
๑ 

 

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมการจัดหางาน  

วันที่ตรวจ 10 มีนาคม 2563 
ชื่อกระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว  
ความเสี่ยงของกระบวนงาน  

1. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
2. มิได้จัดท าค าสั่งมอบอ านาจเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายที่เป็นบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบไม่เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน และไม่เก็บรักษารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้

งานในระบบ KTB Corporate Online 
4. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงินมิได้ตรวจสอบหลักฐานการช าระเงิน (Merchant Copy) และส าเนาใบเสร็จกับรายงานสรุปยอดรับช าระเงิน 

(Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC ในแต่ละวัน 
4. ณ วันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงินมิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกสกกับรายงาน 

การช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร 
6. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกสกกับรายงานการรับช าระเงิน ผ่านระบบงานของธนาคารผ่าน

ระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง 
7. กรณีรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกสก (บัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่ผู้รับช าระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม 
8. หน่วยงานไม่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการรับเงินและจัดเรียงเอกสารตามล าดับวันที่ที่รับเงินให้เป็นระเบียบไว้เพื่อการตรวจสอบ 
9. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกงานในระบบไม่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไม่บันทึกบัญชีตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง  
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างน้อยสองคน 
และแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบถ้วน 
 ๒. จัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
 ๓. มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 ๔. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

แบบ รง. ๔-๔ 



 ๕. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจ านวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและส านาและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ 
 ๖. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1 
 
 
 
 

มีค าสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินท่ีเป็น
ปัจจุบันครบจ านวน โดยแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง
ด ารงต าแหน่งระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป
อย่างน้อยสองคนหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
เก็บรักษาเงินให้ครบถ้วน 

ค าสั่งท่ี 014/2562                        
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ลงวันท่ี 
15 ตุลาคม 2562 

 

๑. การรับและน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง 
๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดข้ึนสามารถตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 
๔. ระบบการก ากับกระบวนงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2 มิได้แต่งต้ังพนักงานราชการเป็นกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 

ไม่มี 
 

  

3 มีค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่การเงินเป็นปัจจุบัน และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค าสั่งท่ี 015/2562 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน ลงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2562 

  

4 มีค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-
จ่ายเงินประจ าวันเป็นปัจจุบัน 

ค าสั่งท่ี 019/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินลงวันท่ี 
15 ตุลาคม 2562 

  

5 มีค าสั่งเจ้าหน้าที่อื่นใดเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ค าสั่งท่ี 024/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่   



และหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายการออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นลายลักษณกอักษร 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการรับเงินและลงนามใน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

6 ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง   

7 ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินทุกฉบับ มีลายมือชื่อเจ้าหน้าท่ีครบถ้วน   
8 เมื่อสิ้นเวลารับ-จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ี

จัดเก็บหรือรับ-จ่ายเงินน าเงินท่ีรับพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นท่ีจัดเก็บในวันนั้น
ท้ังหมดส่งต่อเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

เจ้าหน้าที่รับ - จ่ายเงิน น าส่งเงิน 
พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกวัน 

 

  

9 สรุปจ านวนเงินหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย ณ สิ้นวันตามจ านวนเงินรับตามส าเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได้รับในวันนั้น 

มีการสรุปยอดหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินทุก
วัน 

  

10 มีการเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัยและต้ังอยู่ในท่ี
ปลอดภัย 

มีการเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัยและตั้งอยู่ในที่
ปลอดภัย 

  

11 ในวันท าการถัดไปหากต้องน าเงินออกจากตู้
นิรภัย เมื่อเจ้าหน้าท่ีการเงินได้รับเงินจาก
คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินแล้ว ได้ลงลายมือ
ชื่อรับเงินไว้ในรายงาน เงินคงเหลือประจ าวัน
ก่อนวันท าการท่ีรับเงินไปจ่าย 

เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ ก ากับ ครบถ้วน   

12 ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ี
รับเงิน 

บันทึกข้อมูลครบถ้วน   

13 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็น
ลายลักษณกอักษรจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ตรวจสอบจ านวนเงินท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและ
น าส่งกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไว้ใน
ระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อ
ก ากับทุกวัน 
 

  



ถูกต้องให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน
แสดงยอดรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ี
ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

14 มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน มี
หน้าท่ีจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน 

ค าสั่งท่ี 024/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการรับเงินและลงนามใน
ใบเสร็จรับเงิน ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

  

15 มีการสอบทานความถูกต้องของการรับ-จ่ายเงิน
เป็นประจ าทุกวันโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

มีการตรวจสอบความถูกต้องทุกวัน 
 

  

16 ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบเสร็จรับเงินหาก
ใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข (จ านวนเงิน/ตัวอักษร) 
ให้เหมือนกันทุกฉบับ ท้ังฉบับจริงและส าเนา 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีมีการแก้ไข 
 

  

17 กรณีมีการแก้ไขจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับใน
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน ลงลายมือชื่อก ากับทุกครั้ง   

 บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินถูกต้อง
ครบถ้วน 
 - ระบุชื่อหน่วยงาน 
 - ประทับตราชื่อ นามสกุลของผู้รับเงิน 

บันทึกรายละเอียดครบถ้วนทุกใบ 
  
 

  

 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมการจัดหางาน  

วันที่ตรวจ 10 มีนาคม 2563 
ชื่อกระบวนงาน การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
ความเสี่ยงของกระบวนงาน  
 1. เจ้าหน้าที ่และผู้ใช้บริการขาดความรู้ ความเข้าใจ ระบบงานการออกใบอนุญาตท างาน และกฎหมายที่ก าหนด 
 2. เจ้าหน้ามิได้ตรวจสอบแบบค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว(ตท) กับใบเสร็จรับเงินจากระบบKTB Corporate Online เพ่ือพิจารณาอนุญาตตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 3. ทุกสิ้นวันมิได้ออกรายงานการรับเงินตามแบบค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว (ตท) (ล าดับเลขท่ีเอกสารตท. จ านวนคน และจ านวนเงิน)และรายงาน
การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน จากระบบ KTB Corporate Online (ล าดับเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน) เพ่ือสอบทานการรับเงินและการพิจารณาการอนุญาตท างาน 
 4. ณ วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกสกกับรายงาน
การรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร 
 5. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกสกกับรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง 
 
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง  
 ๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณกครบถ้วนของแบบค าขอ (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบค าขอให้ครบถ้วน 
 ๒. ส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทให้น าส่งโดยด่วน แต่อย่างช้า
ต้องไม่เกิน สามวันท าการถัดไป 
 ๓. เพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินกับจ านวนเงินที่ได้รับมาในแต่ละวัน หากมีการส่งรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน ให้ประสานกับฝ่าย
การคลังส านักงานเลขานุการกรมเพ่ือด าเนินการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่น าส่งเกินไป 
 ๔. ตรวจสอบยอดเงินรวมรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่รับเงินในวันนั้นแล้วลงลายมือชื่อไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายให้ครบถ้วนก่อนน าส่ง
เงิน 
 ๕. มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 
 

แบบ รง. ๔-๕ 



ล าดับ รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์จากการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

ปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1 
 
 
 
 

ก าชับ เจ้ าหน้าที่ ตรวจสอบความสมบูรณก
ครบถ้วนของแบบค าขออนุญาตท างานของคน
ต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบ
ประกอบค าขอให้ครบถ้วน ได้แก่ ๑) หัวข้อที่ ๒ 
ให้ระบุข้อมูลของคนต่างด้าว ๒) หัวข้อที่ ๔ 
การแสดงเอกสารหลักฐานของคนต่างด้าวที่
ต้องยื่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาตท างาน ๓) 
หนังสือมอบอ านาจให้กรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมทั้งขีดฆ่าอากร
แสตมป์ในหนังสือมอบอ านาจทุกครั้ง ๔) ให้
จัดเก็บเอกสารแบบค าขออนุญาตท างานของ
คนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการค้นหา
และตรว จสอบ  ๕ )  ใ ห้ ก า ชั บ เ จ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบความสมบูรณกของแบบค าขออนุญาต
ท างาน (ตท) และเอกสารหลักฐานที่ใช้แนบ
ประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการ
พิจารณาอนุญาต 

ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนพิจารณา
อนุญาต 
ทุกครั้ง 

๑. การรับและน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง  
๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกิดข้ึนสามารถตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 
๔. ระบบการก ากับกระบวนงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2 มีหลักฐานใบน าส่งเงินทุกฉบับครบถ้วน ตรวจสอบครบถ้วน   
3 กรณีหลักฐานใบน าส่งเงินสูญหาย ได้ประสาน 

ธนาคารเพื่อขอหลักฐานประกอบการน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน 

ไม่มีเหตุการณกดังกล่าว   

4 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหน่ึง
ครั้ง ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บ

น าส่งรายได้แผ่นดินทุกวันท าการ   



รักษาในวันใดเกินหน่ึงหมื่นบาท ให้น าส่งโดย
ด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันท าการถัดไป 

5 กรณีน าส่งเงิน ส่งเกิน ส่งผิด ส่งซ้ า ได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วย
การหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงิน
รายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ไม่มีเหตุการณกดังกล่าว   

6 จ านวนเงินท่ีส่งธนาคารไม่ทันในวันรับเงิน 
ให้แสดงยอดเงินในสมุดบัญชีเงินสดและรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 

จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน   

7 จ านวนเงินท่ีน าส่งในวันรุ่งขึ้น จะต้องตรงกับ 
หลักฐานการน าส่งเงิน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกวัน   

8 กรณีพบว่าการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ตามใบเสร็จรับเงินและการน าส่งเงินเกิดผลต่าง
ซึ่งได้หาสาเหตุและด าเนินการให้ถูกต้องแล้ว 

ไม่มีเหตุการณกดังกล่าว   

9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันได้
ตรวจสอบและสอบทานรายการรับเงิน/ 
น าส่งเงินกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้ง   

10 จัดท าสมุดบัญชีเงินสดถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   

11 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันท่ีมี
การรับ-จ่ายเงิน 

จัดท าทุกวัน   

12 เรียกรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจากระบบ เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบทุกวัน   
13 GFMIS ทุกสิ้นวัน เพื่อการตรวจสอบหัวหน้าฝ่าย

บริหารท่ัวไป ในฐานะผู้ก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ี
การเงินลงลายมือชื่อ 
ในช่องหัวหน้ากองคลังในสมุดรายงานเงิน

ลงลายมือชื่อทุกวัน 
 
 

  



คงเหลือประจ าวัน 
14 จัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลปัจจุบัน   
15 จัดท าใบ นส ๐๑ เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลปัจจุบัน   
16 จัดท าใบ นส ๐๒-๑ เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลปัจจุบัน   
17 จัดเก็บใบ Pay in ท่ีส่งเงินจากธนาคารเพื่อเป็น

หลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
จัดเก็บทุกครั้ง 
 

  

18 จัดท างบพิสูจนกยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน จัดท าทุกสิ้นเดือน   
19 ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้น ามาลงบัญชีเงินสด 

ครบถ้วน หากมีการยกเลิกจะต้องมีเอกสารอยู่
ครบชุดและขีดฆ่าเขียนค าว่า "ยกเลิก" ทุกฉบับ
โดยรายงานการยกเลิกพร้อมเหตุผลการยกเลิก
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

ลงบัญชีครบถ้วน 
 
 

  

20 ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท
หากมีการรับเงินประเภทใดเป็นประจ าและ
จ านวนมากได้แยกใบเสร็จรับเงินเพื่อการนั้น 

แยกใบเสร็จรับเงินตามประเภทท่ีมีการ
จัดเก็บ 
 

  

21 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องเป็น
ปัจจุบันประกอบด้วยท่ีเอกสาร จ านวนรายการ
รับจ านวนรายการจ่ายและจ านวนรายการ
คงเหลือ 

จัดท าทะเบียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 
 

  

22 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเป็นปัจจุบัน 
ยอดคงเหลือตรงกับใบเสร็จรับเงินท่ีมีอยู่จริง 

จัดท าทะเบียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

23 ได้มีการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือกับ
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นเดือน 

ตรวจนับทุกต้นเดือน 
 

  

24 จัดท าใบเบิกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีเบิกไปใช้ มีการจัดท าใบเบิกทุกครั้ง   
25 ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน มีลายมือชื่อผู้เบิก ผู้รับและ

ผู้อนุมัติครบถ้วน 
ใบเบิกมีข้อความครบถ้วน 
 

  



26 ใบเสร็จรับเงินได้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณ
นั้นเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ได้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มใหม่ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้
กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้
เพื่อให้เป็นท่ีสังเกตมิให้น ามาใช้รับเงินได้อีก 

มีการด าเนินการตามข้อสั่งการ 
 
 
 
 

  

27 กรณีการใช้ใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพกด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอรก ได้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๔๑ ลง
วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การพิมพก
ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอรกโดย
ก าหนดให้มีส าเนาอย่างน้อย ๑ ส าเนาและมี
รายการ ดังน้ี 

ส านักงานฯ ใช้ใบเสร็จรับเงิน 
ตามแบบกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 

  

 - ตราครุฑ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการ 
- ชื่อส่วนราชการ ซึ่งจัดเก็บหรือรับช าระเงิน 
- ท่ีท าการหรือส านักงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
- วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
- ชื่อ นามสกุล ผู้ช าระเงิน 
- ข้อความหรือรายการระบุว่าเงินท่ีได้รับช าระ
เป็นค่าอะไร 
- จ านวนเงินท่ีรับช าระหนี้ท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
- ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงนิไว้เป็นการ
ถูกต้องแล้ว 
- ลายมือชื่อและต าแหน่งผู้รับเงิน 

 
 
 
 
 
 

  

28 การยืมใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานอื่นไปใช้ได้
จัดท าหนังสือยืมคืนไว้ต่อกัน 

ไม่มีการด าเนินการ 
 

  

29 การน าใบเสร็จรับเงินไปใช้แล้วมาพบภายหลัง ไม่มีเหตุการณกดังกล่าว   



ว่าใบเสร็จรับเงินเล่มนั้นช ารุด ได้มีการรายงาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นลายลักษณก
อักษร 

 
 

30 จัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ท่ีปลอดภัย มีกุญแจปิด
ล็อคได้ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการ 
จัดเก็บใส่ตู้ปิดล็อค 

  

31 ผู้ควบคุมและจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
คือเจ้าหน้าท่ีพัสดุ/หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป/
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

  

32 การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินท่ีใช้แล้วไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ เรียงล าดับเลขที่ครบถ้วน เช่น เลขท่ี
ต้ังแต่ ๑-๑๐๐ 

เรียงล าดับครบถ้วน 
 

  

33 ได้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เป็นเวลา ๑๐ ปี 
เมื่อผ่านการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินแล้วท าลาย 

เก็บรักษาไว้ 
 

  

34 ใบเสร็จรับเงินท่ีหมดความจ าเป็นต้องใช้ เช่น ยุบ
เลิกส านักงานหรือไม่จัดเก็บเงินอีกต่อไป ได้
ส่งคืนส่วนราชการท่ีจ่ายใบเสร็จรับเงินน้ัน โดย
ด่วน 

ได้เจาะรูทุกฉบับ 
 
 

  

35 ไม่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเป็นจ านวนมาก ไม่มีการด าเนินการ   
36 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งรับ

ใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงิน ได้
รายงานให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วน
ราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามี
ใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขท่ี
ใดถึงเลขที่ใด โดยรายงานอย่างช้า 
ไม่เกินวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 

มีหนังสือรายงานทุกสิ้นปี 
งบประมาณ 
 
 

  



37 ใบเสร็จรับเงินไม่มีการสูญหาย ไม่มีใบเสร็จรับเงินสูญหาย   
38 กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

(ถ้าม)ี 
- ด าเนินการร้องทุกขกต่อพนักงานสอบสวนทันที
นับแต่ทราบว่าใบเสร็จรับเงินสูญหาย 
- ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ท่ี
ส่วนราชการในท่ีพบเห็นและตรวจสอบได้ง่าย
เพื่อป้องกันการน าใบเสร็จรับเงินนั้นมาเป็น
หลักฐานในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป 
- แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
- ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณี
ใบเสร็จรับเงินสูญหายโดยขอใช้แบบรายงาน
ข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมฯในระบบ 
internet แทนใบเสร็จรับเงิน 

ไม่มีเหตุการณกดังกล่าว 
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