
สรุปผลการตรวจสอบภายในของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การเงินและบัญชี   
 1.1 การเบิกจ่าย/รายงาน  
  - ไม่จัดท ำรำยงำนที่ต้องเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
ประจ ำทุกเดือน เช่น รำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร งบพิสูจน์
ยอดเงินฝำกธนำคำร เป็นต้น 

- ควรจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองรำชกำร และงบพิสูจน์
ยอดเงินฝำกธนำคำร เสนอหัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำยทรำบเป็นประจ ำ
ทุก เดื อน ภำยในวันที่  15 ของ เดื อนถัด ไป ตำมหนั งสื อ
กรมบัญชีกลำง ที่กค 0423.3/ว264 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม  
2558 

  - กำรเบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำรปฏิบัติไม่ถูกต้อง - ควรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรอง
รำชกำร พ.ศ 2562 หมวด 4 กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร 
โดยเฉพำะ ข้อ 14 และ ข้อ 17 พร้อมทั้งให้จัดท ำทะเบียนคุม 
เงินทดรองรำชกำร 

  - เงินสวัสดิกำรของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดต้องคงยอดไว้จ ำนวน 50,000 บำท 

- ควรจัดท ำบัญชีและทะเบียนคุมลูกหนี้ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งจัดท ำ
หลักฐำนกำรยืมเงินประกอบด้วย กำรน ำเงินไปใช้ได้  ให้ใช้เฉพำะ
ดอกผลเท่ำนั้น 

  - เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ไม่ครบถ้วน เช่น 
ไม่มีเอกสำรหลักฐำนกำรตั้งเบิก ไม่มีกำรขออนุมัติก่อนด ำเนินกำร 
บำงรำยกำรไม่พบใบเสร็จรบัเงิน หรือมีเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
ที่เป็นกระดำษควำมร้อน ไม่มีกำรประทับตรำข้อควำม “จ่ำยแล้ว” 
ในใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยทุกกรณีต้องขออนุมัติหลักกำรก่อนเบิกจ่ำย 
ทุกครั้ง พร้อมมเีอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 15 และ ข้อ 38 และติดตำมใบเสร็จรับเงินให้
ครบถ้วนตำมเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน และควรประทับตรำ 
“จ่ำยแล้ว” พร้อมลงลำยมือช่ือและวันที่ก ำกับ  ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้ วยกำรเบิกเ งินจำกคลัง กำรรับเ งิน  
กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
และหำกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ที่มีลักษณะเป็น
กระดำษควำมร้อนควรส ำเนำเอกสำร (เมื่อระยะเวลำผ่ำนไป
ข้อควำมจะเลือนหำย) แนบประกอบกับใบเสร็จรับเงิน/หลักฐำน
กำรจ่ำยเงินต้นฉบับ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 

  - งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรไม่เป็นปัจจุบัน - ควรด ำเนินกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ มีกำรรับ-จ่ำยเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วน และหำกเกิดข้อผิดพลำด จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
เพื่อมิให้เป็นภำระทำงบัญชีในกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำก
ธนำคำร เช่น  
 * เช็คสั่งจ่ำยที่ผู้รับยังไม่ได้น ำไปขึ้นเงิน/เช็คหมดอำยุ (ภำยใน 6 
เดือนนับจำกมีกำรสั่งจ่ำย) ท ำให้มียอดคงค้ำงยกมำจำกปีก่อน หำก
ผู้รับไม่ประสงค์จะมำรับให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
  * เงินสินบนรำงวัล ที่ไม่มีบุคคลมำรับเงินภำยใน 1 ปี ให้น ำส่งคืน
คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน ตำมหนังสือ กองบริหำรกำรคลัง ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ที่ พณ 0203/ว 4199 ลงวันที่ 11 
กันยำยน 2560 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดเก็บและ
น ำส่ ง เ งินร ำย ได้ แทนกรม ในกระทระทรวงพำณิ ชย์ และ
กรมสรรพำกร (เอกสารแนบ 1) 
* ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร (เงินทดรองรำชกำร) ให้น ำส่งเป็นรำยได้
แผ่นดิน ตำมหนังสือที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 
2562 
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  - รำยได้รับแทนกันผ่ำน EDC ไม่ได้น ำส่งในวันถัดไป - ควรน ำส่งในวันถัดไปตำมหนังสือท่ี กค 0402.2/ว 116 ลงวันท่ี 

31 กรกฎำคม 2560 
  - เงินประกันสัญญำค้ำงในบัญชียังไม่ส่งคืนผู้ค้ำ - ควรติดตำม ตรวจสอบ เงินประกันสัญญำจำกทะเบียนคุม

หลักประกันสัญญำที่ได้จัดท ำไว้แล้ว เพื่อด ำเนินกำรคืนเงินประกัน
สัญญำที่สิ้นสุดสัญญำแล้วตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 

  - มีกำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน) 
หำกไม่มีกำรใช้ประโยชน์ทำงรำชกำร (หมำยเลข 1203) 

- ยกเลิกตำมหนังสือกองกลำงที่ พณ 0201/ว 1859 ลงวันที่  
3 พฤษภำคม 2561 กำรใช้เลขหมำยโทรคมรนำคมพิเศษ 4 หลัก 
“1203” ในภูมิภำค (เอกสารแนบ 2) 

  - บำงหน่วยงำนยังมิได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB 
Corporate online 

- ควรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 
0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยำยน  2559 ในกำรก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินผำ่นระบบ KTB Corporate online 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 

 1.2 การท าบัญชี  
  - ครุภัณฑ์ขำยทอดตลำดส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดบำง
แห่งยังมิได้ตัดจ ำหน่ำยในระบบ GFMIS  

- ให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ GFMIS ด้วย หำกจัดซื้อใหม่ ให้บันทึก
เลขครุภัณฑ์จำกระบบ GFMIS ไว้ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เมื่อมี 
กำรตัดจ ำหน่ำยจะได้ถูกต้องตรงกัน และให้ตัดจ ำหน่ำยครุภัณฑ์

ขำยทอดตลำดออกจำกระบบ GFMIS ด้วย 
  - บัญชีแยกประเภทที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน มียอด
คงเหลือไม่สัมพันธ์กัน เช่น บัญชีเงินฝำกคลังในส่วนเงินประกัน
สัญญำ สูงกว่ำเงินประกันอื่น บัญชีอำคำร-ไม่ระบุรำยละเอียด  
สูงกว่ำรำยละเอียด (มูลค่ำอำคำร) เป็นต้น 

- ค้นหำ ตรวจสอบ เพื่อท ำกำรปรับปรุงรำยกำรให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตำมข้อเท็จจริง ซึ่งบำงรำยกำรต้องประสำนกองบริกำรกำรคลัง
ด ำเนินกำรปรับปรุงบัญชีต่อไป 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
 2.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง  
  - กระบวนกำรจัดซื้อ/จ้ำง และเอกสำรประกอบ ยัง 
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงฯ เช่น ไม่มี TOR  
ไม่ระบุระยะเวลำปฏิบัติงำน ไม่มีรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ไม่มี 
ใบเสนอรำคำ รำยงำนขอซื้อขอจ้ำงไม่มีที่มำของรำคำกลำง/ 
กำรก ำหนดรำคำกลำง เป็นต้น 

- ควรจัดท ำ Check list ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำม พ.ร.บ. 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรขออนุมัติหลักกำร/โครงกำร รำยงำนขอซื้อ
ขอจ้ำงตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ข้อ 22 ซึ่งต้องมีที่มำของรำคำกลำง 
ตำม พ.ร.บ. มำตรำ 4 รำยงำนผลกำรพิจำรณำ 78 (2) ประกำศผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือก เป็นต้น โดยเฉพำะกำรท ำสัญญำ/ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง/
บันทึกข้อตกลง ควรมีเอกสำรประกอบสัญญำ เช่น TOR/แนวคิดใน
กำรน ำเสนองำนของผู้ประกอบกำร ใบเสนอรำคำ หนังสือยืนยันรำคำ 
หลักฐำนของผู้ประกอบกำรกรณีนิติบุคลหรือบุคคลธรรมดำ เป็นต้น 
 หมำยเหตุ : ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถดำวโหลดได้ที่เว็บไซด์ 
http://www.gprocurement.go.th  

  - กำรตรวจรับของคณะกรรมกำรตรวจรับแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยที่ส ำคัญไม่ครบถ้วน 

- คณะกรรมกำรตรวจรับมีหน้ำที่บริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมี
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยที่ส ำคัญ เพื่อให้ทรำบว่ำ 
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 ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมที่ TOR ก ำหนด เช่น กรณีพนักงำนขับ 

รถยนต์ ควรมีใบสั่งงำน ใบใช้รถ หรือเอกสำรอื่นใด ประกอบใบส่ง
มอบงำน เป็นต้น 

  - กำรจ้ำงลูกจ้ำงกรณีต่อเนื่องในปีงบประมำณใหม่ มี
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน  

- กำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในปีงบประมำณใหม่ แบ่งเป็น 2 
กรณี ดังนี ้
 กรณีที่ 1 กำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกต่อเนื่อง ให้เป็นไปตำม
เง่ือนไขในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 347  
ลงวันท่ี 8 กันยำยน 2560 ซึ่งเป็นกำรเช่ำ/จ้ำงจำกผู้ให้บริกำรรำย
เดิมตำมระเบียบฯ ข้อ 78 (ค) ประกอบกับไม่อำจลงนำมในสัญญำ/
ใบสังซื้อสั่งจ้ำง ได้ทันในปีงบประมำณใหม่ จะต้องด ำเนินกำรตำม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว346  ลงวันที่ 8 
กันยำยน 2560 ข้อ 1. เพื่อให้มีผลย้อนหลัง 
 ภำยใต้เง่ือนไข รำยเดิม ขอบเขตงำนเดิม เงินเท่ำเดิม/น้อยกว่ำเดิม 

  กรณีที่ 2 กำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกที่นอกเหนือจำกกรณีที่ 1 
ซึ่งมีกำรจัดหำไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ เช่น จัดหำรำยใหม่แทนคนเดิม 
หรือคนเดิมแต่เง่ือนไขใหม่ไม่ได้เป็นไปตำมสัญญำเดิม (รำยละเอียด
ขอบเขตเปลี่ยนแปลง วงเงินจ้ำงเพิ่มสูงขึ้น) ซึ่งรู้ตัวผู้ให้เช่ำ/จ้ำง ที่
จะลงนำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงและผู้มีอ ำนำจอนุมัติไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมำณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนท่ีไม่อำจลงนำมในสัญญำได้ทัน
ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมำณ
เท่ำนั้น ด ำเนินกำรตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว
346 ลงวันท่ี 8 กันยำยน 2560 ข้อ 2. เพื่อให้มีผลย้อนหลัง 

  - กำรจัดท ำสัญญำไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 
   (1) ไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เรื่องแบบสัญญำ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พ.ศ.
2560 และฉบับที่ 2 (จ้ำงท ำของ)  
   (2) กำรจัดท ำสัญญำ ไม่มีหลักประกันสัญญำ ไม่ติด
อำกรแสตมป์หรือติดอำกรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่ำเพื่อป้องกันกำร
น ำมำใช้ใหม ่
   (3) มีกำรลงนำมสัญญำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง บันทึกข้อตกลง 
ก่อนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ระยะเวลำและจ ำนวนเงินในกำร
จ้ำงท่ีระบุไม่เป็นไปตำมที่จ้ำงจริง มีกำรแก้ไข ลบ/ขีด/ฆ่ำ ในสัญญำ 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง หรือบันทึกข้อตกลง รำยละเอียดไม่ตรงกับ TOR 

- กำรจัดท ำสัญญำต้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนด มีทั้งหมด 15 สัญญำ 
สำมำรถดำวโหลดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th 
ด้ำนล่ำงขวำมือของเว็บไซด์หัวข้อ “แบบฟอร์มต่ำง ๆ” เลือก  
“แบบสัญญำตำม พ.ร.บ.” และหำกเป็นสัญญำจะตอ้งมีหลักประกนั
สัญญำ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ข้อ 167 กำรลงนำม
ในสัญญำจะต้องลงนำมทั้งสองฝ่ำยทุกหน้ำรวมทั้งเอกสำรแนบท้ำย
สัญญำ เพรำะถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำ 
- กำรจัดท ำสัญญำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง บันทึกข้อตกลง ควรตรวจสอบ
รำยละเอียดให้ตรงกับ TOR ก ำหนด ส่วนกำรลงนำมในสัญญำ 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง หรือบันทึกข้อตกลง สำมำรถด ำเนินกำรได้ต่อเมื่อ 
พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณมีผลใช้บังคับ และ
ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจำกส ำนัก
งบประมำณแล้วเท่ำนั้น และต้องติดอำกรแสตมป์ตำมที่กรมสรรพำกร
ก ำหนด หำกมีกำรแก้ไข ลบ/ขีด/ฆ่ำ ต้องมีกำรลงนำมก ำกับทั้งสองฝ่ำย 

  หมำยเหตุ :  
 (1) กรณีที่เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง หรือบันทึกข้อตกลง ไม่ต้องมีหลักประกันสัญญำ 
 (2) กรณีกำรจ้ำงไม่เต็มเดือน ควรค ำนวณค่ำจ้ำงตำมระยะเวลำ
ที่เป็นจริงระบุไว้ในสัญญำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง หรือบันทึกข้อตกลง 

  - กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน
ขับรถยนต์ เมื่อไปปฏิบัติงำนพิเศษนอกเหนือจำกก ำหนดไว้ใน
สัญญำหรือข้อตกลงท่ีก ำหนดไว้เดิม เอกสำรยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

- กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
เมื่อไปปฏิบัติงำนพิเศษนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือ
ข้อตกลงที่ก ำหนดไว้เดิม ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกองบริหำร 
กำรคลัง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ที่ พณ0203/4324  
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 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจ้ำง

เหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
(เอกสารแนบ 3) ส่วนกำรจ้ำงเหมำต ำแหน่งอื่น ไม่สำมำรถเบิก
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ได้ 

 2.2 น้ ามันเชื้อเพลิง  
  - กำรเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ส ำนักงำนพำณิชย์บำง
แห่งยังไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- กำรเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ให้ปฏิบัติตำมหนังสือที่กค (กวจ) 
0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2561 เรื่องแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรจัดซื้อน้ ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนรัฐ พร้อมทั้งจัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 2.3 การใช้รถราชการ  
  - กำรใช้รถรำชกำรยังไม่รัดกุม และไม่ปฏิบัติตำมระเบยีบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น ไม่มีสมุดบันทึกกำรใช้รถ กำรซ่อมบ ำรุง ใบขออนุญำต
ใช้รถไม่ครบถ้วน ไม่จัดท ำเกณฑ์กำรใช้น้ ำมันสิ้นเปลืองของรถแต่
ละคัน รถจักรยำนยนต์ไม่พ่นตรำสัญลักษณ์ ฯลฯ 

- ตรวจสอบ ควบคุม กำรใช้รถรำชกำร และจัดท ำเอกสำรหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้อง/ทะเบียนคุมของรถทุกคัน รวมทั้งจัดท ำประกำศเกณฑ์
กำรใช้สิ้นเปลืองของรถแต่ละคัน ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  - กำรน ำรถรำชกำรไปเก็บรักษำที่อื่นเป็นกำรช่ัวครำว 
โดยไม่ได้จัดท ำรำยงำนขออนุญำต 

- กำรน ำรถรำชกำรไปเก็บรักษำที่อื่นเป็นกำร ช่ัวครำว ให้
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนขออนุญำตตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรใช้รถรำชกำร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 

 2.4 พัสด ุ  
  - ทรัพย์สินที่มีอยู่จริงตำมบัญชีไม่ตรงกับทรัพย์สินใน
ระบบ GFMIS และทรัพย์สินบำงรำยกำรไม่ได้ใช้งำน เช่น รถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 

- ควรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนคุมพัสดุคงเหลือให้เป็นปัจจุบันทั้ง
ครุภัณฑ์และวัสดุ โดยในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ควรให้ตรงกับรำยงำน
ทรัพย์สินคงเหลือในระบบ GFMIS โดยบันทึกเลขครุภัณฑ์ในระบบ 
GFMIS ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ด้วย เพื่อตัดจ ำหน่ำยให้ถูกต้อง
ตรงกัน และควรมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร ได้มำ/เบิกใช้ เพื่อ
ใช้ในกำรบันทึกรับพัสดุ (ใบตรวจรับของคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ ใบรำยละเอียดของรำยกำรสินค้ำ) และกำรเบิก/กำรน ำไปใช้  
(ใบเบิกพัสดุ หลักฐำนกำรยืม) และหำกพบว่ำไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์
ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 กำรจ ำหน่ำยพัสด ุ
 หมำยเหตุ : บันทึกรับรู้ทรัพย์สินได้ต่อเมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับ
แล้วเท่ำน้ัน  

 2.5 ค่าเช่าบ้าน  
  - กำรยื่นขอรับค่ำเช่ำบ้ำน เอกสำรไม่ครบถ้วนตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2549 

- กำรขอใช้สิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. 2549 ข้อ 7 และ 13 พร้อมเอกสำรประกอบ 
เช่น ค ำขอรับค่ำเช่ำบ้ำน (แบบ6005) ค ำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำย 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง รำยงำนกำรตรวจสอบ
กำรขอรับค่ำเช่ำบ้ำน สัญญำเช่ำบ้ำน (พร้อมติดอำกรแสตมป์ และ
ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ให้เช่ำ) สัญญำซื้อขำย 
สัญญำเช่ำซื้อ หรือสัญญำเงินกู้ หลักฐำนที่สถำบันกำรเงินรับรอง 
(กรณีวงเงินในสัญญำจะซื้อจะขำยต่ ำกว่ำสัญญำเงินกู้) ว่ำหำกกู้เงิน
ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยต้องผอ่นช ำระตอ่เดือนเท่ำใด และจ ำนวนปดีว้ย 
เป็นต้น 
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2.6 การฝึกอบรม/การจัดงาน/การประชุม  
  - กรณีจัดโครงกำรฝึกอบรมให้กับบุคคลภำยนอก  
กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมลักษณะเหมำจ่ำย 
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2555 

- หน่วยงำน (กองบริหำรพำณิชย์ภูมิภำค) กรณีเป็นเจ้ำของโครงกำร
ควรด ำเนินกำรขอท ำควำมตกลงกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
กับกระทรวงกำรคลัง โดยผ่ำนกองบริหำรกำรคลังกรณีจัดฝึกอบรม
ให้กับบุคคลภำยนอก และมีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยค่ำพำหนะเหมำ
จ่ำยให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติใน
ครั้งต่อไป 

  - กำรเบิกค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรประชุม ไม่ได้
แนบหนังสือเชิญประชุม 

- ควรด ำเนินกำรตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค  
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 เรื่อง แนวทำง 
กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และ 
กำรประชุมของหน่วยงำนของรั ฐ  ( ให้มีหลักฐำนที่มำของ 
กำรประชุม) 

 2.7 การเดินทางไปราชการ  
  - กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรให้คณะท ำงำนฯ 
ซึ่ งประกอบด้วยส่วนรำชกำรอื่น ไม่ ได้ด ำเนินกำรขออนุมัติ
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ และไม่พบหนังสืออนุญำต/อนุมัติ
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรให้คณะท ำงำนฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนรำชกำรอื่น ต้องได้รับอนุญำตหรืออนุมัติจำก
หน่วยงำนต้นสังกัดให้ข้ำรำชกำรในสังกัดไปรำชกำร หน่วยงำน 
(สพจ.) เจ้ำของงบประมำณจึงจะน ำเสนอรำยช่ือข้ำรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรอื่น  มำประกอบขออนุมัติ ไปรำชกำรพร้อมกับ
ข้ำรำชกำร (สพจ.) เพื่อให้ เกิดสิทธิในกำรเบิกค่ำใ ช้จ่ำยใน 
กำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น กำรไปตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์ม เป็นต้น 

3. การควบคุมภายใน  
 - ไม่จัดท ำทะเบียนคุม หรือจัดท ำทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน 
เช่น ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/วัสดุ (โดยเฉพำะรับโอนครุภัณฑ์จำกกรม) 
เอกสำรประกอบในกำรบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุ ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทะเบียนคุมสัญญำ ใบสั่งซื้อ/จ้ำง และหลักประกันสัญญำ 
ทะเบียนคุมกำรเบิกค่ำกำรศึกษำบุตร ทะเบียนคุมกำรใช้รถ 
ทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียนคุมใบสั่งของ (ใบสั่งจ่ำย
น้ ำมัน) เป็นต้น 

- ควรจัดท ำทะเบียนคุมต่ำง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ใช้
ประกอบกำรเบิกจ่ำย เพื่อกำรควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ภำยในส่วนรำชกำร 
 

4. การบริหารราชการ  
 - ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนระบบ GFMIS ไม่เป็นปัจจุบัน หรือกำร
มอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดบุคคลที่ได้รับมอบหมำย 
ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

- ควรจัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนระบบ GFMIS โดยมอบหมำยเป็น
ลำยลักษณ์อักษรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งแยกหน้ำที่ 
ผู้อนุมัติขอเบิก (อม.01) ผู้อนุมัติเอกสำรเพื่อสั่งจ่ำย (อม.02) และ
ผู้อนุมัติเอกสำรน ำส่ง (อม.03) ให้ชัดเจน 

 - ค ำสั่งมอบหมำยให้บุคคลผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ KTB 
Corporate Online ไม่ครบถ้วน 

- ควรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยให้บุคคลผู้มีสิทธิเข้ำใช้งำนในระบบ 
KTB Corporate Online ให้ครบถ้วน และในส่วนของ “ทุกสิ้นวัน 
ควรมอบหมำยผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรจ่ำยโดยวิธีกำรโอนเข้ำผ่ำน
ระบบ KTB… เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิแต่ละรำยกำร 
จำกรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงินรำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำง
บัญชีจำกระบบ KTB และข้อมูลทะเบียนคุมกำรโอนเงินให้ถูกต้อง
ตรงกัน”  

 - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและเป็นผู้ถือกุญแจ
ตู้นิรภัยไม่พบว่ำมีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรรับ-น ำส่ง
เงิน และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินทดรอง
รำชกำร 

- ควรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและเป็นผู้ถือ

กุญแจตู้นิรภัย พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรรับ-น ำส่ง
เงิน และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินทดรอง
รำชกำร 
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ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 - ค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่แบ่งแยก
หน้ำท่ีกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ 

- ควรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบัน และ
แบ่งแยกหน้ำที่กำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ ให้ชัดเจนอย่ำงเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 
 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระรวงพำณิชย ์
กันยำยน 2562 


