
ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 





 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายใบสําคัญประกอบงบเดือน งบประมาณ        

เงินรายได(ทุกประเภทเงิน) และเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 4 ไตรมาส 
 จําแนกเปนฎีกาที่ตรวจพบขอผิดพลาด 

 
รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 % 

บ.กศ. 79 56 63 45 243 54 

กศ.พ. 6 9 7 7 29 6 

กศ.บพ. 41 24 23 22 110 24 

แผนดิน 16 36 13 7 72 16 

รวม 142 125 106 81 454 100 

54% 

6% 

24% 

16% 

สรุปเปนประเภท/ไตรมาส 

บ.กศ. กศ.พ. กศ.บพ. แผนดิน 
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 จําแนกเรื่องที่ตรวจพบได  จํานวน 3 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง บ.กศ. กศ.พ. กศ.บพ. แผนดิน รวม % 

1. กรอกขอมูลไมครบถวน/ไมถูกตอง 71 14 6 25 116 23 

2. 
ผูมีอํานาจในสวนตางๆ/ผูจายเงิน/

ผูรับเงิน ไมลงลายมือชื่อ 
114 102 17 37 270 55 

3. 
เอกสารไมครบถวน/ขอมูลเอกสาร

หมดอายุ/ไมติดอากรแสตมป 
73 10 7 17 107 22 

รวม 258 126 30 79 493 100 

 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายใบสําคัญประกอบงบเดือน งบประมาณเงิน

รายได(ทุกประเภทเงิน) และเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้ง 4 ไตรมาส 

23% 

55% 

22% 

สรุปเปนเรื่อง/ประเภท 

กรอกขอมูลไมครบถวน/ไมถูกตอง  จํานวน 116 เร่ือง 

ผูมีอํานาจในสวนตางๆ/ผูจายเงิน/ผูรับเงิน ไมลงลายมือชื่อ จํานวน 270 เร่ือง 

เอกสารไมครบถวน/ขอมูลเอกสารหมดอายุ/ไมติดอากรแสตมป จํานวน 107 เร่ือง 
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 3.ผูมีอํานาจอนุมัติและผูอนุมัติในสวนตางๆ สั่งอนุมัติการจายเงิน ไมลงลายมือชื่อ 

 2.ไมไดประทับตราขอความ “จายเงินแลวและไมลงลายมือชื่อผูจาย” ในใบเสร็จรับเงินและในแบบจายเงินอ่ืน 
ฯลฯ 

 5.ผูรับเงินไมลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน 

 4.ผูรับเงินลงลายมือชื่อไมตรงกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 1.หลักฐานการจายเงินตองพิมพ หรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายเงินใหใชวิธีขีดฆาแลวเขียนใหม 
และผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

 6.การแนบหนังสือมอบอํานาจ 

 7.การติดอากรแสตมป 
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 1.หลักฐานการจายเงินตองพิมพ หรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายเงินใหใชวิธี 
    ขีดฆาแลวเขียนใหม และผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 
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 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551        

สวนที่ 2 หลักฐานการจายเงิน ขอ 45 

 ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด 
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 2.ไมไดประทับตราขอความ “จายเงินแลวและไมลงลายมือชื่อผูจาย” ในใบเสร็จรับเงินและ
ในแบบจายเงินอ่ืน ฯลฯ 

6 



 2.ไมไดประทับตราขอความ “จายเงินแลวและไมลงลายมือช่ือผูจาย” ในใบเสร็จรับเงิน
และในแบบจายเงินอ่ืน ฯลฯ 
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 การจายเงินเม่ือไดรับใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้เปนหลักฐานแลว ใหประทับตรา “จายเงิน

แลว” พรอมลงลายมือชื่อผูจายเงิน ดวยตัวบรรจง และวันที่จายทุกฉบับ 

 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเกบ็รักษาเงินและการนาํสงเงินสงคลัง พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 วิธีปฏิบัติในการจายเงิน ขอ 37 
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 3.ผูมีอํานาจอนุมัติและผูอนุมัติในสวนตางๆ สั่งอนุมัติการจายเงิน ไมลงลายมือชื่อ 
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 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวย การบริหารการเงิน และ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  ขอ 17 

 ใหผูตรวจสอบเอกสารสอบทานเอกสารกอนการเบิกจายทกุคร้ัง 

 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินสงคลัง พ.ศ.2551  

      หมวด 4 การจายเงินของสวนราชการ สวนที่ 1หลักเกณฑการจายเงิน ขอ 31 ,ขอ32(1),            

      ขอ 33 
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 4.ผูรับเงินลงลายมือชื่อไมตรงกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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 5.ผูรับเงินไมลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน 
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 ควรกําชับเจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเงินใหผูขาย / ผูรับจางลงนามให

ครบถวน เพื่อมิใหเกิดขอพิพาทได 

 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินสงคลัง พ.ศ.2551 

หมวด 4 การจายเงินของสวนราชการ สวนที่ 2 หลักฐานการจาย ขอ 39 ,ขอ 40 , 

ขอ 41 
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 6.การแนบหนังสือมอบอํานาจ 
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 6.การแนบหนังสือมอบอํานาจ 
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 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเกบ็รักษาเงินและการนาํสงเงินสงคลัง พ.ศ.2551 

ขอ 36 

 ปฎิบัติตามระเบียบกําหนด 
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 7.การติดอากรแสตมป 

     อากรแสตมป  เปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทํา ตราสาร 28 ลักษณะ 

ตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตราอากรแสตมป 

ตราสารที่ตองเสียอากรแสตมป        

 “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารที่ตองเสียอากรแสตมป ตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตรา 

อากรแสตมป ซึ่งปจุจบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เชน ตราสารเชาที่กับโรงเรือน เชา ซื้อทรัพยสิน จาง

ทําของ กูยืมเงิน ฯลฯ อากรแสตมปเปนภาษีอากรท่ีจัดเก็บจากการกระทําตราสาร โดยคําวา กระทํา 

หมายความวา การลงลาย มือชื่อตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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 7.การติดอากรแสตมป 
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 7.การติดอากรแสตมป 

การขีดฆาอากร 

 “ขีดฆา” หมายความวา การกระทําเพ่ือมิใหใชแสตมปไดอีก  

 กรณีแสตมปปดทับ ไดลงลายมือชื่อหรือลงชื่อหางรานบนแสตมป หรือขีดเสนครอมฆาแสตมปที่ปดทับ

กระดาษ และลงวัน เดือน ป ที่กระทําส่ิงเหลานี้ดวย  

 กรณีแสตมปดุนไดเขียนบนตราสารหรือยื่นตราสารใหพนักงานเจาหนาที่ประทับ แสตมปดุน ใหแสตมป

ปรากฏอยูในดานหนาของตราสารนั้น 
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Thank you Thank you Thank you... 

หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาติดตอสอบถามไดท่ี  
หนวยตรวจสอบภายใน  โทร .7801 

Internal Audit Unit  

Bsru.. 
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