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แนวทางการตรวจสอบและตัวอย่างใบส าคัญประกอบการเบิกจ่าย  
 

1. เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน สมทบ
ประกันสังคม 

2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
4. ค่าเช่าบ้าน 
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (กรณีผู้จดั) 
7. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (กรณีผู้เข้าร่วม) 
8. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 
9. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
10. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
12. รับบริจาคทรัพย์สิน 
13. การรบัเงินและการน าเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบ

 อิเล็กทรอนิกส ์ 
14. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 
15. การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(KTB Corporate Online) 
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เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินค่าครองชีพชั่วคราว  
และเงินสมทบประกันสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินสมทบประกันสังคม 

 
แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การขอเบิกเงิน 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าครองชีพ ว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญา
จ้าง และค าสั่งกรมประมง เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทน 
และค่าครองชีพชั่วคราว หรือไม่ 

2. ตรวจสอบแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  
สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) และ (ส่วนที่ 2) 
    2.1 ตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม ว่าเป็นไปตาม
อัตราที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด หรือไม่ ทั้งนี้ สูงสุด
ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน 
    2.2 ตรวจสอบรายละเอียดในแบบรายการแสดงการ 
ส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) และ (ส่วนที่ 2)  
ว่าสอดคล้องกับหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่ามีหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ และผู้มี
อ านาจอนุมัติเบิกได้ลงนามครบถ้วนก่อนการบันทึกขอเบิก
ในระบบ GFMIS หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ 
GFMIS ได้ระบุประเภท รหัสบัญชี แหล่งของเงิน รหัส
กิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และจ านวนเงินที่ขอเบิก
ถูกต้องตรงกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หรือไม่ 
 

2. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจาก
ระบบ KTB Corporate Online แนบใบส าคัญเป็น
หลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าได้แนบใบเสร็จรับเงินสมทบประกันสังคม
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ประทับตราข้อความ
ว่า “ จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และ
ระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่จ่าย
ก ากับไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
 

 
 
 

 
 



 
ประเด็นข้อตรวจพบ 
  1. ไม่ได้จัดท าบันทึกเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบ
ประกันสังคม เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่าย 
 2. ไม่พบหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS 
  3. ไม่แนบหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 4. กรณีเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าครองชีพ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ไม่ได้แนบส าเนาค าสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ประกอบการเบิกจ่าย 
 5. ไมแ่นบใบเสร็จรับเงินสมทบประกันสังคม 
  6. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตามข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย  
ระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่าย ในใบเสร็จรับเงิน ไม่ครบถ้วน 

กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
        2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 1 - 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1AAYR-oMXK5xfNHxp8Nf3avKuM-ypkv2U
https://drive.google.com/open?id=1wJDEP4SSnPlsLBaBYgIDoIfeL9t4d3Wq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การขอเบิกเงิน 1. ตรวจสอบว่าผู้ขอเบิกเป็นผู้มีสิทธิตามข้อก าหนดแห่ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรหรือไม่ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้  
    1.1 ข้าราชการ  
    1.2 ลูกจ้างประจ า  
    1.3 ผู้รับเบี้ยหวัด  
    1.4 ผู้รับบ านาญ  
    1.5 ผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพลภาพ 

2. ตรวจสอบว่าบุตรมีสิทธิตามข้อก าหนดแห่ง 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรหรือไม่ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
    2.1 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 
    2.2 เป็นบุตรล าดับที่ 1 -3 (ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
มาตรา 6 - 7) 
    2.3 อายุ 3 ขวบบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
(ท้ังนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดา 
ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น) 

3. ตรวจสอบว่าการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการกระท าภายใน
ก าหนดเวลาหรือไม ่ดังนี้  
    3.1 ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่
ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน 
ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน 
    3.2 ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียน
ภาคท่ีหนึ่งของปีการศึกษา ในกรณีท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ
เงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอด 
    หากพ้นก าหนดเวลาให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิการส าหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา
ดังกล่าว 

4. ตรวจสอบอัตราเงินบ ารุงการศึกษา/อัตราเงินค่าเล่า
เรียนที่ขอเบิกว่าเป็นไปตามหนังสือที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดหรือไม่ 
5. ตรวจสอบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
การศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ว่าระบุรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
    5.1 ชื่อผู้เบิก/ ต าแหน่ง 
    5.2 ชื่อคู่สมรส อาชีพ 
    5.3 รายละเอียดของบุตร/ สถานศึกษา/ ระดับชั้น/ 
จ านวนเงิน 
    5.4 จ านวนเงินที่ขอเบิก   
    5.5 ลายมือชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
    5.6 ลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้เบิก 
    5.7 ตรวจสอบสิทธิผู้ขอรับเงินสวัสดิการ  
          - กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการส าหรับบุตร
ทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
          - กรณีคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือมี
การเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจากท่ีมีการใช้สิทธิเบิก
เงินสวัสดิการไปแล้ว ให้ผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแจ้ง
การใช้สิทธิ (แบบ 7219) ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่
สมรสทราบ และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งด าเนินการ
ตอบรับ (แบบ 7220) มาด้วย 
          อนึ่ง กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเป็น
อีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแจ้ง
ขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของตนทราบ พร้อมหลักฐาน
แสดงความยินยอมของคู่สมรส เพ่ือให้ส่วนราชการนั้น
แจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) ดังกล่าวให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิมทราบ และให้
ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งด าเนินการตอบรับ (แบบ 7220) 
มาด้วย 

6. ตรวจสอบว่ามีหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ และผู้
มีอ านาจอนุมัติเบิกได้ลงนามครบถ้วนก่อนการบันทึก 
ขอเบิกในระบบ GFMIS หรือไม ่

7. ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ 
GFMIS ได้ระบุประเภท รหัสบัญชี แหล่งของเงิน  
รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และจ านวนเงินที่ 
ขอเบิกถูกต้องตรงกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายหรือไม่ 

2. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจาก
ระบบ KTB Corporate ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่2. 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า Maker และ Authorizer ลงนาม พร้อม
วันที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าได้แนบใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา 
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ประทับตรา
ข้อความว่า “ จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการ
จ่าย และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้ง วัน 
เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
 

3. การควบคุม     ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้จัดท าหน้างบใบส าคัญ   
การจ่ายเงินสวัสดิการ และทะเบียนคุมเบิกค่าการศึกษา
บุตร หรือไม่ 
 

 
ประเด็นข้อตรวจพบ 
  1. เบิกจ่ายเกินสิทธิ 
  2. ระบุรายละเอียดในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  แบบขอเบิกค่าเล่าเรียน  
(แบบ 7223) ไม่ครบถ้วน 
 3. ผู้อ านวยการศูนย์อนุมัติเบิกค่าการศึกษาของบุตรด้วยตนเอง ที่ถูกต้อง คือ ให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบงานคลัง กองบริหารการคลัง เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษา 
ของบุตร ตามค าสั่ งกรมประมง ที่  252/2559 เรื่อง มอบอ านาจให้ เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
  3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
  4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 

แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การขอเบิกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบว่าผู้ขอเบิกเป็นผู้มีสิทธิตามข้อก าหนด
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล หรือไม่ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
    1.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
    1.2 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ซึ่งมีหนังสือสัญญา
จ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ
สัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้) 
    1.3 ผู้รับบ านาญ 
    1.4 ผู้รับเบี้ยหวัด 
    1.5 บุคคลในครอบครัว ได้แก่  
          - บิดาหรือมารดา 
          - คู่สมรส 
          - บุตรชอบด้วยกฎหมาย (บุตรเบิกได้ไม่เกิน 
3 คน เรียงล าดับการเกิดก่อนหลัง และเบิกได้ไม่เกิน
อายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะ) 
 

1. ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษา 
พยาบาล (แบบ 7131) ว่าข้อมูลถูกต้องและตรงกับ
หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ได้แก่ 
    1.1 ชื่อและต าแหน่งของผู้ขอเบิก  
    1.2 โรค และรหัสโรคสิทธกิารเบิก 
    1.3 บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิฯ  
    1.4 จ านวนเงิน  
    1.5 ลายมือชื่อผู้ขอเบิก และลายมือชื่อผู้อนุมัติ 
 

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล   
    2.1 ตรวจสอบวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดย
สามารถเบิกได้ภายใน ๑ ปีนับถัดจากวันที่ปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงิน 
    2.2 ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้จ่ายเงินและวันที่ที่จ่ายเงิน  
    2.3 ตรวจสอบรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินอย่าง
น้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  
          - ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน  
          - วัน เดือน ปีที่รับเงิน  
          - รายการแสดงการรับเงิน  
          - จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
          - ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 



 
ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระบบการควบคุม 
 

3. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายค่ายาที่เบิกได้ว่าเป็น
รายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณียานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติต้องให้แพทย์ผู้ท าการรักษาเป็นผู้
วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติ 
 

4. ตรวจสอบรายการประเภทและอัตราอุปกรณ์ใน
การบ าบัดรักษาโรค และอวัยวะเทียม ที่กระทรวง  
การคลังก าหนดหากอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมใด  
ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียนผู้มีสิทธิไม่สามารถน ามา
เบิกจ่ายได้ โดยต้องลง“รหัส”ใบเสร็จรับเงินด้วย 
 

5. อัตราค่าบริการสาธารณสุข 
    5.1 ตรวจสอบรายการที่เบิกว่าเกินอัตราที่ก าหนด
หรือไม่ โดยต้องลง“รหัส”ใบเสร็จรับเงินด้วย  
    5.2 ตรวจสอบรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ เช่น   
          - ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
          - ค่าตอบแทนพิเศษ  
     5.3 ค่าบริการอื่นที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ค่าจ้าง
พยาบาลพิเศษส าหรับดูแลผู้ป่วย และค่าธรรมเนียม
แพทย์พิเศษ 
 

6. ตรวจสอบค่าห้องและค่าอาหารตามอัตราการเบิก
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 

1. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว และทะเบียนคุมรายละเอียดการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ใน
การบ าบัดรักษาโรค ฯลฯ ของผู้มีสิทธิฯ เพ่ือการ
ป้องกันการเบิกซ้ าซ้อนหรือเบิกเกินสิทธิ 
2. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องใบส าคัญบางฉบับก่อนการขออนุมัติเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS หรือไม่ 

 

 
ประเด็นที่ตรวจพบ 
  1. ระบุรายละเอียดในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ไม่ครบถ้วน 
  2. ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุรหัส เช่น ค่าอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ค่าบริการ ค่าตรวจ MRI และค่าตรวจวิเคราะห์ 
  3. เบิกเกินสิทธิ เช่น รายการอุปกรณ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดว่าไม่สามารถเบิกได้ซ่ึงเป็นวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุ
ทางการแพทย์ ได้แก่ ส าลี เข็มฉีดยา พลาสเตอร์ เป็นต้น 



  4. การบันทึกรายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค ฯลฯ (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือเวียน ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ เพ่ือป้องกัน
การเบิกซ้ าซ้อนและหรือเบิกเกินสิทธิ 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อัตราบริการ
สาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหนังสือที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.2/ว111 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง การระบุ
เหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0416.4/ว484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประเภทและ
อัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
 



 



 
 

 



 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์ม 7131 
 
 
 

ค าอธิบายข้ันตอนการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
 

1. ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง/สังกัดของผู้ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
2. ใหท้ าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ/ผู้อาศัยสิทธิ  
ตามใบเสร็จรับเงิน  

2.1 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร ให้ระบุสาระส าคัญ  
- ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัว  
- บุตร ให้กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล/เกิดเมื่อ/เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)/ (มารดา)/ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ/เป็นบุตรไร้ความสามารถ  

2.2 ระบุโรคท่ีรักษา  
 2.3 ระบุชื่อสถานพยาบาลที่รับการรักษา   
 2.4 ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง หน้าสถานพยาบาลทางราชการ/หรือเอกชน 
 2.5 ตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่สิ้นสุดที่ท าการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
 2.6 ระบุตัวเลขเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (โดยคิดจากยอดเงินรวมทั้งหมดที่ท าการรักษา) จ านวนรวม
ทั้งสิ้นกี่ฉบับที่ขอเบิก  
 2.7 ตามใบเสร็จรับเงินตามจ านวนที่แนบ (ฉบับ) 
3. ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องสิทธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
          3.1 ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องสิทธิของผู้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
4. ฝ่ายการเงินเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ  
          4.1 ผู้ขอรับเงินสวัสดิการลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ - นามสกุลตัวบรรจง  
          4.2 วัน/เดือน/ปี ที่ขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
5. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงพร้อมทั้งต าแหน่ง  
6. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเขียนจ านวนเงินที่ได้รับ ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ - นามสกุลตัวบรรจง  
7. ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ - นามสกุลตัวบรรจง  
8. ให้ผู้รับจ่ายเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ - นามสกุลตัวบรรจง  
9. ลงวันที่จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเช่าบ้าน 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน  
(แบบ 6005) กรณี ดังนี้ 
- ยื่นขอเบิกครั้งแรก  
- มีการโอนย้าย  
- เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อบ้าน/ 
สัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน 

1. ตรวจสอบรายงานข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น
ขอรับค่าเช่าบ้าน ว่าผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของพระ
ราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ หรือไม ่ 

2. สอบทานการระบุรายละเอียดของแบบขอรับค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6005) ว่าครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบอ านาจของผู้ลงนามรับรองการมีสิทธิและ
ผู้อนุมัตใิห้เบิกค่าเช่าบ้าน ว่าถูกต้อง หรือไม่ 

4. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขอรับค่าเช่าบ้าน        
ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เช่น 
    กรณีเช่าบ้าน  
    - วันทีท่ าสัญญาเช่าต้องไม่เป็นวันที่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือ
เข้ารับหน้าที่  
    - สัญญาเช่าปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน 
    กรณีเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้าน  
    - สัญญาเป็นไปตามแบบสัญญาของสถาบันการเงิน  
    - ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อ ตรงตามส าเนา 
ทะเบียนบ้าน  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
การขอรับค่าเช่าบ้าน 

 

1. สอบทานค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
การขอรับค่าเช่าบ้านว่าได้แต่งตั้งข้าราชการจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการ หรือไม่ 

2. สอบทานว่าผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
ขอรับค่าเช่าบ้านคือผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิก หรือไม่ 

3. สอบทานรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านของ
คณะกรรมการว่ามีการบันทึกข้อมูลรายละเอียด  
พร้อมทั้งให้ค ารับรองเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกถูกต้อง
ครบถ้วน หรือไม่ 
 

3. การยืน่แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
(แบบ 6006) รายเดือน 
 

1. ตรวจสอบแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)  
พร้อมหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ หรือ 
ค่าผ่อนช าระเงินกู้ ว่ามีข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากผู้มีอ านาจ 
หรือไม่ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่า
ผ่อนช าระเงินกู้ ว่าระบุรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ข้อ 46 

3. ตรวจสอบว่าจ านวนเงินที่ขอเบิกเกินกว่าจ านวน     
ค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนช าระค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน หรือไม่ และเกินว่าจ านวนตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือไม่ 
 

4. การขอเบิกเงินในระบบ GFMIS     ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ว่าระบุประเภทเอกสาร (KL - เพ่ือชดใช้ใบส าคัญ) รหัสบัญชี 
(ค่าเช่าบ้าน - 5101020108) แหล่งของเงิน (ค่าตอบแทน 
- XX11210) รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และ
จ านวนเงินที่ขอเบิกว่าถูกต้องตรงกับบันทึกขอเบิกเงิน หรือไม่ 
 

5. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online  

 

1. ตรวจสอบว่าการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนแนบ
ใบส าคัญเป็นหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไดป้ระทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย  
และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี  
ที่จ่ายก ากับไว้ในใบเสร็จรับเงิน  ค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ 
หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือป้องกันการเบิกซ้ าซ้อน 
 

6. ระบบการควบคุม 1. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้าน เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิเป็น
รายบุคคลให้ถูกต้อง และไม่เกินสิทธิที่ข้าราชการผู้นั้นพึง
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการ 

2. ตรวจสอบว่าการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายมีความปลอดภัย เพ่ือป้องกันมิให้เอกสารสูญหาย 
และไม่เบิกจ่ายซ้ าซอ้น 
3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบส าคัญก่อนการบันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS หรือไม่ 

 
 



ประเด็นข้อตรวจพบ 
  1. เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิก่อนครบก าหนดที่ได้อาศัยอยู่จริง 
  2. ใช้สิทธิเบิกค่าทีพั่กเหมาจ่าย 7 วัน เนื่องจากทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ หรือไม่อาจหาบ้านเช่าได้  
แต่มีการน าค่าผ่อนช าระเงินกูม้าเบกิค่าเช่าบ้านในเดือนดังกล่าวเต็มเดือน  
  3. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและ
ระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในใบเสร็จรับเงิน 
  4. ไมไ่ดจ้ดัท าทะเบียนคมุการเบิกค่าเช่าบ้าน  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  
  2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
  3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
  4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
  5. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 
  6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเ งินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549  
  7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
  8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ 

มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
   1. ข้าราชการ 
   2. ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว  
   3. พนักงานราชการ 
 

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
 

1. สอบทานค าสั่งหรือหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดังนี้ 
    1.1 ระบุความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    1.2 ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 
    1.3 รายชื่อผู้ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและผู้รับรองการ
ปฏิบัติงานตามที่ระเบียบก าหนด 
    1.4 มีการขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีจ าเป็น
เร่งด่วนต้องปฏิบัติ ก่อนได้รับอนุมัติต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่
สามารถขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงานไว้ด 
    1.5 การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องสอดคล้องกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 
    1.6 ภารกจิต้องสอดคล้องกับงบประมาณ 
    1.7 อ้างถึงค าสั่ ง  กรมประมงที่  889/2556 ลงวันที่  4 
พฤศจิกายน 2556 ข้อ 2 (2.5(4) 
 

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
    2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 1 (1.3) 
    2.2 ลงลายมือชื่อ ตามวัน เวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเรียงล าดับการ
มา-กลับตามความเป็นจริง 
    2.3. กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้
ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการ
ปฏิบัติงานเพียงล าพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 
การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ 
    1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจ านวนชั่วโมง 
    2. การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการจัด 
 

3. อัตราค่าตอบแทน 
    3.1 นอกเวลาราชการในวันท าการ ชั่วโมงละ 50 บาท  โดยจ่าย
ได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง (200 บาท) 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
    3.2 นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท โดย 
จ่ายได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง (420 บาท 
 
 
 

    3.3 กรณีการปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้ง
คราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงาน
ปฏิบัติ โดยก าหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน เพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วน
ราชการอาจสั่งให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิ
เบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
60 บาท โดยจ่ายได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง (420 บาท)   
    3.4 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาในวันเดียวกัน ให้
นับรวมกันได้ 
    3.5 ถ้าได้รับค่าตอบแทนอ่ืนจากการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้ 
เบิกได้ทางเดียว 
    กรณีเดินทางไปราชการในช่วงที่มีค าสั่งให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เมื่อกลับถึงที่ตั้งและได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาในวันนั้น เบิก
เงินค่าตอบแทนได้ 
 

4. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง เช่น ปฏิบัติงานในวันใด ตั้งแต่เวลา
ใด ถึงเวลาในช่องวันที่ 
 

5. แบบ 10 ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
    5.1 วันที่รายการ จ านวนเงิน จ านวนเงินรวม 
    5.2 จ านวนตัวเลข ตัวอักษร 
    5.3 จ านวนใบส าคัญกี่ ฉบั บ  (หลั กฐานการ เบิ กจ่ าย เ งิ น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 
    5.4 ลายมือชื่อผู้ขอเบิก 
    5.5 ลายลมือชื่อผู้มีอ านาจลงนาม 
 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
    6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
    6.2 ผู้ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นผู้รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

3. สอบทานการบันทึกบัญชี     ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ว่าระบุ
ประเภทเอกสาร (KL - เพ่ือชดใช้ใบส าคัญ) รหัสบัญชี (ค่าล่วงเวลา - 
5101010108) แหล่งของเงิน (ค่าตอบแทน - XX11210) รหัส 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
กิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และจ านวนเงินที่ขอเบิกว่าถูกต้อง
ตรงกับบันทึกขอเบิกเงินหรือไม่ 
 

4. สอบทานระบบควบคุม     ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบส าคัญก่อนการบันทึกในขอเบิกในระบบ GFMIS หรือไม ่
 

 

ประเด็นข้อตรวจพบ 
  ๑. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวนวันไม่ตรงกับบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  2. ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงานในหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบถ้วน 
  3. ผู้รับรองการปฏิบัติงาน ผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน และผู้ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
  4. พิมพ์รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 
  5. ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทราบภายใน 15 วัน 
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และจัดท าบัญชีลงเวลาไม่เป็นไปตามรูบแบบที่ระเบียบก าหนด 
  6. แก้ไขตัวเลขหรือตัวอักษรโดยใช้น้ ายาลบค าผิดหรือเขียนทับ (ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีการ
แก้ไขตัวเลข หรือตัวอักษรให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง) 
  7. ไม่แนบใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในแต่ละวัน  
  8. การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ 

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 
  2. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) 
  5. ประกาศกรมประมง เรื่อง การก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ เป็นพิเศษส าหรับ
หน่วยงานกรมประมง พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 
 

 



 

 

 



 

 





 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (กรณีผู้จัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม (กรณีผู้จัด) 

 
แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การขออนุมัติจัดฝึกอบรม 1. ตรวจสอบว่าโครงการจัดฝึกอบรมได้รับอนุมัติจากอธิบดี 
กรมประมงก่อนด าเนินการจัดฝึกอบรม หรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่าผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมได้ขออนุมัติ 
จัดฝึกอบรมต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายก่อนการจัดฝึกอบรม 
หรือไม่ 
 

2. การขออนุมัติเดินทางไปจัดฝึกอบรม 1. ตรวจสอบว่าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปจัดฝึกอบรม 
ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กองคลัง 
กรมประมง ก าหนด หรือไม่ รวมทั้งผู้มีอ านาจอนุมัติ ลงนาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และอนุมัติก่อนวันที่เดินทางไปจัดฝึกอบรม  
2. ตรวจสอบว่าใบขออนุญาตใช้รถราชการ ระบุรายละเอียด 
ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุระยะเวลาขออนุญาตใช้รถราชการ
ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทาง และผู้มีอ านาจอนุญาต  
ลงนามถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนวันที่เดินทาง หรือไม่ 
 

3. การขอเบิก 
 
 
 
 
 
    3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

1. ตรวจสอบว่าบันทึกขอเบิกเงินระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน เงินงบประมาณที่ขอเบิกสอดคล้องกับโครงการ 
ทีจ่ัดฝึกอบรม ระบุหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ และผู้มี
อ านาจอนุมัติเบิกลงนามก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS 
หรือไม่ 
 
2. ตรวจสอบว่าการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่าการนับเวลาบรรยาย /อภิปราย / แบ่งกลุ่ม 
ฝึกปฏิบัติ ถูกต้องตรงกับท่ีก าหนดในตารางการฝึกอบรม และ
หนังสือเชิญวิทยากร หรือไม่ (ไม่หักเวลารับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม) 
4. ตรวจสอบว่ากรณีจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในจ านวนที่สูง 
กว่าอัตราท่ีก าหนด ได้แนบหนังสือการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัต ิ(อธป.) หรือไม่ 
5. ตรวจสอบว่าใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากรระบุรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด พร้อมแนบ
หนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับ หรือไม่ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

    3.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
    3.3 ค่าที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.4 ค่าอาหาร / ค่าเช่าที่พัก / ค่าพาหนะ 
ที่จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
กรณีท่ีผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดให้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 
  
 
    3.5 ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
    3.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดฝึกอบรม 
    

6. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และเบิกจ่าย
เป็นไปตามอัตราที่ก าหนด หรือไม่ 
7. ตรวจสอบว่าการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ถูกต้อง
ตรงกับจ านวนที่ได้รับอนุมัติให้จัดฝึกอบรม และสัมพันธ์กับ
ลายมือชื่อ หรือไม่ 
 
8. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าที่พักระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน และเบิกจ่ายเป็นไปตามอัตราที่ก าหนด หรือไม่ 
พร้อมแนบรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
9. ตรวจสอบว่าการจัดห้องพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม เป็นชายครบคู ่หรือหญิงครบคู่  
ได้จัดให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้องหรือไม่ และกรณีพัก
เดี่ยวมีความจ าเป็นและเหมาะสมหรือไม่ 
10. ตรวจสอบว่าวันที่เข้าพักสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับ
อนุมัติให้จัดฝึกอบรม หรือไม่ 
 
11. ตรวจสอบว่าใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และเบิกจ่าย
เป็นไปตามอัตราที่ก าหนด หรือไม่ 
12. ตรวจสอบว่าการจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกเป็นไปในลักษณะจ่ายจริง หรือไม่ 
 
13. ตรวจสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่  
14. ตรวจสอบว่ากรณีจัดซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
เป็นไปตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือไม่ 
 
15. ตรวจสอบว่าแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ระบุรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เช่น จ านวนเงิน การลงนามพร้อม
วันที่ ผู้ตรวจสอบหลักฐาน ผู้อนุมัติจ่าย และกรณีเดินทางเป็น 
หมู่คณะ หากระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละคนแตกต่าง
กันให้แสดงรายละเอียดของวันและเวลาของบุคคลนั้นในช่อง
หมายเหตุ 
 
 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

 16. ตรวจสอบว่าแบบ 8708 ส่วนที่ 2 ระบุรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เช่น ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก และจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละคนในช่องหมายเหตุ 
17. ตรวจสอบว่าผู้ขอเบิกหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ใน
อัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงต่อวัน หรือไม่ กรณีที่
ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อให้ 
18. ตรวจสอบว่าได้แนบแบบ 10 เพ่ือสรุปค่าพาหนะในการ
เดินทาง กรณีท่ีมีใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าผ่านทางพิเศษ 
19. ตรวจสอบว่าได้แนบหน้างบใบส าคัญ เพ่ือสรุปค่าพาหนะ
ในการเดินทาง หรือไม่ 
20. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
21. ตรวจสอบว่าใบลงลายมือชื่อระบุชื่อโครงการ วันที่ 
สถานทีถู่กต้อง ครบถ้วน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ลงลายมือชื่อแยกเช้า/บ่ายในแต่ละวัน หรือไม่ 
22. มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรม และรายงานผลให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติเบิกจ่ายทราบ หรือไม่ 
 

4. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจากระบบ 
KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่า Maker และ Authorizer ลงนาม พร้อมวันที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ประทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้
จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ใน
หลักฐานการจ่าย หรือไม่ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น   
 

 
ประเด็นข้อตรวจพบ  
 1. ใช้หนังสืออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรมที่เป็นฉบับส าเนาประกอบการเบิกจ่าย โดยไม่ได้ระบุหมาย
เหตุก ากับไว้ว่าหนังสืออนุมัติโครงการต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่ใด หรือใช้เป็นเอกสารแนบเบิกกับเรื่องใด 
พร้อมทั้งไม่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของส าเนาหนังสืออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม 
           2. เบิกจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกในลักษณะเหมายจ่าย 
           3. ไม่ได้แนบหนังสือเชิญและหนังสือตอบรับวิทยากร 



กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 - 3) 
  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  4. หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0504.6 / 2 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการจัดฝึกอบรมและประชุมราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc
https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (กรณีผู้เข้าร่วม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม  (กรณีผู้เข้าร่วม) 

 
แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม 1. ตรวจสอบว่าหนังสือขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมระบุ
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กองคลัง  
กรมประมง ก าหนด หรือไม่ รวมทั้งผู้มีอ านาจอนุมัติ ลงนาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และอนุมัติก่อนวันที่เดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม  

2. ตรวจสอบว่าได้แนบหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ
ก าหนดการ หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่ากรณีเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับอนุมัติตัวบุคคลจากอธิบดีกรมประมง 
ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่าใบขออนุญาตใช้รถราชการ ระบุรายละเอียด 
ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุระยะเวลาขออนุญาตใช้รถราชการ
ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทาง และผู้มีอ านาจอนุญาต  
ลงนามถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนวันที่เดินทาง หรือไม่ 
 

2. การขอเบิก 1. ตรวจสอบว่าบันทึกขอเบิกเงินระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน เงินงบประมาณที่ขอเบิกสอดคล้องกับโครงการ 
ที่เข้ารวมฝึกอบรม ระบุหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ  
และผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกลงนามก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ 
GFMIS หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ เช่น จ านวนเงิน การลงนามพร้อมวันที่ 
ของผู้ตรวจสอบหลักฐาน ผู้อนุมัติจ่าย และกรณีเดินทางเป็น 
หมู่คณะ หากระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละคนแตกต่าง
กันให้แสดงรายละเอียดของวันและเวลาของบุคคลนั้นในช่อง
หมายเหตุ 

3. ตรวจสอบว่าแบบ 8708 ส่วนที่ 2 ระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ เช่น ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ
จ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละคนในช่องหมายเหตุ 

4. ตรวจสอบว่าผู้ขอเบิกหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณได้ในอัตรา
มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงต่อวัน หรือไม่ กรณีที่ผู้จัดการ
ฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อให้ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

5. ตรวจสอบว่าได้แนบหนังสือขออนุมัติเดินทาง หนังสือเชิญ
โครงการ ก าหนดการ และรายงานผลการเดินทาง ถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ 

6. ตรวจสอบว่ากรณีเดินทางโดยใช้ยานพาหนะรับจ้างแทนการใช้
ยานพาหนะประจ าทางได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในช่อง
หมายเหตุของใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
หรือไม ่ 

7. ตรวจสอบว่าได้แนบแบบ 10 เพ่ือสรุปค่าพาหนะในการ
เดินทาง กรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ เช่น ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 

8. ตรวจสอบว่าได้แนบหน้างบใบส าคัญ เพื่อสรุปค่าพาหนะ 
ในการเดินทาง ทั้งกรณีท่ีมีใบเสร็จรับเงิน และกรณีใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) หรือไม่ 

9. ตรวจสอบว่ากรณีได้รับอนุมัติใหใ้ช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการได้แนบหนังสือรับรองระยะทางของกรมทางหลวงหรือไม่ 
หากไม่มีให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง 

10. ตรวจสอบว่ากรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางโดยรถไฟได้ชี้แจง
รายละเอียด เช่น อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือไม่ 

11. ตรวจสอบว่าเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง หรือไม่ พร้อมแนบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งรายการที่พัก (Folio)  

12. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระบุที่อยู่ของ
สถานีให้บริการในเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ หรือไม่ 

13. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

14. ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ได้ระบุประเภทเอกสาร รหัสบัญชี แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรม
หลัก รหัสกิจกรรมย่อย และจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตรงกับ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหรือไม่ 
 

3. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจากระบบ KTB 
Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่า Maker และ Authorizer ลงนาม พร้อมวันที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไดป้ระทับตราข้อความว่า 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้
จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ใน
หลักฐานการจ่าย หรือไม่ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียน  
 

 
ประเด็นข้อตรวจพบ  
 1. หนังสือขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กองคลัง  
กรมประมง ก าหนด  
 2. ไม่ได้แนบโครงการฝึกอบรมและก าหนดการ  
 3. เบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย 
 4. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเกินสิทธิ เนื่องจากไม่หักม้ืออาหารที่ผู้จัดฝึกอบรมเตรียมไว้ให้ 
 5 ไม่ได้แนบแบบ 10 สรุปค่าพาหนะในการเดินทาง กรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 
 6. ไม่ได้แนบหน้างบใบส าคัญ สรุปค่าพาหนะในการเดินทาง ทั้งกรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน และกรณีใช้
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
 7. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย 
และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่าย เช่น ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 
  8. ไม่ได้แนบรายงานผลการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 
 
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 - 3) 
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 
 
แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 1. ตรวจสอบว่าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุ
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กองคลัง  
กรมประมง ก าหนด หรือไม่ รวมทั้งผู้มีอ านาจอนุมัติ ลงนาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และอนุมัติก่อนวันที่เดินทางไปราชการ  

2. ตรวจสอบว่ากรณีไม่ใช่การเดินทางไปราชการตามภารกิจ
ปกติว่าได้แนบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง หรือไม่ เช่น หนังสือ 
ขอเชิญประชุม  

3. ตรวจสอบว่าใบขออนุญาตใช้รถราชการ ระบุรายละเอียด 
ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุระยะเวลาขออนุญาตใช้รถราชการ
ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ และผู้มีอ านาจ
อนุญาต ลงนามถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนวันที่เดินทางไปราชการ 
หรือไม่ 
 

2. การขอเบิก 1. ตรวจสอบว่าบันทึกขอเบิกเงินระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน เงินงบประมาณที่ขอเบิกสอดคล้องกับภารกิจที่ไป
ปฏิบัติราชการ ระบุหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ  
และผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกลงนามก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ 
GFMIS หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ เช่น จ านวนเงิน การลงนามพร้อมวันที่ 
ของผู้ตรวจสอบหลักฐาน ผู้อนุมัติจ่าย และกรณีเดินทางเป็น 
หมู่คณะ หากระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละคนแตกต่าง
กันให้แสดงรายละเอียดของวันและเวลาของบุคคลนั้นในช่อง
หมายเหตุ 

3. ตรวจสอบว่าแบบ 8708 ส่วนที่ 2 ระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ เช่น ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ
จ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละคนในช่องหมายเหตุ 

4. ตรวจสอบว่าได้แนบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และหนังสือรายงานผลการเดินทาง 
ไปราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่ากรณีเดินทางโดยใช้ยานพาหนะรับจ้างแทนการ
ใช้ยานพาหนะประจ าทางได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในช่อง



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

หมายเหตุของใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
หรือไม่  

6. ตรวจสอบว่าได้แนบแบบ 10 เพ่ือสรุปค่าพาหนะในการ
เดินทาง กรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ เช่น ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 

7. ตรวจสอบว่าได้แนบหน้างบใบส าคัญ เพื่อสรุปค่าพาหนะ 
ในการเดินทาง ทั้งกรณีท่ีมีใบเสร็จรับเงิน และกรณีใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) หรือไม่ 

8. ตรวจสอบว่ากรณีได้รับอนุมัติใหใ้ช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการได้แนบหนังสือรับรองระยะทางของกรมทางหลวง
หรือไม่ หากไม่มีให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง 

9. ตรวจสอบว่ากรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางโดยรถไฟได้ชี้แจง
รายละเอียด เช่น อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือไม่  

10. ตรวจสอบว่ากรณีเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริงได้แนบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งรายการที่พัก (Folio) หรือไม่ 

11. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระบุที่อยู่ของ
สถานีให้บริการในเส้นทางท่ีได้รับอนุมัติ หรือไม่ 

12. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

13. ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ 
GFMIS ได้ระบุประเภทเอกสาร รหัสบัญช ีแหล่งของเงิน  
รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และจ านวนเงิน 
ที่ขอเบิกถูกต้องตรงกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายหรือไม่ 
 

3. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจากระบบ 
KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่า Maker และ Authorizer ลงนาม พร้อมวันที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไดป้ระทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้
จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ใน
หลักฐานการจ่าย หรือไม่ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ  
 



 
ประเด็นข้อตรวจพบ  
  1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กองคลัง  
กรมประมง ก าหนด  
  2. กรณีไม่ใช่การเดินทางไปราชการตามภารกิจปกติแนบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ 
ขอเชิญประชุม 
 3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
 4. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะโดยที่ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละคนแตกต่างกันไม่ได้แสดง
รายละเอียดของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุของแบบ 8708 ส่วนที่ 1 และไม่ได้ระบุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก และจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละคนในช่องหมายเหตุของแบบ 8708 ส่วนที่ 2 
 5. ระบุระยะเวลาในแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ไม่สอดคล้องกับสมุดบันทึกการใช้รถราชการ และใบ  
ขออนุญาตใช้รถราชการ 
 6. กรณีเดินทางโดยใช้ยานพาหนะรับจ้างแทนการใช้ยานพาหนะประจ าทางไม่ได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นในช่องหมายเหตุของใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
 7. กรณเีดนิทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวไม่ได้แนบหนังสือรับรองระยะทาง 
 8. กรณีเดินทางโดยรถไฟไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด เช่น อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

9. กรณีเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริงไม่ได้แนบใบแจ้งรายการที่พัก (Folio) 
10. ไม่ได้แนบแบบ 10 สรุปค่าพาหนะในการเดินทาง กรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าบัตรโดยสาร

เครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 
11. ไม่ได้แนบหน้างบใบส าคัญ สรุปค่าพาหนะในการเดินทาง ทั้งกรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน และกรณีใช้

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
12. ผู้รับสินค้าไม่ได้ลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
13. เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย 

และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่าย เช่น ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 

14. ไม่ได้แนบรายงานผลการเดินทางไปราชการ 
 
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
          1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.  2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 - 9) 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 

แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การขออนุมัติจัดประชุม   
 

1. ตรวจสอบว่าหนังสือขออนุมัติจัดประชุม และขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กองคลัง กรมประมง ก าหนด หรือไม่ 
รวมทั้งผู้มีอ านาจอนุมัติ ลงนามถูกต้อง ครบถ้วน  

2. ตรวจสอบว่าหนังสือขออนุมัติจัดประชุม และขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ แนบวาระการประชุม หรือไม่ 
 

2. การขอเบิก 1. ตรวจสอบว่าบันทึกขอเบิกเงินระบุรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน เงินงบประมาณที่ขอเบิกสอดคล้องกับเรื่องที่จัดประชุม 
ระบหุลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ และผู้มีอ านาจอนุมัติเบิก 
ลงนามก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าได้แนบหนังสือขออนุมัติจัดประชุม วาระ 
การประชุม และได้จัดท าหนังสือรับรองการจัดประชุมเสนอ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่าอัตราค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ที่ขอเบิกเป็นไปตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0504.6/2 ลงวันที่ 9 
ม.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับการจัดฝึกอบรมและประชุมราชการ หรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่าได้แนบแบบ 10 เพ่ือสรุปค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก 
ตามใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 

6. ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ได้ระบุประเภทเอกสาร รหัสบัญชี แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรม
หลัก รหัสกิจกรรมย่อย และจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตรงกับ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหรือไม่ 
 

3. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจากระบบ KTB 
Corporate Online แนบใบส าคัญเป็นหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่า Maker และ Authorizer ลงนามพร้อมวันที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่  
3. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ประทับตราข้อความว่า 

https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc
https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc
https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc


ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อ 
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่าย ก ากับไว้ใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 

 

ประเด็นข้อตรวจพบ 

  1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ระบุรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กองคลัง กรมประมง ก าหนด  
  2. ไม่ได้แนบวาระการประชุม  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 102  ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2548   
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  3. หนังสือกองคลัง ที่ กษ 0504.6 / 2 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการจัดฝึกอบรมและประชุมราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1QebOsqqO-guvUS66P6Q0Mwc3UiR4m9x1
https://drive.google.com/open?id=1QebOsqqO-guvUS66P6Q0Mwc3UiR4m9x1
https://drive.google.com/open?id=1kwhWL7knsQyeTTuNyckSRKE8IyTrGXRt
https://drive.google.com/open?id=1kwhWL7knsQyeTTuNyckSRKE8IyTrGXRt
https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc
https://drive.google.com/open?id=1HhbpN7B5As6HQ0AdAa-3XISlzqGbLCBc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







อนุมัติ

ลายมือชื�อ..............................................
              (..............................................)
ตาํแหน่ง.................................................











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 1. ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ 

2. สอบทานว่าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เป็น
ปัจจุบัน หรือไม่ 
3. สอบทานว่ามีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่การเงินหรือไม่ 
 

2. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

 

    ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามค าสั่งกรมประมง ที่ 889/2556 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2556 ข้อ 2.6 (4) ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมแนบรายละเอียดของพัสดุที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่ 
 

3. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 1. ตรวจสอบว่าการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างระบุรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เช่น 
    1.1 ระบุเหตุผลและความจ าเป็นชัดเจน สอดคล้องกับงาน
และเงินงบประมาณท่ีจะขอเบิก 
    1.2 ระบุรายละเอียดของพัสดุครบถ้วนทุกรายการ 
    1.3 ระบุราคากลางของพัสดุ และที่มาของราคากลาง เช่น  
กรณใีช้ราคาที่สืบจากท้องตลาด ให้สืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย 
หรือกรณีใช้ราคาท่ีเคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุด ภายใน 2 
ปีงบประมาณ ให้อ้างเลขที่สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    1.4 ระบุวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
    1.5 ระบุก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้ว
เสร็จ สอดคล้องกับรายงานความต้องการของผู้ใช้พัสดุ 
    1.6 ระบวุิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีนั้น 
    1.7 ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จ 
นับถัดจากวันเสนอราคา 
    1.8 ระบขุ้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ  
 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

    1.9 ระบุการได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรมประมงให้แก่
หัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามค าสั่งกรมประมง 
ที่ 938/2560 เรื่อง การมอบอ านาจให้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และค าสั่งกรมประมง  
ที่ 962/2560 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบอ านาจให้
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 7 กันยายน 2560 

2. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้เสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง 
ต่อผู้มีอ านาจโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่าผู้มีอ านาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่  
ลงนามพร้อมระบุวันที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
 

4. การเจรจาตกลงกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง     ตรวจสอบใบเสนอราคา ว่าระบุรายละเอียดที่ส าคัญ ครบถ้วน 
หรือไม่ เช่น 
    1. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้เสนอราคา 
    2. ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงานผู้ขอซื้อข้อจ้าง 
    3. วันที่เสนอราคา 
    4. รายการ ปริมาณ จ านวนเงินต่อรายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
    5. ระยะเวลายืนยันราคา 
    6. ก าหนดส่งมอบพัสดุ 
    7. การรับประกัน (ถ้ามี) 
    8. การลงนามของผู้เสนอราคา  
 

5. การรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างให้แก่ผู้มีอ านาจโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติรายงานผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าผู้มีอ านาจลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
หรือไม่ 
 

6. การสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 1. ตรวจสอบว่าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า 
ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เช่น 
    1.1 เลขท่ีใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า 
    1.2 รายการ ปริมาณ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

     1.3 ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน จ านวนเงินรวม  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวเลขและตัวอักษร) 
    1.4 ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ 
    1.5 วันที่ครบก าหนดส่งมอบ 
    1.6 สถานที่ส่งมอบ 
    1.7 ระยะเวลารับประกัน 
    1.8 อัตราค่าปรับ  
    1.9 ผู้รับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า ลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล 
พร้อมวันที่ และกรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลต้องประทับตรา 
นิติบุคคลด้วย 
    1.10 ผู้สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ลงลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล พร้อมวันที่ 
    1.11 กรณีใบสั่งจ้างปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน 

2. ตรวจสอบว่าเมื่อจัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า  
ด้วยระบบ Manual แล้วได้จัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า  
ในระบบ GFMIS ภายใน 3 วันท าการ เพ่ือจองเงินงบประมาณ 
หรือไม่ 
 

7. การตรวจรับพัสดุ 1. ตรวจสอบว่ามีใบส่งของ หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่ารายการพัสดุในใบส่งของว่าสอดคล้องกับใบสั่ง
ซื้อ/จ้าง/เช่า หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าวันที่ส่งของเกินระยะเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ/
จ้าง/เช่า หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่าผู้รับของได้ลงนาม พร้อมระบุวันที่หรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่าผู้ลงนามเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผู้ตรวจรับพัสดุ เป็นบุคคลเดียวกันตามที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง และ 
ลงนามถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ จะต้องมีกรรมการลงนามตรวจรับพัสดุ 2 ใน 3 
โดยมีประธานร่วมลงนามด้วยเสมอ 

6. ตรวจสอบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ
ได้รายงานการตรวจรับพัสดุเสนอให้ผู้มีอ านาจทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้มี
อ านาจลงนามรับทราบด้วย 
 
 
 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

8. การขอเบิกเงิน 1. ตรวจสอบว่ามีใบแจ้งหนี้ประกอบการเบิกจ่าย หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าจ านวนเงินตามใบแจ้งหนี้สอดคล้องกับในสั่งซื้อ/
จ้าง/เช่า และใบส่งของ 

3. ตรวจสอบว่าหน่วยงานขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือช าระหนี้ให้ผู้ 
มีสิทธิว่าเกิน 5 วันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจรับ พัสดุหรือวันที่
ได้รับใบส าคัญ หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่ามีหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญ และผู้มีอ านาจ
อนุมัติเบิกได้ลงนามครบถ้วนก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ 
GFMIS หรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ได้ระบุประเภทเอกสาร รหัสบัญชี 
 

9. การจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบว่าได้จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนจากระบบ  
KTB Corporate Online หรือรายงานการจ่ายช าระเงินจาก
ระบบ GFMIS แนบใบส าคัญเป็นหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่า Maker และ Authorizer ลงนาม พร้อมวันที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าได้จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้แก่ผู้ขาย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่าได้แนบใบเสร็จรับเงินประกอบใบส าคัญถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไดป้ระทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อ 
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
 

 

 

 

 

 



ประเด็นข้อตรวจพบ 
  1. ไม่ได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามค าสั่งกรมประมง ที่ 889/2556 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2556 ข้อ 2.6 (4) ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง บางฉบับระบุรายละเอียดไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนี้ 
       - ระบุเหตุผลและความจ าเป็นไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับงานและเงินงบประมาณท่ีขอเบิก 
       - ระบุราคากลางและที่มาของราคากลางไม่ครบถ้วน 
  3. กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามปกติได้ทัน เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นไม่ได้จัดท ารายงานขอความเห็นชอบต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน  
  4. ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง บางฉบับระบุรายละเอียดไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนี้ 
       - ไม่ระบุจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นเป็นตัวอักษร 
       - ไม่ระบุอัตราค่าปรับ หรือจ านวนค่าปรับขั้นต่ า 
       - ไม่ได้ระบุวันครบก าหนดส่งมอบหรือระบุแต่ไม่สอดคล้องกับรายงานขอซื้อขอจ้าง 
      - ผู้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ลงนาม พร้อมระบุวันที ่
       - กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลไม่ได้ประทับตรานิติบุคคล 
       - ใบสั่งจ้างปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน 
 5. เมื่อจัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า ด้วยระบบ Manual ไม่ได้จัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งเช่า 
ในระบบ GFMIS ภายใน 3 วันท าการ เพ่ือจองเงินงบประมาณ 
 6. ใบส่งมอบงาน กรณีจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกระบุปริมาณงานไม่ชัดเจน ไม่สามารถตรวจนับ
ได ้
 7. ไม่แนบใบส่งของ และใบแจ้งหนี้ ประกอบการเบิกจ่าย 
           8. ขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือช าระหนี้ให้ผู้มีสิทธิว่าเกินกว่า 5 วันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจรับพัสดุหรือ
วันที่ได้รับใบส าคัญ 
 9. ไม่พบหลักฐานการตรวจสอบใบส าคัญก่อนการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS 

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  2. กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































อนุมัติ

ลายมือชื�อ..........................................
             (..............................................)
ตาํแหน่ง.................................................



         จ่ายเงินแล้ว
 
 
ลายมือชื่อ.....................
(...................................)
วันที.่.............................

















อนุมัติ

ลายมือชื�อ............................................
             (............................................)
ตาํแหน่ง...............................................



จ่ายเงินแล้ว

ลายมือชื�อ........................................
            (........................................)
วนัที�................................................

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่าย  
   1.1 ใบเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค 
 

ตรวจสอบวันที่ลงรับใบแจ้งหนี้ 
 

   1.2 ใบเสร็จรับเงิน 
 

1. ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรอง
การจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่าย
ก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้  
    2.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน  
    2.2 วัน เดือน ปีที่รับเงิน  
    2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร  
    2.4 จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
    2.5 ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
3. ตรวจสอบการด าเนินการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วนัที่
ได้รับใบแจ้งหนี้ 
 

2. ระบบการควบคุม 
 

1. ให้หน่วยงานด าเนินการแยกมิเตอร์หรือเครื่องวัดการใช้ค่า
สาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นการใช้ในราชการ กับที่มิได้ใช้ใน
ราชการ เช่น ที่พักอาศัย อาคารสวัสดิการ ฯลฯ ออกจากกันให้
ชัดเจนและทั่วถึง และห้ามมิให้น าเงินงบประมาณไปจ่ายช าระ
สาธารณูปโภคในส่วนที่มิได้ใช้ในราชการ 
2. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมรายละเอียดการเบิกค่า
สาธารณูปโภคของผู้มีสิทธิฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
3. ตรวจสอบการขออนุมัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 และตามค าสั่งกรมประมง ที่ 889/2556 เรื่อง การมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง ข้อ 2.6 (4) อนุมัติ
การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนอธิบดีก่อนการเบิกจ่ายเงิน 
4. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องใบส าคัญ
บางฉบับก่อนการขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ GFMIS หรือไม ่
 
 

 
 
 
 



 
 

ประเด็นที่ตรวจพบ 
1. ไม่ได้ระบุวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
2.  ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัว
บรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน 
3. ไม่ได้ด าเนินการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
4. การจัดเก็บค่าใช้บริการไฟฟ้าส าหรับบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือจ่ายสมทบค่าไฟฟ้า โดย
เจ้าหน้าทีได้จัดเก็บในอัตราที่ใกล้เคียงกับการไฟฟ้าเรียกเก็บ ซึ่งพบว่าหน่วยงานไม่ได้ จัดท าทะเบียนคุม
รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภคของผู้มีสิทธิฯ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได ้  

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
2. ค าสั่งกรมประมงท่ี 1035/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2562 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรณ ี ระบุวันท่ีได้รับใบแจ้งหนี ้
 

 
 
 



 
กรณ ีประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วย
ตัวบรรจง พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 



กรณี ด าเนินการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
 

 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับบริจาคทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับบริจาคทรัพย์สิน 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การยื่นความประสงค์บริจาค 
   1.1 ผู้ประสงค์บริจาคยื่นความประสงค์กับ
หน่วยงาน  

    ตรวจสอบหนังสือบริจาคของผู้บริจาคโดยต้องระบุ
รายละเอียดของครุภัณฑ์ ดังนี้     
    1. รายการครุภัณฑ์  
    2. ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หมายเลขเครื่อง  
    3. จ านวนเงิน  

2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และการ
ด าเนินการ 
    2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค 
   
 

    2.2 กรณี การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

    2.3 การรายงานผลการตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.4 การสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
 
 
 
 

    2.5 การขอหมายเลขครุภัณฑ์ 

1. ตรวจสอบการจัดท าหนังสือขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการรับบริจาค เพ่ือตรวจสอบ
สภาพสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค  
2. ระบเุจ้าหน้าที่ตรวจสอบครบ 3 ท่าน (ประธาน
ต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น)  
 

แนบหนังสือได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมประมง
หรือไม่ 
 

1. ตรวจสอบใบรายงานผลการตรวจสอบสภาพ
สินทรัพย์ ว่าคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่าน ลงนาม
ครบถ้วนหรือไม่ 
2. รายงานผลการตรวจสอบสภาพสินทรัพย์จะต้องมี
รายละเอียดสาระส าคัญ ดังนี้  
    2.1 เรียน อธิบดีกรมประมง (ผ่านหัวหน้างาน) 
    2.2 ในสาระเนื้อหาต้องมี คณะกรรมการฯ จึง
เห็นสมควรให้รับไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป   
    2.3 ค าลงท้าย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    ตรวจสอบว่าหน่วยงานสรา้งสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS (ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป) 
และใส่อายุการใช้งานตามหมวดครุภัณฑ์ที่ได้รับ
หรือไม่ 
 

    หน่วยงานด าเนินการขอหมายเลขครุภัณฑ์หรือไม่ 
3. ระบบการควบคุม 1. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์รับ

บริจาค พร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่าเขียนรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ที่ 
ตัวครุภัณฑ์หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่าการจัดเก็บเอกสารหลักฐานมีความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เอกสารสูญหาย 
4. ตรวจสอบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ มีการค านวณ 
ค่าเสื่อมราคาครบถ้วนหรือไม่ 

 
 
 



 
 
 

 

ประเด็นข้อตรวจพบ 
1. ไม่ได้ด าเนินการขอหมายเลขครุภัณฑ์ 
2. ไม่ได้จัดท าหรือบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมครุภัณฑ์รับบริจาคให้ครบถ้วน 
3. ไม่ได้เพ่ิมรายการครุภัณฑ์รับบริจาคในทะเบียนสินทรัพย์ 

 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1SwQut9cxIcX1HKXd3pcjwCCFhljhYv_q


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงินและการน าเงินฝากคลังหรือส่งคลัง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS/KTB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับเงินการน าเงินฝากคลงัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การรับเงิน  1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินว่ารายละเอียดถูกต้อง 

ครบถ้วน หรือไม่ เช่น 
    1.1 ชนิด และราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าว่าเป็นไป
ตามประกาศกรมประมงก าหนดหรือไม่ 
    1.2 จ านวนเงินตัวเลข และตัวอักษร 
    1.3 กรณีออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ 
เจ้าหน้าทีไ่ด้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จ
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด จ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้
ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย หรือไม่ และ
ผู้ตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งเงินได้ลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้หรือไม่ 

2. ตรวจสอบหลักฐานการรับช าระเงิน ดังนี้ 
    2.1 กรณีน าเงนิสดไปช าระที่เคาร์เตอร์ ให้ตรวจสอบ
ว่าใบแจ้งการช าระเงิน กับส าเนาใบ pay in จากธนาคาร
ระบุรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เช่น 
          - ชื่อผู้ช าระเงิน 
          - หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้ช าระเงิน 
          - ข้อมูลอ้างอิง 
          - จ านวนเงินตัวเลข และตัวอักษร 
     2.2 กรณีช าระผ่านตู้ ATM, Internet Banking, 
หรือ Mobile Banking ไดแ้นบเอกสารที่ได้รับหลังจาก
การท าธุรกรรมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือไม่ ทั้งนี้
กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืน ให้แนบหลักฐานการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) ด้วย 
     2.3 กรณรีับช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/
เครดิต) ได้แนบส าเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการ
ช าระเงิน (Merchant Copy) หรือไม่ ทั้งนี้กรณีรับเงิน
เบิกเกินส่งคืน แนบหลักฐานการช าระเงิน (Merchant 
Copy) ด้วย 
     2.4 กรณรีับช าระเงินด้วย QR Code  
ไดแ้นบส าเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐาน 
การช าระเงิน (Merchant Copy) หรือไม ่ทั้งนี้กรณีรับ
เงินเบิกเกินส่งคืน แนบหลักฐานการช าระเงิน (Payment 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
Slip) ด้วย 

3. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี 
    3.1 กรณีรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า/ 
การจ าหน่ายครุภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินจากรายงานการรับช าระเงิน
ระหว่างวัน (Receivable Information Online)  
กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี  
(e-Statement/Account Information) ในทุกสิ้นวันท า
การหรือไม่ 
    3.2 กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืน ให้ตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าทีไ่ด้มีการตรวจสอบข้อมูลจากใบสรุปยอดรับ
ช าระเงิน (Settlement Report Slip) กับหลักฐาน 
การช าระเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายการรับช าระเงิน
ระหว่างวัน (EDC Receivable Information Online) 
ในทุกสิ้นวันท าการหรือไม่ 

4. ตรวจสอบบันทึกการรับเงิน  
    4.1 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับเงิน  
(นส.01) ในระบบ GFMIS ว่าระบุประเภทเอกสาร (RB-
เงินฝากคลัง) รหัสบัญชี (เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน-
2111020102) แหล่งของเงนิ (เงินฝากคลัง - 
XX26000) จ านวนเงินที่ขอเบิกว่าถูกต้อง หรือไม่ 
    4.2 ตรวจสอบบันทึกการรับเงิน (นส.01) ว่าบันทึก
ข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน หรือไม่ 

5. ตรวจสอบบันทึกน าเงินส่งคลัง และบันทึกรายการโอน
ขายบิล  
    5.1 ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบข้อมูล
จากรายงานสรุปเคลื่อนไหวทางบัญชี  
(e-statement/Account Information) กับสรุป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ  
(EDC Receivable Information Download) หรือไม่ 
    5.2 ตรวจสอบหลักฐานการน าเงินส่งคลัง (นส.02-1) 
พร้อมแนบหน้าจอการท ารายการส าเร็จ (Transaction 
History) ว่าจ านวนเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามจ านวนที่
ได้รับ หรือไม่ พร้อมตรวจสอบระยะเวลาในการน าเงินส่ง
คลังว่าเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด หรือไม่ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
          - กรณีรับเงินเกิน 10,000 บาท ให้น าส่งเงิน 
โดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันท าการถัดไป 
          - กรณีรับเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้น าเงินส่ง
คลังภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน 
    5.3 ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้มีการจัดพิมพ์รายงาน
รายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ แนบเป็น
หลักฐานประกอบการรับเงินทุกครั้ง หรือไม่ 
    5.4 ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้บันทึกรายการโอนขาย
บิล (บช.04) แนบเป็นหลักฐานประกอบการรับเงินทุก
ครั้ง หรือไม่ ยกเว้น กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืนหน่วยงาน
ไม่ต้องบันทึกรายการโอนขายบิล 
 

2. ระบบการควบคุม  1. ตรวจสอบว่ากรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนเงินหรือ
ชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน ได้มีการขีดฆ่าและเขียน
ใหม่ทั้งจ านวน พร้อมทั้งผู้รับเงินไดล้งลายมือชื่อก ากับไว้
หรือไม่ 

2. กรณยีกเลิกใบเสร็จรับเงินได้มีการยกเลิกทั้งต้นฉบับ
และส าเนา หรือไม่ 

3. ตรวจสอบว่าเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ได้ด าเนินการปรุ 
เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินของ
ปีงบประมาณเก่าที่ยังไม่ใช้ หรือไม่ 

4. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ 
หรือไม่ 
 

 
ประเด็นข้อตรวจพบ 
  1. ไม่พบการแสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และจ านวนเงินรวมรับ
ทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และไม่พบการลงลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบจ านวนเงิน
ที่จัดเก็บและน าส่ง หลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
  2. ไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS ภายในวันที่ได้รับเงิน 
 3. บันทึกรายการรับและน าส่งเงินเข้าระบบ GFMIS ไม่สอดคล้องกับเอกสารการรับและน าส่งเงิน 
 4. น าส่งเงินค่าจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด   

 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

       1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง  
 และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ พ.ศ. 2523 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
 3. กษ 0504.3/50 ลว. 30 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการด าเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและ
การน าเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเงินทุนหมุนเวียนฯ ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 

หลักฐานการรับช าระเงิน 
    1. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
  2. แบบใบแจ้งการช าระเงิน  
  3. หลักฐานการช าระเงิน  เช่น ส าเนาใบ pay in, Merchant Copy, Payment Slip 
  4. รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online)  
  5. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) 
  6. บันทึกการรับเงิน (นส.01) 
  7. รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) 
  8. หลักฐานการน าเงินส่งคลัง (Transaction History) 
  9. รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ 
         10. บันทึกการโอนขายบิล (บช.04) 
 
 
 

































การเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

1. การก าหนดสิทธิ อ านาจ หน้าที่การปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS 

 

    ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีหนังสือ/ค าสั่ง
มอบหมายเป็นผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS เป็นลายลักษณ์อักษร  

2. การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
    2.1 บันทึกขอเบิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.2 กรณีการจ่ายตรง 
 
    2.3 กรณีการจ่ายผ่าน 
     
 
 
 
 
    2.4 บันทึกการขอจ่าย 

1. ตรวจสอบการระบุประเภทผู้ขอเบิก รหัส
งบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 
จ านวนเงิน ค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ ว่าครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่ 
2. ตรวจสอบข้อมูลในหลักฐานประกอบการน าส่งเข้า
ระบบ ความถูกต้องครบถ้วนและมีความสัมพันธ์ 
(แบบฟอร์ม  ขบ.01, ขบ.02 และรายงาน Sap R/3) 
3. ตรวจสอบผู้อนุมัติเบิกและผู้อนุมัติจ่ายด าเนินการ
ในระบบ และลงนามในเอกสารขอเบิกได้ครบถ้วน 
 

ตรวจสอบการแนบรายงานการจ่ายช าระเงินไว้กับ
หลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วนหรือไม่ 
 

1. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารกับใบแจ้งยอด  
ของธนาคาร (Internet Banking) หรือ รายงานแสดง
สถานะ การเบิกจ่ายเงินว่ามีจ านวนที่ถูกต้องตรงกัน  
2. ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment  
ต้องเบิกภายหลังจากท่ีเงินเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อย
แล้ว 
 

    ตรวจสอบการบันทึกเข้าระบบภายหลังจากท่ีได้
จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิกเรียบร้อยแล้ว 

3. การตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน 
    3.1 กรณีการจ่ายตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.2 กรณีการจ่ายผ่าน 

     
    ตรวจสอบสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบตรวจ
รับงานหรือใบตรวจรับของ ใบแจ้งหนี้และหลักฐาน
การจ่ายเงินของผู้ขาย ได้แก่ 
 1. ชื่อเจ้าหนี้ตรงกับสัญญาหรือหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง
และรายงาน SAP R/3  
2. จ านวนเงินขอเบิกเพ่ือจ่ายให้เจ้าหนี้ที่ปรากฏใน
รายงาน SAP R/3 (แบบ ขบ 01) ตรงกับสัญญาหรือ
หนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 3. วันที่ขอเบิกเงินควรเป็นวันที่หลังจากท่ีได้มีการ
ตรวจรับของแล้ว   
 

    ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินและหรือหลักฐาน
การจ่ายเงิน ได้แก่ 

 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

 1. รายการขอเบิกเงินและจ านวนเงินในรายงาน SAP 
R/3 ตรงกับ หลักฐานขอเบิกเงินที่ได้รับอนุมัติให้มี
การเบิกจ่ายเงิน 
2. วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงนิไม่ควรเกิน 5 วัน     
ท าการนับแต่วันได้รับเอกสารหรือหลักฐานขอเบิก 
3. วันที่บันทึกรายการที่ปรากฏในรายงาน SAP R/3 
หลังจากท่ีได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง และได้มีการ
จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้อง
บันทึกล้างรายการจ่ายเงินในระบบโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่ควร
เกิน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการโอนเงินเข้า
บัญชี 

4. ระบบการควบคุม 1. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องใบส าคัญบางฉบับก่อนการขออนุมัติเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS หรือไม่ 
2. ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่การท างานระหว่าง 
ด้านเบิกจ่ายกับด้านพัสดุ และด้านเบิกจ่ายกับด้าน
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
3. ตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน 
4. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมผู้เข้าใช้ระบบ
หรือไม่ 
5. ตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการด้วย
ตนเองหรือไม่ 
6. ตรวจการแนบเอกสารหลักฐาน แบบฟอร์มการ
จัดซื้อ/จ้าง (บส.01) การเบิกจ่าย (ขบ.01,ขบ.02,
ขจ.05) กับรายงาน Sap R/3 ไว้ด้วยกันหรือไม่ 

 

 
ประเด็นที่ตรวจพบ 
1. ไม่พบหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้องใบส าคัญบางฉบับก่อนการขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
2. เลือกประเภทผู้ขอเบิก  แหล่งของเงิน รหัสบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับเอกสาร 
3. ไม่ได้บันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง (บส.01) ในระบบ GFMIS เพ่ือจองงบประมาณเมื่อออกใบสั่งซื้อ/จ้าง ระบบ 
Manual และระบบ e-GP 
4. บันทึกขอจ่าย (ขจ.05) ในระบบ GFMIS ไม่สอดคล้องกับวันที่โอนเงินในระบบ KTB Corporate Online 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว87 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง การเบิกจ่าย รับ
น าส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web online 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

 



 

 



 
 



 



การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. การจ่ายเงินผ่านระบบ  
   1.1 กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2 ใบส าคัญประกอบการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 

 
 

 1.3 การโอนเงิน 
 
 
 1.4 การจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน 

 
1. ตรวจสอบการอนุมัติเงินเข้าบัญชีธนาคารของ 
กรมบัญชีกลางจากระบบ Internet Banking ของ 
ธนาคารกรุงไทยฯ ก่อนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online หรือไม่ 
2. ตรวจสอบวันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของหน่วยงานกับวันที่หน่วยงาน
อนุมัติจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 

1. ตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายกับ
ทะเบียนคุมการโอนเงินว่าการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online เป็นไปตามประเภทค่าใช้จ่าย 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 
2. เปรียบเทียบชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน จ านวนเงิน         
ในใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายกับรายงานสรุปการ
โอนเงิน (Detail Report และ Summary 
Report/Transaction History) ว่าตรงกันหรือไม่ 
 

    ตรวจสอบการลงนามอนุมัติรายการโอนเงินว่าผู้ลง
นามเป็นผู้มีอ านาจในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ 
 
    สอบทานใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายว่าได้แนบ 
เอกสาร พร้อมลงนามและระบุวันที่ด าเนินการถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่ 

2. ระบบการควบคุม  
    

1. สอบทานค าสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน 
    1.1 ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานมีจ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
    1.2 มีการทบทวนผู้มีสิทธิเข้าใช้งานเป็นปัจจุบัน 
หรือไม่ 
    1.3 กรณีแต่งตั้งลูกจ้างประจ า หรือพนักงาน
ราชการเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานมีความจ าเป็นเหมาะสม
หรือไม่ 
2. ผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
เก็บรักษารหัสผ่าน (Password) อย่างเหมาะสม 
    2.1 สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิใช้งานในระบบฯ ว่ามี
วิธีการจัดเก็บรหัสผ่านอย่างไร 
    2.2 สังเกตการณ์บริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ
โต๊ะท างานว่ามีรหัสผ่าน (Password) ปิดไว้หรือไม่ 
 



 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
 3. ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบฯ ทุกสิ้นวัน 

    3.1 สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ของทุกสิ้นวันว่าด าเนินการอย่างไร     
    3.2 สอบทานว่าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจ
สอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
ของทุกสิ้นวัน เป็นบุคคลเดียวกันกับ Company 
User Maker หรือไม่ 
    3.3 ตรวจสอบว่าได้มีการตรวจสอบการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของทุกสิ้นวัน
หรือไม่ 

 

ประเด็นที่ตรวจพบ 
1. แนบรายงาน Payment Detail Complete (CTF037) และรายงาน Payment Summary Complete 
(CTF087) เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่ครบถ้วน 
2. Maker และ Authorizer ไม่ได้ระบุชื่อตัวบรรจง พร้อมวันที่ ก ากับไว้ใน KTB iPay Direct 03 หรือ KTB 
iPay Standard 03 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง การสมัครเข้าใช้
บริการระบบ KTB Corporate Online 
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การก าหนดตัว
บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.3/ว 374 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายใน
ส าหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.2/ว 178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การก าหนด
ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพ่ิมเติม 
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.2/ว 3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate) 
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 
 

ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ 

 
 1. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 2. เงินทดรองราชการ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง 

เล่มที ่1/64 

28 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
สอบทานการจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

    สอบทานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในโดยพิจารณาข้อมูลดังนี้  
 

    1. สอบทานวิธีการจัดท าแบบ ปค.4 ว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่ กระทรวงการคลัง และ กลุ่มพัฒนาระบบ กรม
ประมง ก าหนดหรือไม ่
        1.1 ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
(งวดที่ประเมินถึง 30 กันยายน 25xx) 
        1 .2  ร ะบุ ผลการประ เมิ น /ข้ อส รุ ปขอ งแต่ ล ะ
องค์ประกอบลงในช่องผลการประเมิน 
               - ระบุถึงจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
               - ระบุถึงวิธีการที่หน่วยงานด าเนินการว่ามีความ
เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
               - หากพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เหลืออยู่ใน
ประเด็นใด ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมและน าไปเป็นจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ที่จะน าไปวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรม
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
        1.3 สรุปผลการประเมินโดยรวมของ 5 องค์ประกอบ
ในตอนท้ายของแบบรายงาน และความเสี่ยงจากผลประเมิน/
ข้อสรุป ต้องมีความสอดคล้องกับแบบรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
        1.4 ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน เห็นชอบและลง
นามพร้อมระบุต าแหน่ง 
        1.5 ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 

    2. สอบทานวิธีการจัดท าแบบ ปค.5 ว่าเป็นไปตาม
แนวทางท่ี กค. และ กพร. ก าหนดหรือไม ่
        2.1 ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
(งวดที่ประเมินถึง 30 กันยายน 2563) 
        2.2 ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่
ประเมิน 
        2.3 การระบุกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ต้องควบคุมทุก
กิจกรรมได้สรุปขั้นตอนหรือวิธีหรือนโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้
ปฏิบัติอยู่ เ พ่ือเป็นการควบคุมความเสี่ยงของขั้นตอนให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ควรเน้นสิ่งที่มีการปฏิบัติจริงหรือสิ่งที่มีการปฏิบัติเป็น



 
 

ปกติมีการอ้างอิงค าสั่ง การอนุมัติ ระเบียบปฏิบัติประกอบ 
ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

         2.4 ช่องการประเมินผลการควบคุมได้มีการประเมิน
ความเพียงพอและมีประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมที่มี
อยู่ว่าการควบคุมที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้นได้มีการน ามาปฏิบัติ
ด้วยหรือไม่ และได้ผลอย่างไร   
        2.5 ผลการประเมินผลการควบคุม กรณีที่ไม่เพียงพอ
และไม่มีประสิทธิผล ไม่ได้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
        2.6 การระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ได้วิเคราะห์ความ
เสี่ยงมาจาก 
               -  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
               -  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบ
ติดตาม ปค.5) 
        2.7 ช่องการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ได้มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เหมาะสม และตอบสนองความ
เสี่ยงได้ และต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมหรือ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน โดยต้องเป็นกิจกรรม
ปรับปรุงที่ไม่ซ้ าซ้อนกับการควบคุมที่มีอยู่ และค านึงความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของกิจกรรม 
        2.8 ผู้รับผิดชอบได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่ม/
ฝ่าย หรือต าแหน่งหรือตัวบุคคล 
        2.9 ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน เห็นชอบและลง
นามพร้อมระบุต าแหน่ง 
        2.10 ระบุวันเดือนปีที่รายงาน  
 

    3. สอบทานวิธีการจัดท าแบบติดตามปค. 5 ว่าเป็นไปตาม
แนวทางท่ี กค. และ กพร. ก าหนดหรือไม ่
        3.1 น าข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ช่องกระบวนการ
ปฏิบัติงาน, ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่, การปรับปรุงการควบคุม 
และการก าหนดเสร็จ/ผู้ รับผิดชอบ มาระบุลงในช่อง 
กระบวนการปฏิบัติงาน , จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่ , การปรับปรุง และ ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
ของแบบติดตาม ปค.5 
        3.2 มีการระบุสถานะการด าเนินการว่าอยู่ในสถานะ
ใด โดยระบุสถานะเป็นรายกิจกรรมปรับปรุง 
            *   =  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
            ⁄    =  ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าก าหนด 
           O   =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 
 

           X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 

        3.3 การควบคุม โดยสรุปว่าหน่วยงานหรือใครได้
ด าเนินกิจกรรมอะไร เมื่อใด และผลการด าเนินงานเป็น
อย่างไร 
       3 .4 ผลการประเมินสอดคล้องกับสถานการณ์
ด าเนินการในช่องสถานะการด าเนินการ 
       3.5 ข้อคิดเห็นเป็นการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่
พิจารณาจากผลการประเมิน โดยสามารถให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้ 2 กรณี คือ 
              - กรณีที่สามารถด าเนินการได้ตามกิจกรรม
ปรับปรุง อาจให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเสริม
ให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
              - กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามกิจกรรม
ปรับปรุง ควรให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมปรับปรุงการ
ควบคุมในปีต่อไป 
       3.6 ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน และลงนามพร้อม
ระบุต าแหน่ง 

ประเด็นที่ตรวจพบ 
 1. ไม่ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปค.4) 
 2. แบบ ปค.5 ไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาระกิจของหน่วยงานตามกฎกระทรวง และระบุ       
การควบคุมความเสี่ยงไม่ครบทุกความเสี่ยงที่ประเมิน 
 3.  แบบติดตาม ปค.5 ผลการประเมินไม่ระบุผลการด าเนินการว่าผลที่ด าเนินการเป็นอย่างไร และใคร
เป็นผู้ด าเนินการ 

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
 3. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 4. ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของกรมประมง ที่กษ 0526/ว 301 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินทดรองราชการ 
 
 
 
 
 



เงินทดรองราชการ 

แนวทางการตรวจสอบ 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
1. เงินทดรองราชการมีอยู่จริง ครบถ้วนตรงกับยอด
คงเหลือตามทะเบียนคุม เงินทดรองราชการ 

สอบทานความมีอยู่จริงของเงินทดรองราชการ ณ 
วันที่ตัดยอดที่เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และ
ใบส าคัญว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามยอดคงเหลือที่
ปรากฎในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ตรวจนับเงินสด 
    2. ตรวจสอบสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้  
    3. ตรวจสอบใบส าคัญ 
    4. ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเปรียบเทียบกับยอด
คงเหลือตามสมุดคู่ฝาก หากไม่ตรงกันให้จัดท างบ
เทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 
 

2. การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรอง
ราชการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
    2.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหว 
    2.2 ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 

สอบทานว่า 
    1. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ หากมีการ
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
    2. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการได้ท าการ
ตรวจสอบเป็นประจ า ทุกวันหรือไม่ โดยดูร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน (ลงชื่อก ากับในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ) 
 

3. ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอบทาน โดยดูค าสั่งและสังเกตการณ์ปฏิบัติงานว่า
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรอง
ราชการโดยเฉพาะซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จ่ายเงิน
ทดรองราชการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้
วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ  
 

4. ตรวจการควบคุมการรับจ่ายเงินทดรองราชการ ให้สอบทานว่า 
    1. การส่งใช้สัญญายืมเงินเป็นเงินสด มีการออก
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และกรณีส่งใช้เป็นใบส าคัญ 
ออกใบรับใบส าคัญหรือไม่ 
    2. ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของหลักฐาน ได้แก่ สัญญายืม หนังสืออนุมัติ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ 
 
 

ในหลักการที่เสนอขออนุมัติจากผู้มีอ านาจหรือไม่ 
    3. เมื่อจ่ายเงินให้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตรที่เป็น
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ว่ามีการประทับตรา “จ่ายเงิน
แล้ว” หรือไม่ 
 

5. ตรวจการเก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือ
เป็นเงินสดถูกต้อง  

การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในตู้นิรภัย 
    1. ให้ตรวจนับจ านวนเงินสดเก็บรักษา ณ ที่ท าการ
เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตหรือไม่ 
    2. มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ในตู้
นิรภัย และระบุจ านวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ในช่อง “หมายเหตุ”หรือไม่ 
 

6. การตรวจสอบรายงานเงินทดรองราชการ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ดังนี้ 
    6.1. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
    6.2. รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการ    
คงเหลือ 
   6.3. รายละเอียดใบส าคัญเงินทดรองราชการ 
   6.4. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 

ให้สอบทานว่า มีการจัดท ารายงาน ดังนี้ 
    1. ทุกสิ้นเดือน ได้จัดท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดไปหรือไม่ 
    2. ส่งรายงานเป็นรายปี โดยให้หัวหน้าหน่วย
เบิกจ่ายลงลายมือชื่อก ากับรับรองความถูกต้องส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 60 วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือไม่ 
 

7. ระบบควบคุม ให้สอบทานว่า 
    1. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
หรือไม่ 
    2. มีการขออนุมัติถอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงิน
ทดรองราชการและน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่ 
 

ประเด็นข้อตรวจพบ 
 1. จัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการและรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการเพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการ
ศูนย์ทราบทุกสิ้นเดือนไม่ครบถ้วน 
  2. เงินทดรองราชการ พบว่า จัดส่งรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 
60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ไม่ครบถ้วน 
  3. หน่วยงานไม่ได้จัดให้มีการบันทึกบัญชีเงินทดรองราชการและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการไว้เป็นรายลักษณ์อักษร 
  4. ไม่ได้ขออนุมัติถอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 



 
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การบัญชีและการ
ควบคุมเงินทดรองราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 ต.ค.XX XXXX รับเงินทดรองราชการ 20,000.00 20,000.00 
2 ต.ค.XX XXXX ถอนเงิน (10,000.00) 10,000.00 
3 ต.ค.XX XXXX จ่ายเงินยืม 5,000.00 5,000.00   
4 ต.ค.XX XXXX จ่ายใบส าคัญ 500.00   4,500.00   
5 ต.ค.XX XXXX รับชดใช้เงินยืม (2,000.00) 2,000.00 4,500.00   
6 ต.ค.XX XXXX รับชดใช้เงินยืม (2,000.00) 1,500.00 5,000.00   
7 ต.ค.XX XXXX รับชดใช้เงินยืม (1,000.00) 1,200.00 4,800.00   
8 ต.ค.XX XXXX เบิกชดใช้คืน 5,200.00   (5,200.00) 4,800.00   
9 ต.ค.XX XXXX รับดอกเบีย้ 50.75       50.75       4,800.00   
10 ต.ค.XX XXXX น าส่งดอกเบีย้ (50.75) (50.75) 4,800.00   
11 ต.ค.XX XXXX ส่งคืนเงินทดรองราชการ (20,000.00) (20,000.00)

รวม -          -          - -        -        -

ลกูหน้ี  ใบส ำคัญ
หมำยเหตุว.ด.ป.

เลขที ่
เอกสำร

รำยกำร เงินรับ
เงินจ่ำย

 เงินสด  
คงเหลอื

    เงินฝำก  
  ธนคำร

หน่วยงำน
  ยอ่ย



หน่วยงาน...................................... 

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 

ณ วันที่ .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ลงวนัที่

ตามสญัญา
หมายเหตุชือ่ลกูหนี้ วตัถปุระสงค์

จ านวนเงนิ

  คงคา้ง

วนัครบ 

ก าหนด



 

หน่วยงาน............................................... 

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 

ณ วันที่....................................... 

     

หน่วย : บาท 

      
เงินทดรองราชการรับจากคลัง 

   

XXX 

เงินจ่าย : 
    

 

เงินฝากธนาคาร 
   

XXX 

 
หน่วยงานย่อย 

   

XXX 

 
ลูกหนี้เงินยืม 

   

XXX 

 
ใบส าคัญ 

   

XXX 

 
อ่ืน ๆ (ถ้ามี)..................... 

   

XXX 

      
เงินสดคงเหลือ : 

    

 

 - เงินสดในมือ 
 

XXX 
  

 

 - เงินฝากธนาคาร 
 

XXX 
 

XXX 

      

      

  

ลงชื่อ........................................... เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

  

     (...........................................) 
 

  

ต าแหน่ง.................................... 
 

      

      

  

ลงชื่อ......................................... หัวหน้าหน่วยงาน 

  

     (...........................................) 
 

  

ต าแหน่ง...................................... 
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