคารเก็บของกลาง ป้ายส้านักงาน เสาธง เครื่องปรับอากาศ 
ครุภัณฑ์ส้านักงาน เป็นต้น 

4.8 สินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดแล้วไม่ได้ตัดจ้าหน่าย
ออกจากระบบ GFMIS 

8. ให้ตัดจ้าหน่ายออกจากระบบ GFMIS พร้อม
ประสานไปยังส้านักบริหารการคลังและรายได้เกี่ยวกับ
การตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS 

ค้านวณค่าเส่ือมราคาราคาสินทรัพย์ถาวรส้าหรับ
หน่วยงาน 

8. สินทรัพย์ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดแล้วต้องตัด
ออกจากระบบ GFMIS ด้วย 

5. การขายทอดตลาด 
5.1 การแต่งตั งคณะกรรมการประเมินราคาขั นต่้า และ

คณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นคณะกรรมการชุด
เดียวกัน 

 
5.2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้าหลักฐานทะเบียนผู้เข้าร่วม

ประมูลและหลักฐาน การส่งมอบครุภัณฑ์ 
 
 
 
5.3 เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท้าทะเบียนผู้เข้าประมูล และ

วางเงินสด จ้ านวน 500 บาท ตามประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช้ารุดและ
หมดอายุการใช้งาน และหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ 

1. ในการด้าเนินการขายทอดตลาดครั งต่อไปเพ่ือเป็น
การควบคุมภายในที่ดีควรแต่งตั งคณะกรรมการประเมิน
ราคาขั นต่้า กับคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นคนละ
ชุดกัน 

2. ในการด้าเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ครั งต่อไป
ให้จัดท้าทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลและให้ผู้เข้าร่วม
ประมูลลงลายมือช่ือ วันที่ เวลาที่เข้าร่วมประมูลให้
ครบถ้วน และจัดท้าหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ไว้เป็น
หลักฐาน 

3. ในการด้าเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ให้จัดท้า
ทะเบียนคุมผู้เข้าร่วมประมูลและให้ผู้เข้าร่วมประมูลลง
ลายมือช่ือ วันที่ เวลาที่เข้าร่วมประมูลให้ครบถ้วน และ
จัดท้าหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้
ก้าหนดไว้ แต่การควบคุมภายในควรเป็นคนละชุดกัน 

 
2. การควบคุมภายในที่ดีจะต้องมีหลักฐานยืนยัน

การเข้าประมูลขายทอดตลาดและหลักฐานการส่งมอบ
ครุภัณฑ ์

 
 
4. การควบคุมภายในที่ดีจะต้องมีหลักฐานยืนยัน

การเข้าประมูลขายทอดตลาดและหลักฐานการส่งมอบ
ครุภัณฑ ์
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การปฏิบัติงานพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. การจัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชน 
คู่มือส้าหรับประชาชน ไม่ได้ท้าการปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคณะท้างานจัดท้าคู่มือส้าหรับ

ประชาชนด้าเนินการปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตให้
เป็นปัจจุบัน  

ดังนั น  เมื่อคณะท้างานฯ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้
ส้า นักงานสรรพสามิตพื นที่ จั ดท้ าคู่ มือ/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชน ผู้มา
ติดต่อ และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันทุกช่องทาง 

พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

มาตรา 7 ได้ก้าหนด ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการ
อนุญาตจัดท้าคู่มือส้าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)   
ในการยื่นค้าขอ ขั นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค้าขอ และให้น้าคู่มือ
ส้าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค้าขอ
และเผยแพร่ ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

2. กรณีผู้ยื่นค้าขอไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้จัดท้าบันทึกสองฝ่าย ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอ โดยบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการ 

เจ้าหน้าที่จะท้าการรับเอกสารไว้บางส่วนก่อนแล้วให้
ประชาชนกลับไปน้าเอกสารที่เหลือมาให้ครบจึงจะท้าการ
ออกใบอนุญาตให้ 

ใ ห้ ห น่ วยงานใ ช้ รู ปแบบบั นทึ กสอง ฝ่ ายต าม
หนังสือเวียนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กค 0621/
ว223 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือเป็นแนวทาง
เดียวกันในการใช้รูปแบบบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  

มาตรา 8 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค้า
ขอจะต้องตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ยื่นพร้อมค้าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็น
ว่าค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด
ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบทันที 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้า
ขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเ พ่ิมเติมตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน
บันทึกที่จัดท้าตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนค้าขอให้แก่ผู้ยื่นค้าขอพร้อมทั งแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค้าขอให้ทราบด้วย 

- หนังสือส้านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 
1200/ว 9 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 

-  หนัง สือกรมสรรพสามิต  ด่ วนที่ สุด  ที่  กค 
0620/27439 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

 - หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0621/ว223 
เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
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การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (แบบ ปย.2) 
บันทึกกิจกรรม และการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วน 

เช่น การรับ-ส่งเงินค่าปรับคดีกรมสรรพสามิตระหว่างฝ่าย
จัดเก็บรายได้กับผู้ปรับเปรียบเทียบคดี/ผู้รับเงินค่าปรับคดี 
การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(K-Crop) การรับช้าระเงินค่าภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(K-Crop)การควบคุมการจ่ายเงินผ่าน KTB Crop งาน
น้า ส่ง เงิ น ผ่ านระบบ KTB Growing งานตรวจตั ด ปี
ผลประโยชน์ เป็นต้น 

ปีงบประมาณ 2561 ให้จัดท้าแบบ ปย.2 เพ่ิมเติม
กิจกรรมหรือขั นตอนการท้างานที่ส้าคัญให้ครบถ้วน 

1. ให้น้ากระบวนการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่ มาบันทึกให้ครบถ้วนและตรงกับส่ิงที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน 

2. ให้ปรับปรุงหรือก้าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่
ละด้านเพ่ิมเติมเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

3. ผลการควบคุมที่มีอยู่สามารถท้าใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน 

 


