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ค ำน ำ 
                   กระทรวงการคลัง ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืน
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เมื่อส่วนราชการได้อนุมัติให้มีการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินแล้ว ให้ส่งรายการที่ได้อนุมัติการถอนคืนให้             
หน่วยตรวจสอบภายใน ท าการตรวจสอบรายการที่อนุมัติ ให้ถอนคืนและรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง  
                  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการถอนคืนเงินรายได้
แผ่นดินเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าการพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียม ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 ก าหนด และต้องไม่มี
การน าเอกสารในการถอนคืนเงินรายได้มาใช้ซ้ า รวมทั้งมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ซ่ึงผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอเกี่ยวข้องกันและเป็นประโยชน์เพ่ือ
สนับสนุนผลการปฏิบัติงานและการสรุปผลการตรวจสอบได้ ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ  
                   ดังนั้น การจัดท าคู่มือ “การจัดท ากระดาษท าการและการตรวจสอบกิจกรรมการถอนคืนเงิน
รายได้แผ่นดิน” ซึ่งเป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากคู่มือการตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 
2559  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบได ้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559  ข้อ 10 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน ซึ่ง
จะต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
            กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น (Assurance) 
และงานให้ค าปรึกษา (Consulting) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบสามารถเป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารและช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดี โดยการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบเรื่อง การตรวจสอบ    
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบตั้งแต่การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น   
การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ ตลอดจนการจัดท ารายงานและติดตามผล    
การตรวจสอบ รวมทั้งการอ้างอิง กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ    
และแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้บุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบภายในใช้ศึกษาเป็นข้อมูลและสามารถน ามาปฏิบัติงานได้จริง  
           การตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้ก าหนด
ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นการปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการ        
อนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่กระทรวงการคลังก าหนดเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าการพิจารณาคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย และข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและ   
การถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 ที่ก าหนด และจะต้องไม่มีการน าเอกสารในการถอนคืนเงินรายได้มาใช้
ซ้ ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งในการตรวจสอบแต่ละครั้งผู้ตรวจสอบภายในจะมี
ข้อตรวจพบที่แตกต่างกันออกไป เช่น การถอนคืนรายได้แผ่นดินอันเกิดจากการช าระเงิน ซ้ าของ
ผู้ประกอบการ การน าส่งน าเงินรายได้แผ่นดินผ่านระบบ KTB Corporate Online ผิดบัญชี เป็นต้น  
           ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงคู่มือแนวทางการตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้เป็น ปัจจุบัน กลุ่มตรวจสอบภายในจึงจัดท าคู่มือ “การจัดท ากระดาษท าการและการตรวจสอบกิจกรรม
การถอน คื น เงิน ราย ได้ แผ่ น ดิ น ” ประจ าปี งบประมาณ 2562 ที่ จะช่ วยให้ ผู้ ตรวจสอบภายใน                       
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ ซึ่งคู่มือฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยปรับปรุงเนื้อหา  
จากคู่มือฉบับเดิมที่มีอยู่ โดยเพ่ิมเติมและให้ความส าคัญในการจัดท ากระดาษท าการประกอบการตรวจสอบ     
(working paper) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 
ประเด็นที่ 10 นโยบายคู่มือการปฏิบัติงานและการประสานงานซึ่งจะต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุง
นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน            
         
 
 
 



2 
 

ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ :     

    ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและการจัดท ากระดาษท าการ ในกิจกรรมการถอนคืนเงิน
รายได้แผ่นดินของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
 1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน  

 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากระดาษท าการ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
   3. เพ่ือให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

 

กฎหมำยที่เกีย่วข้อง : 
 กฎหมายหลักเพ่ือการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม 2 ฉบับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 2. พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

      3. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 
              4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การ
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
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บทท่ี 2  
กฎหมำย ข้อบังคับ และ แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ 

กำรอนุมัติกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน 
 

1. กฎหมำยหลักเพื่อกำรจัดเก็บรำยได้ค่ำธรรมเนียม 

  พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543      
   หมวด 1 การค้าและการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง      
   มาตรา 15 ก าหนดให้ผู้ค้ าน้ ามันตามมาตราต่อไปนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี            
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ 
   มาตรา 7 ผู้ค้าน้ ามันใดเป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละ
ตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ ามันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดที่มีปริมาณการค้าปี
ละตั้งแตห่้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป... 
   มาตรา 10 ผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าปีละไม่ถึงปริมาณที่ก าหนดตามมาตรา 7 แต่เป็น
ผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดหรือผู้ค้า
น้ ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงได้เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องยื่น         
ขอจดทะเบียนต่ออธิบดี... 
   มาตรา 11 ผู้ค้าน้ ามันซึ่งด าเนินกิจการค้าน้ ามันโดยจัดตั้ งเป็นสถานีบริการต้องยื่น            
ขอจดทะเบียนต่ออธิบดี... 
   มาตรา 12 ผู้ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องแจ้ง
ต่ออธิบดีตามแบบทีอ่ธิบดีก าหนดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ... 
   

2. ข้อบังคับกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรหักรำยรับจ่ำยขำดและถอนคืนเงินรำยรับ พ.ศ. 2550  
 หมวด 1 กำรหักรำยรับจ่ำยขำด  
 ข้อ 7 รายจ่ายที่สามารถหักจ่ายจากเงินรายรับที่ต้องน าส่งคลัง 
 (1) รายจ่ายที่หักนั้นเป็นรายจ่ายที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ 
 (2) รายจ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพ่ือจ่าย
เป็นค่าสินบน รางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งเงินอันพึงต้องช าระให้แก่รัฐบาล 
  (3) รายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลใดๆ เพราะเป็นเงินอันไม่พึงต้องช าระให้แก่รัฐบาล       
 ข้อ 8 การหักรายรับจ่ายขาดของส่วนราชการ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเว้นแต่ 
 (1) การหักเงินรายรับเพ่ือจ่ายคืนเงินที่ส่วนราชการน าส่งเกินกว่ารายรับส่งผิดประเภทรายได้
หรือส่งซ้ า 
 (2) การหักเงินรายรับเพ่ือจ่ายตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพ่ือจ่าย
ค่าสินบน รางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งเงินอันพึงต้องช าระให้แก่รัฐบาล การหักรายรับจ่ายขาด
ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเงินรายรับที่ได้รับไว้ในจังหวัดเดียวกัน 
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 ข้อ 9 รายจ่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องท าความตกลงกับกระทรวงการคลังตามข้อ 8 ให้หัวหน้าส่วน
ราชการมีอ านาจอนุมัติการหักรายรับจ่ายขาด เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับ
เงินและการน าเงินส่งคลังแล้ว 
 ข้อ 10 ให้ส่วนราชการมีอ านาจหักรายรับจ่ายขาดจากเงินรายรับที่ยังมิได้น าส่งคลังนั้ นก่อนได้     
หากเงินรายรับที่ต้องหักจ่ายได้น าส่งคลังแล้ว ให้หักจ่ายจากเงินรายรับที่ได้รับในประเภทเดียวกันกับเงิน
รายรับที่น าส่งคลัง 
 ข้อ 11 ให้ส่วนราชการน าเงินรายรับที่เหลือจากการหักรายรับจ่ายขาดส่งคลัง โดยวิธีฝากเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 12 เมื่อส่วนราชการได้น าเงินส่งคลังโดยวิธีฝากธนาคารตามข้อ 11 แล้วให้น าส าเนาใบน าฝาก
เงินที่มีเลขอ้างอิงของธนาคารมาด าเนินการบันทึกรายการตามระบบ GFMIS โดยระบุจ านวนรายได้สุทธิ      
ที่ได้รับและจ านวนรายจ่ายที่หักจากการหักรายรับจ่ายขาดและจัดเก็บส าเนาใบน าฝากเงินดังกล่าวไว้ที่ส่วน
ราชการเพ่ือเป็นหลักฐานการน าเงินส่งคลัง 

 หมวด 2 กำรถอนคืนเงินรำยรับ 
 ข้อ 13 การถอนคืนเงินรายรับของส่วนราชการ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเว้นแต่ 
  (1) การถอนคืนเงินค่าขายเอกสารที่ได้รับจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างในภายหลังเพ่ือจ่ายผู้ซื้อเอกสาร 
  (2) การถอนคืนเงินที่ได้รับชดใช้เป็นค่าเสียหายจากการท าละเมิดซึ่งผู้กระท าไม่ต้องรับผิด
หรือรับผิดน้อยกว่าที่ได้จ่ายไว้ ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  (3) การถอนคืนเงินที่ได้รับจากการผิดสัญญาลาศึกษาดูงานไว้เกินความรับผิด 
 ข้อ 14 การถอนคืนเงินรายรับที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องท าความตกลงกับกระทรวงการคลังตาม ข้อ 13 
ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจอนุมัติ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการรับเงิน
และการน าเงินส่งคลังแล้ว 
 ข้อ 15 การถอนคืนเงินรายรับตาม ข้อ 13 ให้ส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินที่ตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วให้แก่กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือขอเบิกเงินจากคลังเมื่อกรมบัญชีกลาง
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ และส่วนราชการได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ของส่วนราชการหรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว ให้ส่วนราชการบันทึกรายการจ่ายเงินดังกล่าวตามระบบ GFMIS 
 ข้อ 16 การถอนคืนเงินรายรับภายในปีงบประมาณท่ีได้น าเงินส่งคลัง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เบิกจากเงินรายรับประเภทเดียวกับเงินรายรับที่น าส่งคลัง 
 การถอนคืนเงินรายรับเมื่อพ้นปีงบประมาณที่ได้น าเงินส่งคลังไว้ ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเบิกจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายของปีที่อนุมัติเบิกงบรายจ่ายอื่น หรืองบรายจ่ายที่ก าหนด เพ่ือการถอนคืนเงินรายรับ 
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 หมวด 3 กำรรำยงำน 
 ข้อ 17 เมื่อส่วนราชการได้ด าเนินการหักรายรับจ่ายขาดแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง และส่งส าเนา
การแจ้งดังกล่าวให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้  
  (1) ประเภท และจ านวนเงินรายรับที่ต้องหักจ่ายเลขที่อ้างอิงในส าเนาใบน าฝากเงินของ
ธนาคาร และวัน เดือน ปี ที่น าเงินส่งคลัง 

 (2) ประเภท และจ านวนเงินรายรับในการหักรายรับจ่ายขาด และ วัน เดือน ปี ที่หัก 
 (3) เหตุผลในการหักรายรับจ่ายขาด 
ข้อ 18 เมื่อส่วนราชการได้ด าเนินการถอนคืนเงินรายรับแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง และส่งส าเนา

การแจ้งดังกล่าวให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้  
  (1) ประเภท และจ านวนเงินรายรับที่ถอนคืน วันเดือน ปี ที่ได้รับเงิน เลขอ้างอิงในส าเนา
ใบน าฝากเงินของธนาคาร และวัน เดือน ปี ที่น าส่งคลัง 

 (2) ประเภท และจ านวนเงินรายรับที่ถอนคืน และรหัสรายได้ 
 (3) เงินรายรับที่ถอนคืนนั้นเบิกจ่ายรายได้แผ่นดินหรือเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใด 
 (4) เหตุผลในการถอนคืนเงินรายรับ    

  

3. แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรอนุมัติกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน 

  กระทรวงการคลังมีหนังสือเรื่องการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ด่วนมาก ที่ กค 0420.1/ว 78     
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558) ก าหนดแนวทางการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินให้กับส่วนราชการ ที่มีการ
จัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินที่น าส่งคลังไว้แล้ว  เดิมส่วนราชการจะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ทุกกรณี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 

  ต่อมาเพ่ือให้การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินมีความคล่องตัวและผู้มีสิทธิได้รับการคืนเงินอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว กระทรวงการคลังจึงก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีส่งเกิน ส่งผิด
ประเภท ส่งซ้ า จากผู้มีสิทธิต่อครั้ง ต่อรายไม่ เกิน 100,000 บาท  ไม่ต้องขอท าความตกลงกับ 
กระทรวงการคลัง โดยให้หัวหน้าส่วนราชเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
      1) ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบรายละเอียด ข้อเท็จจริง ต้องมีการน าส่งเงินเกิน หรือส่งผิดประเภท หรือส่งซ้ า จริงโดย
พิจารณาประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่ก าหนดให้ไม่ต้องน าเงินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินนอกจากนั้นจะต้องตรวจสอบว่ารายการที่ขอถอนคืนเป็นรายการที่เคยได้รับการอนุมัติให้ถอนคืนไป
แล้วหรือไม่ 
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   2) ด้ำนกำรน ำส่งเงินในระบบ GFMIS 
 ตรวจสอบเงินที่ขออนุมัติถอนคืนว่ามีการน าเงินส่งคลังไว้ถูกต้องหรือไม่โดยตรวจสอบจากเอกสาร
การน าเงินส่งเกี่ยวกับ ประเภทรายได้ ปีงบประมาณที่น าส่ง จ านวนเงินที่น าส่ง ในระบบ GFMIS หากไม่พบ
ข้อมูลการน าส่ง หรือมีการน าส่งเงินไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินได้ 

    3) หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ เป็นผู้อนุมัติกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน 
 ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับเงิน การน าเงินส่ง
คลัง และมีเหตุที่จะขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
และข้อเท็จจริงตาม ข้อ 1 และ 2 เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณลงนามอนุมัติให้ถอนคืน
เงินรายได้แผ่นดิน โดยการอนุมัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาด
และการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  3.1 กรณีที่เป็นการถอนคืนเงินรายรับ ภายในปีงบประมาณที่น าเงินส่งคลังไว้ อนุมัติให้
ถอนคืนโดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้แผ่นดิน 
  3.2 กรณีที่เป็นการถอนคืนเงินรายรับ เมื่อพ้นปีงบประมาณที่น าส่งคลังไว้ อนุมัติให้ถอน
คืนโดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีที่อนุมัติให้ถอนคืน จากงบรายจ่ายอ่ืน ของส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ 

 4) กำรตรวจสอบและกำรรำยงำนผล 
 เมื่อส่วนราชการได้อนุมัติให้มีการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินแล้ว ให้ส่งรายการที่ได้อนุมัติการถอนคืน
ให้หน่วยงาน ดังนี้ 
  4.1 หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ท าการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืน
และรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  4.2 รายงานผลการอนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ให้ส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

แผนภำพกำรด ำเนินงำนถอนคืนเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียม 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ผู้ประกอบกำร 

ยื่นค าร้องขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ า/เกิน
หรือผิดประเภทพร้อมเอกสาร
หลักฐาน 

เจ้ำหน้ำท่ี ศบธ. 

3. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูทะเบียน
รับ - น า ส่งรายได้ในระบบ GFMIS ที่
ได้รับจาก คพ. เพื่อพิจารณารายการที่
ผู้ประกอบการขอรับคืนเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ า/ช าระเกิน/ผิด
ประเภท  ได้น าเงินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินไว้ในระบบGFMIS ไว้อย่างถูกต้อง
แล้ว และด าเนินการขออนุมัติอธิบดี              
เพื่อด าเนินการคืนเงินให้ผูส้ิทธิต่อไป 
 

1. รับค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานท่ี
ผู้ประกอบการยื่นขอรับเงินค่าธรรมเนยีมคืน 

2. ตรวจสอบรายละเอียด เอกสารหลกัฐาน   
การขอรับเงินคืน ว่าผู้ประกอบการไดช้ าระ
เงินซ้ า/ช าระเกิน/ผิดประเภทจริง และไม่
เคยได้รับอนุมตัิให้คืนเงินไปแล้ว 

 
 

ขอข้อมูลรายละเอียด
การน าเงินรายได้
ค่าธรรมเนียม ท่ีส่งคลัง
ในระบบ GFMIS เจ้ำหน้ำท่ี คพ. โอนเงินคืนผู้ประกอบการ 

โดยหักค่าธรรมเนียม
ธนาคารไว ้

ผู้ประกอบกำร 

แจ้งรายละเอียด คพ. เพื่อให้
โอนเงินค่าธรรมเนียมคืนให้
ผู้ประกอบการ  

อธิบดี 

อนุมัติให้คืนเงินค่าธรรมเนยีม 

ส่งส าเนา รายงานผลการ ให้
กรมบัญชีกลาง และส าเนาให้ 
สตง. ทราบ โดยเร็ว  

สตง.และกรมบัญชีกลำง 

ส่งส าเนามายังกลุม่ตรวจสอบภายใน 

ท าการตรวจสอบรายการที่อนุมตัิให้ถอนคืนเงิน 
รายได้แผ่นดิน และรายงานผลการตรวจสอบ  
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

เจ้ำหน้ำท่ี ศบธ. 
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อธิบำยข้ันตอนกำรหักรำยรับจ่ำยขำดและกำรถอนคืนเงินรำยรับ 
 1. ผู้ประกอบการที่ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตามมาตรา 11 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน
หรือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ค้าน้ ามันประเภทที่ 3 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
ได้ยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ที่ช าระเงินซ้ า/ช าระเกิน/ผิดประเภท พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 2. เจ้าหน้าที่ ศบธ. ท าหน้าที่รับค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการยื่นขอรับคืนเงิน
ค่าธรรมเนียม และตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักฐานการขอรับเงินคืนว่าผู้ประกอบการได้ช าระเงินซ้ า/
ช าระเกิน/ผิดประเภทจริง และไม่เคยได้รับอนุมัติให้คืนเงินไปแล้ว 
 3. เจ้าหน้าที่ ศบธ. ได้ขอข้อมูลทะเบียนรับ - น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS จาก คพ. เพ่ือตรวจสอบ
รายการที่ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน ว่ามีการน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ 
GFMIS ไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่  
 4. เจ้าหน้าที่ คพ. ท าหน้าที่ในการน าเงินรายได้ค่าธรรมเนียม ส่งเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS             
และน าส่งทะเบียนรับ - น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS ซึ่งมีรายละเอียด ประเภทรายได้ (เลขอ้าง RA, รหัสรายได้ 670) 
ปีงบประมาณที่น าส่ง จ านวนวันที่น าส่ง (เป็นยอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้นที่น าส่งคลังภายในวันเดียวกัน) หมายเหต ุ  
(ระบุรายการที่ รับเงินซ้ า/ช าระเกิน/ผิดประเภท) ให้ ศบธ. ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการคืนเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ า/ช าระเกิน/ผิดประเภทบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป 
 5. ศบธ. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรับ – น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS ที่ได้รับจาก คพ.                  
เพ่ือพิจารณารายการที่ผู้ประกอบการขอรับคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ า/ช าระเกิน/ผิดประเภท            
ได้น าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้ว และด าเนินการขออนุมัติอธิบดี              
เพ่ือด าเนินการคืนเงินให้ผู้สิทธิต่อไป 
 6. เมื่อ อธิบดี อนุมัติให้คืนเงิน ศบธ. แจ้ง คพ. เพ่ือให้โอนเงินค่าธรรมเนียมคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ 
 7. คพ. ด าเนินการโอนเงินคืนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิที่ ได้ยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมโดยหัก 
ค่าธรรมเนียมธนาคารไว้  (ส่วนใหญ่ 30 บาท) 
 8. ธพ. โดย ศบธ. รายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลางและ
ส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียด ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วย
การหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 
 9. ศบธ. รายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน               
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนและรายงานผลการตรวจสอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
 

หมำยเหตุ : 
 

 ธพ.     หมายความว่า   กรมธุรกิจพลังงาน 
 ศบธ.          ”           ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 
 คพ.           ”           กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ 
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บทท่ี 3 

ควำมส ำคัญของกระดำษท ำกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควำมหมำย 

 กระดาษท าการ หมายถึง แบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการตรวจสอบมาไว้ที่เดียวกัน    
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้ตรวจสอบจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมหรือจัดท าใน
ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลและจัดท ารายงานการตรวจสอบได้อย่าง ถูกต้อง 
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ     
          กระดาษท าการไม่มีขอบเขต รูปแบบ และเนื้อหาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาใน    
แต่ละเรื่องที่ตรวจสอบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบที่จะต้อง
ออกแบบกระดาษท าการให้เหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการของผู้ตรวจสอบและเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ    
 

2. วัตถุประสงค์ของกระดำษท ำกำร 
 2.1 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
 2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการแบ่งงาน
ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 
 2.3 เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีแบบแผน 
 2.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการควบคุมงานสอบทานการปฏิบัติงานการติดตามความคืบหน้าของงาน 
และการสอบทานรายงานการตรวจสอบ 
 2.5 เพ่ือช่วยในการจัดท ารายงานการตรวจสอบ 
 2.6 เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้แนวทางส าหรับการตรวจสอบครั้งต่อไป 
 2.7 เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบที่เพ่ิงเริ่มท างานตรวจสอบ 
 2.8 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานให้กับผู้ตรวจสอบภายในคนใหม่ที่จะมารับช่วงงานในเรื่องตรวจสอบนั้นต่อไป  
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3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกระดำษท ำกำร  
 3.1 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสรุปผลและการจัดท ารายงานของผู้ตรวจสอบ   
 3.2 เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบ            
 3.3 เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนการตรวจสอบให้ข้อมูลที่ถาวรในการอ้างอิง                    
 3.4 เป็นเครื่องช่วยในการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ                        
 3.5 เป็นเครื่องวัดความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ                                    
 3.6 เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ  
 3.7 เป็นพยานหลักฐานด้านกฎหมาย 

 

4. ประเภทของกระดำษท ำกำร  
     4.1 กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบจัดท าขึ้น เช่น บันทึกผลการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ 
รายละเอียดการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ 
     4.2 กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร ส าเนารายละเอียดประกอบ
บัญชีหรือ อื่น ๆ แผนผังทางเดินของระบบงาน ฯลฯ 
     4.3 กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการยืนยันยอด 
แบบสอบถาม หนังสือร้องเรียนการทุจริต ฯลฯ 

 

5. ลักษณะที่ดีของกระดำษท ำกำร  
      5.1 ถูกต้อง  เป็นข้อมูลที่จัดเก็บอย่างถูกต้อง ทั้งข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร ข้อมูลต่างๆ ที่ตรวจพบ 
หากผู้ตรวจสอบไม่ระมัดระวังหรือจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะมีผลท าให้การสรุปผลและการรายงานผลการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ   
     5.2 ครบถ้วน เพียงพอ เกี่ยวข้องตำมวัตถุประสงค์  เป็นข้อมูลที่จัดเก็บอย่างครบถ้วน        
ตามขอบเขตของการตรวจสอบ มีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ และต้องสอดคล้อง
กับประเด็นและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนั้นด้วย  

 5.3 เหมำะสม ชัดเจน และเข้ำใจง่ำยเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการตรวจสอบนั้นๆ      
มีข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายว่าผู้ตรวจสอบ เก็บข้อมูลอะไร เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบใด    
ประเด็นการตรวจสอบใด และไม่ควรเก็บข้อมูลที่ไม่จ าเป็นหรือเข้าใจยากต่อการสรุปผลการตรวจสอบ  

      5.4  มีประโยชน์  ต้องสามารถน าข้อมูลที่ จัดเก็บในกระดาษท าการมาใช้ในการสรุปผล          
การตรวจสอบได ้
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6. สำระส ำคัญของกระดำษท ำกำร 
    สาระส าคัญของกระดาษท าการต้องแสดงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจพบการวินิจฉัยและข้อสรุป
เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ ต้องสอดคล้อง เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ แสดงข้อมูล
ที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบน าไปสู่การรายงานผลการตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพได้ 

 

7. กำรใช้เครื่องหมำยกำรตรวจสอบ 
      เครื่องหมายการตรวจสอบ หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีผู้ตรวจสอบก าหนดขึ้นเอง โดยเครื่องหมายดังกล่าว
จะมีรูปร่างและความหมายที่ต่างกัน ซึ่งรูปแบบของสัญลักษณ์จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจ
สอบจะก าหนดตามความเหมาะสม 
       การใช้เครื่องหมายการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อมูล
ในกระดาษท าการด้วยวิธีการตรวจสอบใด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องใส่เครื่องหมายการตรวจสอบก ากับรายการ
ที่ท าการตรวจสอบและอธิบายความหมายของเครื่องหมายการตรวจสอบนั้นไว้ในกระดาษท าการด้วย      
และเพ่ือสะดวกในการสอบทานการตรวจสอบ เครื่องหมายการตรวจสอบจึงควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด
ด้วยการใช้ดินสอสีต่าง ๆ ท าเครื่องหมาย เช่น  

เครื่องหมาย (ถูก)          หมายถึง    ถูกต้องครบ 

เครื่องหมาย (ผิด)      X      หมายถึง    ไม่ถูกต้อง ไม่มี หรือ ไม่สมบูรณ์ 
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8. ข้อปฏิบัติในกำรจัดท ำกระดำษท ำกำร 
     8.1 ก าหนดรหัสอ้างอิงของกระดาษท าการ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงระหว่างกระดาษท าการที่เกี่ยวข้องกัน 
     8.2 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบได้หลักฐานจากการสอบถามจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องระบุชื่อของ
บุคลากรพร้อมต าแหน่งงาน เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงในภายหลัง 
 8.3 กระดาษท าการเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องเก็บรักษากระดาษท าการ
ให้ปลอดภัยจากการถูกแก้ไข สูญหาย หรือการน าข้อมูลที่อาจเป็นความลับขององค์กรไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
 

9. กำรสอบทำนกระดำษท ำกำร        
 ผู้ตรวจสอบภายในควรสอบทานกระดาษท าการเป็นระยะๆ เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพและ
ความก้าวหน้าของงาน เมื่อสอบทานจนพอใจและเห็นชอบกับข้อสรุปที่บันทึกไว้แล้ว ผู้สอบทานจะลงลายมือชื่อ 
และวันที่ก ากับในกระดาษท าการทุกแผ่น การสอบทานกระดาษท าการอาจแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 9.1 การสอบทานในขณะที่งานตรวจสอบก าลังด าเนินอยู่      
   ผู้รับผิดชอบงานควรสอบทานกระดาษท าการที่จัดท าเสร็จแล้วเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องรอให้
เสร็จสิ้นการตรวจสอบทั้งหมดก่อน ทั้งนี้ เพ่ือสอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ และความเพียงพอของข้อมูล
หรือหลักฐานในกระดาษท าการดังกล่าว เพ่ือให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ และหากพบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งท าให้ได้งานที่มี
ประสิทธิภาพ  

 9.2 การสอบทานเมื่องานตรวจสอบเสร็จสิ้น      
  ผู้รับผิดชอบงานควรสอบทานกระดาษท าการทั้งหมดทันทีที่งานตรวจสอบเสร็จสิ้นลง 
เพ่ือให้ได้รับค าตอบส าหรับปัญหาที่มีข้อสงสัย และเกิดความมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ และเพียงพอของ
ข้อมูลหรือหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากงานตรวจสอบ  

10. ขั้นตอนในกำรจัดท ำกระดำษท ำกำร 

 

 

 

 

 

 

1.3 สอบทำนกระดำษท ำกำรว่ำมี
กำรเก็บข้อมูลต้องครบถ้วนหรือไม่

1.2 รวบรวมและบันทึกข้อมูล
ระหว่ำงกำรตรวจสอบ

1.1 วำงแผนกำรจัดท ำกระดำษท ำกำร
ให้สอดคล้องกับงำนตรวจสอบ
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 10.1 วางแผนการจัดท ากระดาษให้สอดคล้องกับงานตรวจสอบ    
  ก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะท าการเก็บข้อมูลลงในกระดาษท าการ ผู้ตรวจสอบจะต้องศึกษาข้อมูล
ของเรื่องที่จะตรวจสอบให้เข้าใจก่อน เพ่ือจะได้ทราบวัตถุประสงค์ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง หลังจากนั้น
ค่อยลงมือออกแบบกระดาษท าการตามที่ต้องการ      
 10.2 รวบรวมและบันทึกข้อมูลระหว่างการตรวจสอบ     
  เมื่อผู้ตรวจสอบได้แบบฟอร์มกระดาษท าการแล้ว ให้ด าเนินการเก็บข้อมูลลงในกระดาษท า
การโดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบ       
 10.3 สอบทานกระดาษท าการว่ามีการเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   
  เมื่อผู้ตรวจสอบได้ด าเนินการเก็บข้อมูลลงในกระดาษท าการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบ 
สอบทานข้อมูลในกระดาษท าการว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจหรือไม่ 

11. ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
 11.1 เอกสารหลักฐานจากผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืน เพ่ือประกอบการยื่นหนังสือขอเงินคืนรายได้
แผ่นดิน ดังนี้ 

 (1) หนังสือขอเงินคืนรายได้ค่าธรรมเนียมรายปี 
 (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

 (3) ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
 (4) หนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 (5) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมรายปีฉบับจริง  

  (6) แบบช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 2543 ประจ าปีที่ขอเงินคืน  
11.2 เอกสารหลักฐานการด าเนินงานการอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยรับตรวจ ดังนี้  

  (1) หนังสือขออนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน     
  (2) เอกสารการน าส่งเงินเกี่ยวกับ ประเภทรายได้ ปีงบประมาณที่น าส่ง จ านวนเงินที่น าส่งใน          
ระบบ GFMIS  
  (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับเงิน การน าเงินส่งคลัง และสาเหตุที่ขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง           

 (4) หนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

12. ตัวอย่ำง  : แบบฟอร์มกระดำษท ำกำรเก็บข้อมูล  (working paper) 
 

 กระดาษท าการไม่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ออกแบบกระดาษท าการขึ้นมาเอง โดยให้เหมาะสมตามสถานการณ์และ
ความต้องการของผู้ตรวจสอบว่าต้องการอะไร เช่น 

 (1) จ านวนและรายชื่อของผู้ประกอบการ 
 (2) จ านวนเงินที่ผู้ประกอบการขอเงินคืน 
 (3) การขอเงินคืนรายได้ฯ เป็นกรณีใด 
 (4) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  
 (5) การบันทึกในระบบ GFMIS หักรับจ่ายขาด อ้างอิงประเภท รายได ้(RA) 
 (6) วันที่ผู้มีสิทธิยื่นหนังสือขอเงินคืนรายได้ค่าธรรมเนียมรายปี 
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 (7) วันที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนรายได้ค่าธรรมเนียมรายปี 
 (8) จ านวนวันรวมที่ส่วนราชการด าเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ที่มีสิทธิแล้วเสร็จ 
 (9) การด าเนินการส่งส าเนารายงานผลการพิจารณาอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

ให้กับกรมบัญชีกลาง และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
 
13. ภำพตัวอย่ำง : กระดำษท ำกำรเก็บข้อมูล 

 

กระดำษท ำกำร : รำยละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่ยืนค ำร้องขอคืนเงิน  

ผู้ประกอบการ/ที่อยู่/ 
เลขที่ใบอนุญาต 

วันที่ 
ยื่นค าร้อง 

วันที่ 
ศบธ. 

รับเรื่อง 

จ านวนเงิน 
ที่ขอคืน 
(บาท) 

การช าระ 
ค่าธรรมเนียมรายป ี

สาเหตุ/ที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมซ้ า 

ปีที่ช าระซ้ า 
หรือ 

ส่งผิดประเภท 

พ.ร.บ. 
ควบคุม
น้ ามันฯ 
2542 
ต่ออายุ
ประเภท 

ที่ 3 

พ.ร.บ. 
การค้าฯ 
2543 
ม.11 
ผู้ค้า 

น้ ามัน 
 

1. นายเอ 
200/20 ม.2 ต.เมืองงาย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
ใบทะเบียนเลขที่ :  
ชม 879/98/2556 

8 ก.พ. xx 18  มี.ค.  xx 2,035   
 

 

น าแบบแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ ของ
ปี xx ไปช าระเป็น
ค่าธรรมเนียมปี xx 

25xx 

2. นางบี 
23 ต.บ้านค้อ อ.บ้านเผือ จ.อุดรธาน ี 
ใบทะเบียนเลขที่ : 
อด 955/91/2549 

11 มี.ค. xx 27  มี.ค.  xx 1,355   
 

น าแบบแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ ของ
ปี xx ไปช าระเป็น
ค่าธรรมเนียมปี xx 

25xx 

3. นายซี 
10 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา  
ใบทะเบียนเลขที่ : 
ยล 6/6/2544 

16 มี.ค. xx 27  มี.ค.  xx 1,900  
 

 ธพ. แจ้งให้ช าระ
ค่าธรรมเนียม
ของปี xx อกีครั้ง 

25xx 

4. นางด ี
 44/1 ม.3 ต.น้ าพุ อ.เมือง จ.ราชบุร ี
ใบทะเบียนเลขที่ : 
รบ 493/2/2557 

22 มี.ค. xx 27  มี.ค.  xx 400   
 

เจ้าหน้าที่ของ หจก. 
ได้น าแบบแจ้งช าระ
ค่าธรรมฯ ไปช าระ
ซ้ า ครั้งที่ 2 

25xx 

 

 

หมำยเหตุ 
                                            
             
                                             

Wp_62_2_1 

1 
xx 

2 

3 

 

4 

5 
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ค าอธิบายตัวอย่างกระดาษท าการข้างต้น  
  หมายเลข 1 ส่วนหัวของกระดาษท าการบอกชื่อเรื่องว่า กระดาษท าการเก็บข้อมูลเรื่องอะไร 

     หมายเลข 2 ตารางเก็บข้อมูล ส่วนบน จะบอกความต้องการที่จะเก็บข้อมูล 
                 หมายเลข 3 ตารางเก็บข้อมูล ด้านล่าง จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 
     หมายเลข 4 ส่วนหมายเหตุ จะอธิบายความหมายของข้อมูลในกระดาษท าการ    
 หมายเลข 5 รหัสกระดาษท าการ เพ่ือบอกว่ากระดาษท าการเป็นเรื่องอะไร หัวข้อที่เท่าไหร่   
ผู้เก็บข้อมูลจะเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาเอง          
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บทท่ี 4 
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 

แผนปฏิบัติงาน คือ แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท า เป็นลายลักษณ์ อักษร              
ไว้ล่วงหน้าตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในว่าจะตรวจสอบเรื่องใดหน่วย
รับตรวจใด  เป็นการตรวจสอบประเภทใด มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอะไรบ้าง ขอบเขตการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะต้องใช้เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตรวจสอบใดบ้างเพ่ือให้ได้หลักฐาน
ครบถ้วน เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบว่าจะด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดอย่างไร และใช้วิธีการตรวจสอบใด โดยก าหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบแต่ละข้อซึ่งจะต้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบการก าหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละประเด็นซึ่งสามารถก าหนดวิธีการ
ตรวจสอบเป็นประเด็นย่อยได้โดยอธิบายรายละเอียดขั้นตอนในการตรวจสอบทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากการ
ส ารวจข้อมูลขั้นต้น รวมทั้งผลจากการประเมินระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่
ส าคัญ อันจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรด้านการ
ตรวจสอบภายในที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

1. วัตถุประสงค์   

 1.๑ เพ่ือให้มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
  1.๒ เพ่ือใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบให้
เป็นไปตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

2. รำยละเอียดแผนปฏิบัติงำน  
2.๑ ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
   2.๑.๑ หน่วยรับตรวจ ก าหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจใด 
   2.1.2 ประเภทการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องระบุประเภทการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม

การตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย  
            (1) กาตรวจสอบทางการเงิน ( Financial Auditing) 
            (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing ) 
            (3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 
            (4) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
            (5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
            (6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
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  2.1.3 ประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องก าหนดประเด็นการตรวจสอบว่ามีประเด็นการ
ตรวจสอบที่ส าคัญอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  2.๑.4 วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จะต้องสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี เป็นการระบุว่าการตรวจสอบต้องการที่จะทราบในเรื่องใด 

  2.๑.5 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดปริมาณงานที่จะท าการทดสอบหรือตรวจสอบ ต้องใช้
เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตรวจสอบใดบ้างเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งควรก าหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด 
             2.๑.6 วิธี/คู่มือการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจนและเพียงพอ โดยควรระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการ
บันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ พร้อมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อัน
จะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็นที่
ควรตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจข้อมูล การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ย 
 2.๑.7 ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรก าหนดชื่อผู้ตรวจสอบภายในและ
ระยะเวลาตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบ้าง รวมทั้ง
จะใช้เวลาในการตรวจสอบกี่วัน 

  2.๑ .8  สรุปผลการตรวจสอบ ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุป เฉพาะประเด็น 
การตรวจสอบที่ส าคัญๆ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือสะดวกในการอ้างอิง
และค้นหากระดาษท าการเมื่อต้องการหาข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผู้
ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้
ตรวจสอบและผู้สอบทาน ซึ่งหากต้องการข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติมจะได้สอบถามกับผู้ตรวจสอบและ
ผู้สอบทานต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบ ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและวันที่ที่ตรวจสอบ รวมทั้งลายมือชื่อ
ผู้สอบทานและวันที่ที่สอบทาน จะบันทึกภายหลังจากท่ีได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

2.๒ ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและควรมีลักษณะยืดหยุ่น 
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ ทั้งนี้แผนการปฏิบัติงานควรผ่าน  
การสอบทานและเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  

2.๓ การเสนอแผนการปฏิบัติงานเมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ควรเสนอให้ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อพิจารณาว่าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว
มีความครอบคลุมและเหมาะสมรวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบที่ก าหนด การเสนอ
แผนการปฏิบัติงานควรเสนอก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนซึ่งควรเสนอโดยเร็วเนื่องจากหากต้องปรับปรุง
แก้ไขก็สามารถ ด าเนินการได้ทันก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
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2.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ในการด าเนินการตรวจสอบเมื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไปแล้วผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ยังไม่เหมาะสม ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรน าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ื อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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ตัวอย่ำง แผนปฏิบัติงำนกิจกรรม กำรตรวจสอบกิจกรรมกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
กำรตรวจสอบกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน  

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

หน่วยรับตรวจ : ส านักงานเลขานุการกรม  (สลก.) 
 

ประเภทของกำรตรวจสอบ : การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับ
(Compliance Auditing) และ การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Auditing)  
 

ระยะเวลำที่ตรวจสอบ : วันที่ 23 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562 
 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายหลักเพ่ือการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม 2 ฉบับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 2. พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

          3. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 
                    4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การ
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
  

ประเด็นกำรตรวจสอบ :  
 1. การตรวจสอบการด าเนินการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีช าระซ้ า 
 2. การน าเงินส่งรายได้แผ่นดินที่บันทึกในระบบ GFMIS 
 3. การพิจารณาคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า  
 4. การรายงานผลการคืนเงินค่าธรรมเนียมส่งให้กรมบัญชีกลางและ สตง. 
 5. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ : 
 1. เพ่ือให้ทราบว่า ศบธ. มีการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท  
      2. เพ่ือให้ทราบว่ามีการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้แล้วและทราบได้ว่าเป็นการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินใน
ปีงบประมาณใด   
    3. เพ่ือให้ทราบว่าเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการได้ช าระครั้งที่ 1 ตามใบเสร็จรับเงินได้
ถูกบันทึกเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณตามท่ีระบุในใบเสร็จรับเงิน  
                  4. เพ่ือให้ทราบว่ามีการช าระเงินค่าธรรมเนียมครั้งที่ 2 เป็นกรณีการช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท
จริง  โดยมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐาน และ ธพ.ได้น าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ไว้แล้ว            



20 
 

    5. เพ่ือให้ทราบว่า ธพ. ส่งการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง และ
ส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550    

  6. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานพิจารณาถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินตั้งแต่การรับค าขอไป
จนถึงการรายงานผลการคืนเงิน มีการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือหนังสือ
สั่งการ ที่เก่ียวข้อง  

 

ขอบเขตกำรสอบทำน : 
 การหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับตามหนังสือ สลก. ที่ 0401.1/1051       
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หนังสือ สลก. ที่ พน 0401.1/1100 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และ
หนังสือ สลก. ที่ 0401.1/1399 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตามล าดับโดยมีรายละเอียดผู้มีสิทธิได้คืน
เงินค่าธรรมเนียม ดังนี้  
       
 (1) นางเอ ใจกล้า       (2) นางบี ใจด ี   
 (3) นายซี มีสุข    (4) หจก. น้ าพุ 
     (5) จ ากัดสหกรณ์การเกษตรคาบุ จ ากัด  
 

แนวทำงกำรตรวจสอบ 

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำ

กำร 
1. การตรวจสอบการด าเนินการรับค าร้อง
ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีช าระซ้ า 
    เพ่ือให้ทราบว่า ศบธ. มีการรับค าร้อง
ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการ
ยื่ น เอกสารประกอบค าขอคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือช าระผิด
ประเภท 
 

     1 . ต รวจ ห นั งสื อ ค าขอคื น เงิ น
ค่ าธรรมเนี ยมและเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการยื่นค าขอ เช่น แบบช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ส าเนาเอกสารใบช าระ
เงินธนาคาร เป็นต้น 
 
     2. ตรวจเอกสารหลักฐานต้นฉบั บ
ใบเสร็จรับเงิน ที่ พิสูจน์ว่าได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมซ้ าหรือการช าระค่าธรรมเนียม
ในแต่ละปี  
 
 
 
 
 
  

วันที่  24 พ.ค. – 7 มิ .ย. 62
รัชนีกร/กัญญาพัชร 
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ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำ

กำร 
2. การน าเงินส่งรายได้แผ่นดินที่บันทึก
ในระบบ GFMIS 
     เพ่ือให้ทราบว่าการขออนุมัติถอน
คืนเงินเป็นรายการที่ได้น าส่งคลังใน
ระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้ว                                  
 

     

      1 . สอบ ท านการบั น ทึ ก ราย ได้
ค่าธรรมเนียมรายปีจากทะเบียน รับ – ส่ง 
รายได้ในระบบ GFMIS และข้อมูลอ้างอิง
การบันทึกรายการ เอกสารการน าส่งเงิน
เกี่ยวกับประเภทรายได้ ปีงบประมาณที่
น าส่ง จ านวนเงินที่น าส่งหรือหลักฐานการ
ช าระเงินของผู้ประกอบการ 
      2. สอบทานว่ามีหลักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ แต่น าส่ง
เงินไว้แล้ว เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องว่าเป็น
การช าระซ้ าโดยมีการรายงานข้อเท็จจริงของ
เจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน และมีการน าส่งเป็น
รายได้แผ่นดินไว้แล้วในระบบ GFMIS  
 

วันที่  24 พ.ค. – 7 มิ .ย. 62 
รัชนีกร/กัญญาพัชร 

3. การพิจารณาคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ได้
ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า           
      เพ่ือให้ทราบว่ามีการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมครั้งที่  2 เป็นกรณีการ
ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภทจริง  โดยมี
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงเป็น
หลักฐาน และ ธพ. ได้น าเงินส่งเป็น
รายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ไว้แล้ว
ก่อนขออนุมัติ ให้ โอนเงินคืน ให้ แก่       
ผู้มีสิทธิ           

      ตรวจสอบรายละเอียด ข้อเท็จจริง 
ของเอกสารหลักฐานการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ครั้ง
ที่ 1 ,ใบเสร็จรับเงิน ครั้งที่ 2  
 

วันที่  24 พ.ค. – 7 มิ .ย. 62 
รัชนีกร/กัญญาพัชร 

4. การรายงานผลการคืนเงินค่าธรรมเนียม
ส่งให้กรมบัญชีกลางและ สตง. 
      เพ่ือให้ทราบว่า ธพ. ส่งรายงาน
ผลการอนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
ให้ กรมบัญ ชี กลาง และส า เน าให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการ
ถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550  

      สอบทานรายงานการหักรายรับจ่าย
ขาดและการถอนคืน เงินรายรับ  ให้
กรมบัญชีกลาง และส าเนาให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดง
รายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหัก
รายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ 
พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 17 ก าหนด 
 

วันที่ 10 พ.ค. – 19 มิ.ย. 62/
หน.จารุวรรณ/รัชนีกร/
กัญญาพัชร 
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ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำ

กำร 
5 . การประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน          
      เพ่ือให้ทราบว่ากระบวนงานการ
พิจารณาถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน     
มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้อง
กับแนวทางตามระเบียบ ข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และส่วน
ราชการได้มีการบันทึกทุกครั้งที่ได้รับ
เงินรายได้ค่าธรรมเนียม 
 
 
 

      สอบทานการด าเนินการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการที่
ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 
 

วันที่ 10 พ.ค. – 19 มิ.ย. 62/
หน .จารุ วรรณ /รั ชนี ก ร /
กัญญาพัชร 

     

ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ :         
  1. นางสาวจารุวรรณ     ปรีชาเดช   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
  2. นางสาวรัชนีกร          แสนิล  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน   
  3. นางสาวกัญญาพัชร     รักเมือง  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
 

      ผู้ตรวจสอบ            ผู้ตรวจสอบ 
 
(................................................)    (..........................................) 
    นางสาวรัชนีกร  แสงนิล     นางสาวกัญญาพัชร  รักเมือง 

             ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน       ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
วันที่ ................./......................../...............                  วนั................./......................../...............  

 
 
ผู้สอบทาน 

                   
                                        (..............................................) 
                                           นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช 
           หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
     วัน................./......................../............... 
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บทท่ี 5 

กำรตรวจสอบ กิจกรรม กำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน 
 การตรวจสอบเป็นขั้นตอนการวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบมา
วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ โดยมีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นแนวทางในการตรวจสอบทั้งนี้     
ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ 
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  การตรวจสอบ กิจกรรมการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินเป็นการตรวจสอบตามข้อบังคับของ
กระทรวงการคลังที่ก าหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนและรายงาน
ผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีขั้นตอนวิธีการตรวจสอบตั้งแต่ 
การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ 
การสรุปผลตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 
1. วิธีกำรตรวจสอบ กิจกรรม กำรตรวจสอบกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน 
ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 1 : การตรวจสอบการด าเนินการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ช าระซ้ า 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่า ศบธ. มีการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท 
วิธีกำรตรวจสอบ : 1. ตรวจหนังสือค าขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
เช่น แบบช าระค่าธรรมเนียมรายปี ส าเนาเอกสารใบช าระเงินธนาคาร เป็นต้น 
                         2. ตรวจเอกสารหลักฐานต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ที่พิสูจน์ว่าได้มีการช าระค่าธรรมเนียม
ซ้ าหรือการช าระค่าธรรมเนียมในแต่ละปี  
 

กำรเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดำษท ำกำร :  
กระดำษท ำกำร : รำยละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่ยืนค ำร้องขอคืนเงิน  

ผู้ประกอบการ/ที่อยู่/ 
เลขที่ใบอนุญาต 

วันที่ 
ยื่นค าร้อง 

วันที่ 
ศบธ. 

รับเรื่อง 

จ านวนเงิน 
ที่ขอคืน 
(บาท) 

การช าระ 
ค่าธรรมเนียมรายป ี

สาเหตุ/ที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมซ้ า 

ปีที่ 
ช าระซ้ า 

หรือ 
ส่งผิด

ประเภท 

พ.ร.บ. 
ควบคุม
น้ ามันฯ 
2542 
ต่ออายุ
ประเภท 

ที่ 3 

พ.ร.บ. 
การค้าฯ 
2543 
ม.11 
ผู้ค้า 

น้ ามัน 
 

1. นางเอ ใจกล้า 
1/110 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ใบทะเบียนเลขที่ :  
ชม 100/10/2556 

8 ก.พ. 62 18 มี.ค. 62 2,035   
 

 

น าแบบแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ ของปี 60 
ไปช าระเป็นค่าธรรมเนียม
ปี 62 

2560 
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ผู้ประกอบการ/ที่อยู่/ 
เลขที่ใบอนุญาต 

วันที่ 
ยื่นค าร้อง 

วันที่ 
ศบธ. 

รับเรื่อง 

จ านวน
เงิน 

ที่ขอคืน 
(บาท) 

การช าระ 
ค่าธรรมเนียมรายป ี

สาเหตุ/ที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมซ้ า 

ปีที่  
ช าระซ้ า 

หรือ 
ส่งผิด

ประเภท 

พ.ร.บ. 
ควบคุม
น้ ามันฯ 
2542 
ต่ออายุ
ประเภท 

ที่ 3 

พ.ร.บ. 
การค้าฯ 
2543 
ม.11 
ผู้ค้า 

น้ ามัน 
 

2. นางบี ใจด ี
2/20 ต.บ้านค้อ อ.บ้านเผือ จ.อุดรธานี  
ใบทะเบียนเลขที่ : 
อด 200/20/2549 

11 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 1,355   น าแบบแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ ของปี 61 
ไปช าระเป็นค่าธรรมเนียมปี 
62 

2561 

3. นายซี มีสุข 
3/30 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา  
 ใบทะเบียนเลขที่ : 
ยล 300/30/2544 

16 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 1,900   ธพ. แจ้งให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมของปี 62 
อีกครั้ง 

2562 

4. หจก. น้ าพุ 
 3/30 ม.3 ต.น้ าพุ อ.เมือง จ.ราชบุร ี
ใบทะเบียนเลขที่ : 
รบ 400/40/2557 

22 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 400   

 

เจ้าหน้าที่ของ หจก. ได้น า
แบบแจ้งช าระค่าธรรมฯ ไป
ช าระซ้ า ครั้งที่ 2 

2562 

5. . สหกรณ์การเกษตรคาบ ุ
จ ากัด (นายด า รักชาติ) 
200 ม.2 ต.บ้านใหม ่อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา 
ใบทะเบียนเลขที่ : 
นม. 01 นก.001 

14 ม.ค. 62 
ส่งเอกสาร  

26 มี.ค. 62 
และ 

28 มี.ค. 62 

3 เม.ย. 62 1,920  

 

 ช าระตามแบบแจ้งเมื่อ 
13 ธ.ค. 61 ผ่าน
ธนาคาร 
ช าระให้ท้องถิ่น  
อบต.บ้านใหญ ่
(ผิดประเภท) 

2562 

 

สรุปผลกำรตรวจสอบ :  
 ศบธ. รับค าร้องขอคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
2562 ทั้งสิ้น 5 ราย เป็นการช าระค่าธรรมเนียมซ้ า 4 ราย และการช าระค่าธรรมเนียม ผิดประเภท 1 ราย ได้แก่ 
 

  (1) นางเอ ใจกล้า     (2) นางบี ใจดี 
 (3) นายซี มีสุข       (4)  หจก. น้ าพุ 
 (5)  สหกรณ์การเกษตรคาบุ จ ากัด 
 

 การพิจารณาให้คืนเงินค่าธรรมเนียม เป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอนุมัติ
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ข้อ 1 โดยมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล จากเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ ได้แก่ 
วันที่ผู้ประกอบการยื่นค าร้อง, วันที่ ศบธ. รับเรื่อง, จ านวนเงินที่ขอคืน, การช าระค่าธรรมเนียมเป็นการ  ช าระประเภทใด 
สาเหตุที่ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าหรือผิดประเภท และปีที่ช าระซ้ าหรือส่งผิดประเภทรายได้  
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ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 2 : การน าเงินส่งรายได้แผ่นดินที่บันทึกในระบบ GFMIS 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการขออนุมัติถอนคืนเงินเป็นรายการที่ได้น าส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่าง
ถูกต้องแล้ว     
วิธีกำรตรวจสอบ : 1. สอบทานการบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมรายปีจากทะเบียน รับ – ส่ง รายได้ในระบบ 
GFMIS และข้อมูลอ้างอิงการบันทึกรายการ เอกสารการน าส่งเงินเกี่ยวกับประเภทรายได้ ปีงบประมาณ     
ที่น าส่งจ านวนเงินที่น าส่งหรือหลักฐานการช าระเงินของผู้ประกอบการ 
     2. สอบทานว่ามีหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ แต่น าส่งเงินไว้แล้ว      
เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องว่าเป็นการช าระซ้ าโดยมีการรายงานข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และมีการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินไว้แล้วในระบบ GFMIS  
 

กำรเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดำษท ำกำร :  
กระดำษท ำกำร : รำยละเอียดข้อมูลเงินรำยได้แผ่นดินบันทึก GFMIS ประเภท RA รหัสรำยได้ 670 

 
สรุปผลกำรตรวจสอบ :  
 ศบธ. ได้ขอข้อมูลรายละเอียดการน าเงินรายได้ค่าธรรมเนียม ส่งคลังในระบบ GFMIS กับส่วนคลัง 
เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณา ว่ารายการที่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ขอรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือ
ผิดประเภท ได้น าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ดังนี้ 

รำยกำร/จ ำนวนเงิน 

วันที่ 
ที่ออก
ใบเสร็จ
ผ่ำน 

ธนำคำร 
ครั้งที่ 2 

ใบเสร็จ 
รับ เงิน 
ครั้งที่ 2 

ธ = ธนำคำร 
ป= ไปรษณีย์ 

อ้ำงอิง 
RA 
 

 

เลขที่
เอกสำร

จำกระบบ 
GFMIS 

วันที่ผ่ำน
รำยกำร
น ำส่ง 

เลขที่
เอกสำร

จำกระบบ 
GFMIS 

เลขที่อ้ำงอิง 
3 ใบน ำฝำก
เงินธนำคำร 

1. นางเอ ใจกล้า 
 6/2/62 

(A5) เลขที่ ธ  
2562/07771 
ลว. 6 ก.พ. 62 

R62110
0178 

100000
0317 

8/2/62 120000
6916 

07191071
23708200 

2. นางบี ใจด ี
 25/2/62 

(A4) เลขที่ ธ 
2562/08849 
ลว. 25 ก.พ. 62 

R62110
0201 

100000
2117 

27/2/62 120000
1711 

07191071
25782548 

3. นายซี มีสุข 
 28/2/62 

(A4) เลขที่ ธ 
2562/09146 
ลว. 28 ก.พ. 62 

R62110
0207 

100000
5202 

4/3/62 120000
3209 

07191071
26405161 

4. หจก. น้ าพุ 
 8/3/62 

(A4) เลขที่ ธ 
252/09594 
ลว. 8 มี.ค. 62 

R62110
0219 

100000
2929 

12/3/62 120000
7045 

07191071
27428922 

5. สหกรณ์การเกษตรคาบ ุ
จ ากัด   26/2/62 

(A4) เลขที่ ธ
2562/08929 
ลว. 26 ก.พ. 62 

R62110
0203 

100000
5104 

28/2/62 120000
8508 

07191071
26007960 
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ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 3 : การพิจารณาคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า 
วัตถุประสงค์  : เพ่ื อให้ ทราบว่ามีการช าระ เงินค่าธรรมเนี ยมครั้ งที่  2  เป็นกรณี การช าระซ้ าหรือ                     
ช าระผิดประเภทจริง  โดยมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐาน และ ธพ. ได้น าเงินส่งเป็นรายได้
แผ่นดินในระบบ GFMIS ไว้แล้วก่อนขออนุมัติให้โอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ             
วิธีกำรตรวจสอบ : ตรวจสอบรายละเอียด ข้อเท็จจริง ของเอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียม 
ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ครั้งที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน ครั้งที่ 2 
 

กำรเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดำษท ำกำร :  
กระดำษท ำกำร : กำรคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ช ำระค่ำธรรมเนียมซ้ ำ 

ผู้ประกอบกำร เลขที่ใบอนุญำต 
ใบเสร็จรับเงิน 

ที่ 1 
ใบเสร็จรับเงิน 

ที่ 2 

ค่ำธรรมเนียม 
ที่คืน 
(บำท) 

เงินโอนเข้ำ
บัญชี 
(บำท) 

 1. นางเอ ใจกล้า 
 
 

ชม 879/98/2556 (A4) เลขที่  
ป60/1000980            
ลว. 14 ธ.ค. 59 

(A5) เลขที่  
ธ2562/07771 
ลว. 6 ก.พ. 62 

2,035 2,005 

2. นางบี ใจด ี
 
 

อด 955/91/2549 (A5) เลขที่  
ธ61/1011845            
ลว. 22 ก.พ. 61 

(A4) เลขที่  
ธ2562/08849 
ลว. 25 ก.พ. 62 

1,355 1,325 

3. นายซี มีสุข 
 

ยล 6/6/2544 (A5) เลขที่  
ธ62/1000764            
ลว. 15 พ.ย. 61 

(A4) เลขที่  
ธ2562/09146       
ลว. 28 ก.พ. 62 

1,900 1,865 

4. หจก. น้ าพุ 
 

รบ 493/2/2557 (A5) เลขที่  
ธ62/1007882             
ลว. 14 ม.ค. 62 

(A4) เลขที่  
ธ252/09594 
ลว. 8 มี.ค. 62 

400 370 

5. สหกรณ์การเกษตร
คาบุ จ ากัด 

นม. 01 นก.001 (A5) เลขที่  
ป61/1006520           
ลว. 30 ม.ค. 61 

(A4) เลขที่  
ธ2562/08929 
ลว. 26 ก.พ. 62 

1,356 1,3206 

1. เจ้าหน้าที่ส่วนคลังจัดท ารายละเอียดข้อมูลทะเบียนรับ – น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS โดยแสดง
รายละเอียดข้อมูลส่งให้ ศบธ. ดังนี้ 

 1) ประเภทรายได้  เลขอ้างอิง RA, รหัสรายได้ 670 
 2) ปีงบประมาณท่ีน าส่ง 2562 
 3) จ านวนเงินที่น าส่ง เป็นยอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้นที่น าส่งคลังภายในวันเดียวกัน 
   4) หมายเหตุ  ระบุรายการที่ รับเงินซ้ า/ส่งผิดประเภท ของผู้ประกอบการ แสดงจ านวนเงิน 
แต่ละรายการและเลขที่ใบเสร็จอ้างอิง 
 

2. ศบธ. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรับ – น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS  ที่ได้รับจากส่วนคลัง
เพ่ือพิจารณาว่า รายการที่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ขอรับคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือผิด
ประเภท ได้น าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้ว  



27 
 

สรุปผลกำรตรวจสอบ :  
 ศบธ. ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ ที่มายื่นค าร้องขอคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ทั้ง 5 ราย เป็นรายการที่ยังไม่เคยได้รับอนุมัติให้คืนเงินค่าธรรมเนียมมาก่อน และได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ในระบบ GFMIS ไว้แล้ว จึงขออนุมัติ อธพ. ให้โอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิโดยได้หักค่าธรรมเนียมธนาคารไว้ จ านวน 
30 บาท ทุกราย ยกเว้น นายซี มีสุข จ านวน 35 บาท 
ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 4 : การรายงานผลการคืนเงินค่าธรรมเนียมส่งให้กรมบัญชีกลางและ สตง. 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้ ทราบว่ามีการช าระ เงินค่ าธรรมเนี ยมครั้ งที่  2  เป็ นกรณี การช าระซ้ าหรือ                     
ช าระผิดประเภทจริง  โดยมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐาน และ ธพ. ได้น าเงินส่ง เป็นรายได้
แผ่นดินในระบบ GFMIS ไว้แล้วก่อนขออนุมัติให้โอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ             
วิธีกำรตรวจสอบ : สอบทานรายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง 
และส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 17 ก าหนด 
กำรเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดำษท ำกำร :  

กระดำษท ำกำร : กำรส่งรำยงำนให้กรมบัญชีกลำงและส่งส ำเนำให้ สตง. 

ผู้ประกอบกำร 

หมวด 3  กำรรำยงำนข้อ 17 แห่งข้อบังคับ
กระทรวงกำรคลัง 

หนังสือ ธพ. (ที่ พน 0401.1/.....) 

(1) ทะเบียนรับ - 
น ำส่งรำยได้ใน 
ระบบ GFMIS 

(ลงวันที่) 

(2) รำยงำนกำร
จัดเก็บเงินรำยได้
ค่ำธรรมเนียม 

(ลงวันที่) 

(3) 
เหตุผล 

ส่ง 
กรมบญัชีกลำง 

(เลขที)่ 

ส ำเนำ
ส่ง 

สตง. 
(เลขที)่ 

วันที่ 

1. นางเอ ใจกล้า 7 ก.พ. 62 21 มี.ค. 62 ช าระซ้ า 5953 5954 5 เม.ย. 62 

2. นางบี ใจดี 26 ก.พ. 62 
3 เม.ย. 62  

ช าระซ้ า 
7196 7197 15 พ.ค. 62 

3. นายซี มสีุข 1 มี.ค. 62 
4. หจก. น้ าพุ 11 มี.ค. 62 23 เม.ย. 62 
5. สหกรณ์การเกษตรคาบุ 
จ ากัด 

14 ธ.ค. 61 29  เม.ย. 62 
ช าระผดิ
ประเภท 

 

 
สรุปผลกำรตรวจสอบ :  
  ธพ. ได้ส่งรายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง และส าเนาให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียด ประเภทรายได้ค่าธรรมเนียม จ านวนเงินและ
วันที่ที่ได้หักรายรับจ่ายขาด และได้ระบุเหตุผลว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า/ผิดประเภท ไว้อ ย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 
2550 หมวด 3 ข้อ 17 ก าหนด 
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2. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
 การเขียนรายงานการตรวจสอบเป็นงานขั้นสุดท้ายของขั้นตอนการตรวจสอบ และเป็นเครื่องมือที่ผู้
ตรวจสอบใช้ในการติดต่อกับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ รายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนตัวแทน
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้ตรวจสอบ เนื่องจากผู้รับรายงานการตรวจสอบไม่มี
โอกาสทราบถึงรายละเอียดของงานที่ตรวจสอบ เพียงแต่ได้รับการบอกกล่าวจากรายงานเท่านั้น ผู้บริหารจะ
เห็นคุณค่าและความส าคัญของงานตรวจสอบหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของรายงานเป็นส าคัญ 
ดังนั้น  ผู้ตรวจสอบจึงควรจัดท ารายงานอย่างมีคุณภาพจากข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว และให้
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้รายงานที่สามารถท าให้ผู้รับผิดชอบน าไปพิจารณาด าเนินการให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ จึงจะถือว่างานตรวจสอบนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ดังนั้น 
ผู้ตรวจสอบจึงควรเอาใจใส่ในการจัดท ารายงานให้ได้คุณภาพและมีสาระส าคัญ เป็นที่น่าสนใจของฝ่าย
บริหารและมีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้จริง โดยจัดท ารายงานการตรวจสอบแบ่งออกเป็น (1) รายงานการ
ตรวจสอบฉบับเต็ม (2) รายงานการตรวจสอบฉบับย่อ (เสนอต่อ อธพ.) และจะต้องมีองค์ประกอบของ
รายงานการตรวจสอบ ดังนี้ 
 

 1) ชื่อกิจกรรมการตรวจสอบ 
 2) หน่วยรับตรวจ 
 3) ประเภทการตรวจสอบ 
 4) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 5) ขอบเขตการตรวจสอบ 
 6) ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 7) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อว 
 8) ประเด็นการตรวจสอบ 
 9) วิธีการตรวจสอบ 
 10) ผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ 
 11) ความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข กรณีมีข้อตรวจพบ 
 12) ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและผู้สอบทาน 
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ตัวอย่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบ (ฉบับเต็ม) 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
เรื่อง กำรตรวจสอบกำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน ครั้งที่ 3 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
หน่วยรับตรวจ : ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.)      
 ขอบเขตกำรตรวจสอบ : การหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับตามหนังสือ สลก.           
ที่ 0401.1/1051  ลงวันที่  13 พฤษภาคม 2562 หนังสือ สลก. ที่  พน 0401.1/1100 ลงวันที่             
21 พฤษภาคม 2562 และหนังสือ สลก. ที่ 0401.1/1399 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตามล าดับโดย
มีรายละเอียดผู้มีสิทธิได้คืนเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้       
   (1) นางเอ ใจกล้า       (2) นางบี ใจดี    
 (3) นายซี มีสุข  (4) หจก. น้ าพุ 
       (5) สหกรณ์การเกษตรคาบุ จ ากัด  

  
ระยะเวลำที่ตรวจสอบ :  วันที่ 23 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562  
ประเด็นกำรตรวจสอบที่ :  1. การตรวจสอบการด าเนินการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีช าระซ้ า 
    2. การน าเงินส่งรายได้แผ่นดินที่บันทึกในระบบ GFMIS 
  3. การพิจารณาคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า  
   4. การรายงานผลการคืนเงินค่าธรรมเนียมส่งให้กรมบัญชีกลางและ สตง. 
  5. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้ทราบว่า ศบธ. มีการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท  
    2. เพ่ือให้ทราบว่ามีการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้แล้วและทราบได้ว่าเป็นการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินใน
ปีงบประมาณใด   
   3. เพ่ือให้ทราบว่าเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการได้ช าระครั้งที่ 1 ตามใบเสร็จรับเงินได้
ถูกบันทึกเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน  
                      4. เพ่ือให้ทราบว่ามีการช าระเงินค่าธรรมเนียมครั้งที่ 2 เป็นกรณีการช าระซ้ าหรือช าระผิด
ประเภทจริง  โดยมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐาน และ ธพ. ได้น าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินใน
ระบบ GFMIS ไว้แล้ว            
                    5. เพ่ือให้ทราบว่า ธพ. ส่งการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง 
และส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550    
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 6. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานพิจารณาถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินตั้งแต่การรับค าขอไป
จนถึงการรายงานผลการคืนเงิน มีการควบคุมภายในที่ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือ          
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
กฎหมำย : กฎหมายหลักเพ่ือการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม 2 ฉบับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 2. พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

          3. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 
                    4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง   
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 1 : การตรวจสอบการด าเนินการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ช าระซ้ า 
วิธีกำรตรวจสอบ : 
  1. ตรวจหนังสือค าขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ เช่น 
แบบช าระค่าธรรมเนียมรายปี ส าเนาเอกสารใบช าระเงินธนาคาร เป็นต้น 
  2. ตรวจเอกสารหลักฐานต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ที่พิสูจน์ว่าได้มีการช าระค่าธรรมเนียมซ้ า
หรือการช าระค่าธรรมเนียมในแต่ละปี   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่า ศบธ. มีการรับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
ประกอบค าขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท  
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : ผู้ประกอบการได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตามมาตรา 11 ประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ ามัน หรือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ค้าน้ ามัน ประเภทที่ 3 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และได้ยื่นค าร้องขอคืนค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ า 

ข้อเท็จจริง / ข้อตรวจพบ : ศบธ. รับค าร้องขอคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ทั้งสิ้น 5 ราย เป็นการช าระค่าธรรมเนียมซ้ า 4 ราย และการช าระ        
ค่าธรรมเนียมผิดประเภท 1 ราย ดังนี้  

 

ที ่ รายชื่อผู้ประกอบการ 
จ านวนเงินที่ขอคืน 

(บาท) 

ปีที่ช าระซ้ า 
หรือ 

ส่งผิดประเภท 
1 นางเอ ใจกล้า 2,035 2560 
2 นางบี ใจดี 1,355 2561 
3 นายซี มีสุข 1,900 2562 
4 หจก. น้ าพุ 400 2562 
5 สหกรณ์การเกษตรคาบุ จ ากัด 1,356 2561 
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 การพิจารณาให้คืนเงินค่าธรรมเนียม เป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอนุมัติ
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ข้อ 1 โดยมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล จากเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค า
ขอ ได้แก่ วันที่ผู้ประกอบการยื่นค าร้อง, วันที่ ศบธ. รับเรื่อง, จ านวนเงินที่ขอคืน, การช าระค่าธรรมเนียมเป็นการช าระ
ประเภทใด, สาเหตุที่ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าหรือผิดประเภท และปีที่ช าระซ้ าหรือส่งผิดประเภทรายได้  
 

ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ     : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 2 กำรน ำเงินส่งรำยได้แผ่นดินที่บันทึกในระบบ GFMIS 
วิธีกำรตรวจสอบ : 
  1. สอบทานการบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมรายปีจากทะเบียน รับ – ส่ง รายได้ในระบบ 
GFMIS และข้อมูลอ้างอิงการบันทึกรายการ เอกสารการน าส่งเงินเกี่ยวกับประเภทรายได้ ปีงบประมาณที่
น าส่ง จ านวนเงินที่น าส่งหรือหลักฐานการช าระเงินของผู้ประกอบการ 
  2. สอบทานว่ามีหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ แต่น าส่งเงินไว้แล้ว      
เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องว่าเป็นการช าระซ้ าโดยมีการรายงานข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และมีการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินไว้แล้วในระบบ GFMIS  
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการขออนุมัติถอนคืนเงินเป็นรายการที่ได้น าส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่าง
ถูกต้องแล้ว                                  
 

หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : รายการที่ผู้ประกอบการยื่นค าขอคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียม เป็นรายการที่ได้
น าส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้วตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอนุมัติการถอน
คืนเงินรายได้แผ่นดิน                                 

ข้อเท็จจริง / ข้อตรวจพบ : ศบธ. ได้ขอข้อมูลรายละเอียดการน าเงินรายได้ค่าธรรมเนียม ส่งคลังในระบบ 
GFMIS กับส่วนคลัง เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณา ว่ารายการที่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ขอรับเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ช าระซ้ าหรือผิดประเภท ได้น าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ดังนี้ 
 

 

 
 
 
     
 

1. เจ้าหน้าที่ส่วนคลังจัดท ารายละเอียดข้อมูลทะเบียนรับ – น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS โดยแสดง
รายละเอียดข้อมูลส่งให้ ศบธ. ดังนี้ 
  1) ประเภทรายได้  เลขอ้างอิง RA, รหัสรายได้ 670 
  2) ปีงบประมาณท่ีน าส่ง 2562 
  3) จ านวนเงินที่น าส่ง เป็นยอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้นที่น าส่งคลังภายในวันเดียวกัน 
  4) หมายเหตุ  ระบุรายการที่ รับเงินซ้ า/ส่งผิดประเภท ของผู้ประกอบการ แสดงจ านวนเงินแต่
ละรายการและเลขท่ีใบเสร็จอ้างอิง 
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ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 3 : การพิจารณาคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า 
วิธีกำรตรวจสอบ : ตรวจสอบรายละเอียด ข้อเท็จจริง ของเอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียม 
ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ครั้งที่ 1 ,ใบเสร็จรับเงิน ครั้งที่ 2  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่ามีการช าระเงินค่าธรรมเนียมครั้งที่ 2 เป็นกรณีการช าระซ้ าหรือช าระผิด
ประเภทจริง  โดยมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐาน และ ธพ. ได้น าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินใน
ระบบ GFMIS ไว้แล้วก่อนขออนุมัติให้โอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ           

หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น : ศบธ. ได้พิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการเป็นการช าระซ้ าหรือ
ผิดประเภทจริง  
ข้อเท็จจริง / ข้อตรวจพบ :  ศบธ. ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ ที่มายื่นค าร้องขอคืนเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมทั้ง 5 ราย เป็นรายการที่ยังไม่เคยได้รับอนุมัติให้คืนเงินค่าธรรมเนียมมาก่อน และได้
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS ไว้แล้ว จึงขออนุมัติ อธพ. ให้โอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิโดยได้หัก
ค่าธรรมเนียมธนาคารไว้จ านวน 30 บาท ทุกราย ยกเว้น นายซี มีสุข จ านวน 35 บาท 
 

ผลกระทบ : ไม่มี  
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 4 : การรายงานผลการคืนเงินค่าธรรมเนียมส่งให้กรมบัญชีกลางและ สตง. 
กฎหมำย/ระเบียบ : ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 
2550  
วิธีกำรตรวจสอบ :   สอบทานรายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง 
และส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 17 ก าหนด 
 

2. ศบธ. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรับ – น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS  ที่ได้รับจาก   
ส่วนคลังเพ่ือพิจารณาว่า รายการที่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ขอรับคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ช าระ
ซ้ าหรือผิดประเภท ได้น าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ไว้อย่างถูกต้องแล้ว  
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่า ธพ. ส่งการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง 
และส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550  
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : ธพ. ส่งรายงานผลการอนุมัติการหักรายรับจ่ายขาด ให้กรมบัญชีกลาง และ
ส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 17 ก าหนด 
ข้อเท็จจริง / ข้อตรวจพบ : ธพ. ได้ส่งรายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้
กรมบัญชีกลาง และส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียด ประเภทรายได้
ค่าธรรมเนียม จ านวนเงินและวันที่ที่ได้หักรายรับจ่ายขาด และได้ระบุเหตุผลว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ า/             
ผิดประเภท  ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการ
ถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 17 ก าหนด 
 

ผลกระทบ   : ไม่มี 
สำเหตุ       : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 
ประเด็นกำรตรวจสอบที่ 5 : การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
วิธีกำรตรวจสอบ : สอบทานการด าเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการที่ช าระซ้ าหรือ       
ช าระผิดประเภท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการที่ช าระซ้ าหรือช าระ
ผิดประเภท มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางตามระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการ          
ที่เก่ียวข้อง  
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการที่ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท 

ข้อเท็จจริง/ข้อพบเห็น : การด าเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการที่ช าระซ้ าหรือช าระผิด
ประเภท มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย และข้อบังคับที่ก าหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจนระหว่าง ศบธ. ซึ่งท าหน้าที่ในการรับค าร้องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม  ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน พิจารณาคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้มีสิทธิ และ คพ. ซึ่งท าหน้าที่ใน
การน าเงินรายได้ค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS และด าเนินการโอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ
ที่ได้รับการอนุมัติให้คืนเงิน ถือว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม  
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ผลกระทบ    : ไม่มี 
สำเหตุ        : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 
ผู้ก ำกับดูแล :     นางสาวจารุวรรณ      ปรีชาเดช  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  นางสาวรัชนีกร          แสงนิล  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน :  นางสาวกัญญาพัชร     รักเมือง  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

ผู้ตรวจสอบ..................................... ......   ผู้ตรวจสอบ...........................................
 (นางสาวรัชนีกร แสงนิล)            (นางสาวกัญญาพัชร รักเมือง) 

 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน               ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
   

 
ผู้สอบทาน........................................................ 
      (นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช) 
               หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ตัวอย่ำง รำยงำนกำรตรวจสอบฉบับย่อ (เสนอต่อ อธพ.) 
 

บันทึกขอ้ควำม 
ส่วนรำชกำร กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน    โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๐๑                         . 
ที่  พน 0400.1/xxx                          วันที ่    xx     กรกฎาคม  ๒๕62                  . 
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)               . 
 

เรียน   อธิบดี                 

 ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2562 อธิบดีอนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ของ สลก. การด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยมีรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ดังแนบ 
 กระทรวงการคลัง ก าหนดวงเงินให้ส่วนราชการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีส่งเกินส่งผิด
ประเภท ส่งซ้ า ไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อราย โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงคลัง ตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 หมวด 1 
ข้อ 8 (1) การหักรายรับเพ่ือจ่ายคืนเงินที่ส่วนราชการน าส่งเกินกว่ารายรับ ส่งผิดประเภทรายได้ หรือส่งซ้ า 
และ ข้อ 10 ให้ส่วนราชการมีอ านาจหักรายรับจ่ายขาดจากเงินรายรับที่ยังมิได้น าส่งคลังนั้นก่อนได้ หากเงิน
รายรับที่ต้องหักรายจ่ายได้น าส่งคลังแล้ว ให้หักจากเงินรายรับที่ได้รับในประเภทเดียวกันกับรายรับที่น าส่งคลัง 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนและรายงานผลการ
ตรวจสอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีผลการตรวจสอบในภาพรวม ดังนี้  
 
1.  กำรด ำเนินกำรรับค ำร้องขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมรำยปีที่ช ำระซ้ ำ  

           ศธบ. รับค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปี ในระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562                
จากผู้ประกอบการที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมตามมาตรา 11 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันหรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตผู้ค้าน้ ามันประเภทที่ 3 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พร้อมเอกสารหลักฐาน 
และเหตุผลในการขอรับเงินคืน รวม 5 ราย แบ่งเป็นช าระผิดประเภท 1 ราย คือ สหกรณ์การเกษตรคาบุรี จ ากัด และ 
ช าระซ้ าอีก 4 ราย รายได้แก่  

  (1) นางเอ ใจกล้า  (2) นางบี ใจดี  
  (3) นายซี มีสุข   (4) หจก. น้ าพุ 
  (5) สหกรณ์การเกษตรคาบุ จ ากัด     

2. กำรน ำเงินส่งรำยได้แผ่นดินที่บันทึกในระบบ GFMIS  

             การช าระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย เป็นรายการที่ได้น าเงินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรับ - น าส่งรายได้ในระบบ GFMIS ที่ คพ.   
บันทึกบัญชี และส่งให้ ศบธ. ประกอบการพิจารณาเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ผู้มีสิทธิต่อไป 
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3. กำรคืนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ได้ช ำระค่ำธรรมเนียมซ้ ำ 

                    การพิจารณาเอกสารหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยมีใบเสร็จรับเงิน จ านวน 2 ฉบับ       
ที่เป็นต้นฉบับ เพ่ือแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีซ้ าหรือผิดประเภท ซึ่งผู้ประกอบการยังไม่เคยน า
ใบเสร็จรับเงินมายื่นขอคืนเงินค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ศบธ. ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงของ
ผู้ประกอบการว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าจริง จึงถือว่าผู้ประกอบการเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนในส่วนที่ช าระ
ซ้ าหรือผิดประเภทคืนเงินด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีผู้ประกอบการโดยตรง ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้
และยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมทุกราย 

4. กำรรำยงำนผลกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมส่งให้กรมบัญชีกลำงและ สตง. 

        ธพ. ได้ส่งรายงานการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ ให้กรมบัญชีกลาง และ
ส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแสดงรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 หมด 3 ข้อ 17  ก าหนด 

5. กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 

  การด าเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการที่ช าระซ้ าหรือช าระผิดประเภท      
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย และข้อบังคับที่ก าหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ระหว่าง ศบธ. ซึ่งท าหน้าที่ในการรับค าร้องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน พิจารณาคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้มีสิทธิ และ คพ. ซึ่งท าหน้าที่ในการน าเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS และด าเนินการโอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับ
การอนุมัติให้คืนเงิน ถือว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

   (นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช) 
   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

กำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบที่ดีต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ถูกต้อง (Accuracy) 
 1.1 ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบหลักฐานที่มี 
  1.2 ปราศจากข้อผิดพลาด การใช้ค า/ภาษา และตัวสะกด 
  1.3 น าเสนอด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถัน 
  1.4 กรณีเสนอข้อมูลที่เป็นการอนุมานต้องเปิดเผยให้ผู้อ่านรู้ 
2. เที่ยงธรรม (Objective) 
  2.1 ไม่บิดเบือนจากความจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
  2.2 ไม่อคติกับผู้รับการตรวจหรือโน้มเอียงทางใดทางหนึ่ง ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว 
3. ชัดเจน (Clear) 
  3.1 สื่อให้ผู้รับรายงานเข้าใจง่าย 
  3.2 แสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (Logical) 
  3.3 หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง 
  3.4 มีข้อมูลเสริมถ้าจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 
  3.5 ใช้ตาราง แผนผัง กราฟประกอบ 
  3.6 ล าดับเนื้อเรื่องให้มีความต่อเนื่อง 
4. รัดกุม (Concise) 
 4.1 น าเสนอให้ตรงประเด็น 
  4.2 ไม่ใช่ “เขียนให้สั้น” 
 4.3 หลีกเลี่ยงหรือตัดค าฟุ่มเฟือยออก 
 4.4 ตัดข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึง 
5. สร้างสรรค์ (Constructive) 
 5.1 เนื้อหาที่เสนอและน้ าหนักเหมาะสม 
 5.2 ชี้ ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏหรือความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการ 
 5.3 เน้นการปรับปรุงข้อบกพร่องมากกว่าเพียงแก้ไขข้อผิดพลาด 
6. ครบถ้วน (Complete) 
 6.1 มีข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างครบถ้วนสนับสนุนข้อสังเกตและข้อสรุป 
 6.2 มีหลักฐานประกอบข้อสังเกตอย่างเพียงพอ 
7. ทันเวลา (Timely) 
 7.1 เสนอรายงานภายในเวลาอันสมควร ไม่ชักช้า 
 7.2 เสนอรายงานภายใน 2 เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนดารตรวจสอบ 
 7.3 ข้อมูลทันสมัย ทันต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องหรือความเสี่ยง 
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บทท่ี 6 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในด้วยความอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร 
ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการให้ความเชื่อมัน บริการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของ
รายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์  และ มาตรฐานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน
ก่อนหรือควรทราบว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานใดบ้างและ
แต่ละขั้นตอนควรจะด าเนินการขั้นตอนอะไรก่อนหลัง เพ่ือให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบ มีแผนและทิศทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบด้วย ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบในบางขั้นตอนสามารถที่จะปฏิบัติไป
พร้อมกับขั้นตอนอ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะ
สามารถบริหารการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
ภำยในส่วนรำชกำร 

พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพงำนตรวจสอบ

ภำยในภำครัฐ 

หลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ภำยในส ำหรับหน่วยงำน

ของรัฐ พ.ศ. 2561
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 1. กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเป็นการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผลตรวจสอบปีงบประมาณก่อน ผู้ตรวจสอบภายในควรส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเสมือนการเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินการตรวจสอบการส ารวจข้อมูลเบื้อ งต้นนั้น
มิใช่การหาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ เพราะหลักฐานการตรวจสอบเป็นสิ่งที่หน่วยรับตรวจมีอยู่และ
ผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับเอกสารหลักฐานดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบทราบแล้วว่ามีขอบเขตของ
เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบอย่างไรบ้างซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อมีการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น 

2. กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยงเป็นการด าเนินงานที่ผู้ตรวจสอบ
ควรปฏิบัติเป็นล าดับต้นๆของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องประเมินระบบการควบคุมภายใน
และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มี
อยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จ งบประมาณที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบ  

 3.กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนเป็นการก าหนดแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีทิศทาง โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรร
ทรัพยากร แผนการปฏิบัติงาน (วิธีการตรวจสอบ) ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

4.รวบรวมเอกสำรหลักฐำน/ขอเอกสำรจำกหน่วยรับตรวจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบใดบ้างจากหน่วยงานใดเพ่ือด าเนินการขอเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลจากหน่วยรับตรวจได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจสอบ 

5.กำรตรวจสอบเป็นกระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยรับ
ตรวจในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบเพ่ือสรุปผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประเด็นการ
ตรวจสอบที่วางไว้เป็นขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจสอบโดยการน าแผนปฏิบัติงานที่วางไว้มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบมาวิเคราะห์ และ 
สรุปผลการตรวจสอบโดยค านึงถึงประเด็น และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม   

6.กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบเป็นการสรุปผลการตรวจสอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ โดยแยกเป็นแต่ละประเด็นการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
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ตรวจสอบการน าเสนออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยรับตรวจการรายงานเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆ 
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการด าเนินงานนอกจากนั้นรายงานการ
ตรวจสอบยังอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
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