
แนวทางการตรวจสอบภายใน เร่ือง การบริหารพัสดุ

การตรวจสอบภายใน เร่ือง การบริหารพัสดุ เป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 หรือไม ่ซ่ึงแบง่ประเภทของ
พัสดุออกเป็นวสัดุ และ ทรัพยสิ์น (ครุภัณฑ์ และ วัสดุคงรูป) 
ดังน้ี

การบริหาร
พัสดุ

วัสดุ

ครุภัณฑ์

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี.คู่มือการตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 



ขั้นตอนการควบคมุวสัดุ
1. รับมอบวสัดแุละตรวจสอบหลักฐานการรบั
วัสดุ (ใบตรวจรบั,ใบสง่ของ/ใบแจง้หนี)้ พร้อมทั้ง
บันทึกรายการรบัวสัดใุนบญัชวีัสดตุามแบบตัวอยา่งที ่
กวพ. ก าหนด
2.จดัเกบ็วสัดุ
3. เมื่อมเีจา้หนา้ทีม่าขอเบกิวสัด ุให้เจา้หนา้ที่
พัสดุ/ผูด้แูลพสัดุ ตรวจสอบหลักฐานการจา่ย(ใบเบกิ
วัสดุ) และบันทกึรายการจา่ยในบญัชวีสัดุ
4. กรณีมกีารยมื เมื่อมเีจา้หนา้ทีม่าขอยมืวสัดุ ให้
เจ้าหนา้ทีพ่สัด/ุผูด้แูลพสัดุ  ตรวจสอบหลกัฐานการ
ยืมและบนัทกึรายการจา่ยในบญัชวีัสดุ
5. ภายในเดือนสดุทา้ยกอ่นสิ้นปงีบประมาณ 
เสนอหวัหนา้หน่วยงานแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพสัดปุระจ าปี
6. ให้คณะกรรมการฯเริม่ตรวจสอบพสัดใุนวนัเปดิ
ท าการแรกของปีงบประมาณเปน็ต้นไป และรายงานผล
การตรวจสอบตอ่ผูท้ีแ่ตง่ตัง้ภายใน 30 วันท าการ นับ
แต่วันเริม่ด าเนนิการตรวจสอบพสัดุ
7.เมือ่หัวหนา้หนว่ยงานไดร้บัรายงานผลการ
ตรวจสอบพสัดปุระจ าปีแลว้ใหเ้สนอหัวหนา้หนว่ยงาน
ของรฐั(อธกิารบด)ี จ านวน 1 ชุด

ขั้นตอนการตรวจสอบพสัดุ
1  1. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดทีล่งรบัในบญัชี
วัสดุกับหลักฐานการรบัวสัด ุถูกต้อง ครบถ้วน ทุก
รายการพรอ้มทัง้ตรวจสอบแบบบญัชวีสัดุวา่ใชต้ามแบบ
ตัวอย่างที ่กวพ ก าหนดหรอืไม่
2. ตรวจสอบถานทีเ่ก็บวสัดุและวธิกีารจดัเกบ็

เหมาะสม ปลอดภยั เพียงใด
3. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอยีดทีล่งจา่ยในบญัชี

วัสดุ กับ หลักฐานการจา่ยพสัด ุพร้อมทัง้สุม่ตรวจนบั
วัสดุคงเหลอืในบญัชวีสัดุ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ
และเปน็ปัจจบุนั
4. กรณมีกีารยมืวัสด ุตรวจสอบหลกัฐานการยมื ว่ามี

การจดัท าเปน็ลายลักษณอ์กัษร ตามระเบยีบทีก่ าหนด
หรือไม่
5. ตรวจสอบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุประจ าป ี(แต่งตัง้ภายในเดอืนสดุทา้ย ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ)
6. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี

(คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบฯตอ่ผูท้ี่
แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วนัเริม่ด าเนินการ
ตรวจสอบพสัดุ
7.ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพสัดุ

ประจ าปไีปยังหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 
จ านวน 1 ชุดเจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

วัสดุ

2



การควบคมุทรัพยส์นิ (ครุภัณฑ์ และ วัสดคุงรูป

การรับครุภัณฑ์1 1
บันทึกทะเบียน,ออกรหัสครุภัณฑ์2

การจ่ายหรือน าครุภัณฑ์ไปใช้3
การจัดเก็บ,ดูแล, บ ารุงรักษา4
การตรวจนับพัสดุประจ าปี5

ตรวจสอบครุภัณฑ์กับหลักฐานการรับ
พัสดุ และตรวจสอบการได้มา(ได้รับจัดสรร,
จัดซ้ือเองหรือบริจาค)

ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลครบถ้วน มีการแยกประเภทของ
ครุภัณฑ์ มีการพ่นหรือเขียนรหัสลงบนตัว
ครุภัณฑ์

ตรวจสอบว่าครุภัณฑ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีน ามาใช้ยังมี
อยู่จริง และตรวจสอบว่าครุภัณฑ์ท่ีระบุใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีผู้ใช้ตรงตามท่ี
บันทึกหรือไม่

ตรวจสอบว่าทรัพย์สินถูกจัดเก็บไว้ภายใน
ส านักงานครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินจากเอกสารจัดซื้อจัดจ้างว่าได้
บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่

ตรวจสอบค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจ าปี
ว่าแต่งต้ังภายใน 30 กันยายน หรือไม่ และตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (คณะกรรมการฯมีการ
รายงานฯต่อผู้ท่ีแต่งต้ังภายใน 30 วันท าการ) นับแต่วันเร่ิม
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ พร้อมทั้งการรายงานต่ออธิการบดี 
จ านวน 1 ชุด
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สัญญาและการท าสญัญาตาม พรบ.การจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

สัญญาตามพระราชบัญญติัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ
สัญญาแบบเตม็รปูแบบ ได้แก ่แบบสัญญาจา้งกอ่สรา้ง, แบบสัญญาซือ้ขาย, แบบ

สัญญาจะซือ้จะขายแบบราคาคงทีไ่มจ่ ากดัปรมิาณ, แบบสัญญาซือ้ขายคอมพวิเตอร,์ แบบ
สัญญาซือ้ขายและอนญุาตใหใ้ช้สิทธิใ์นโปรแกรมคอมพวิเตอร,์ แบบสัญญาเช่าคอมพวิเตอร์
,แบบสัญญาจา้งบรกิารบ ารงุรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขคอมพวิเตอร,์ แบบสัญญาเช่ารถยนต,์
แบบสัญญาจา้งท าความสะอาดอาคาร, แบบสัญญาจา้งใหบ้รกิารรกัษาความปลอดภยั,แบบ
สัญญาเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร, แบบสัญญาแลกเปลีย่น, แบบสัญญาจา้งออกแบบและควบคมุ
งานกอ่สรา้ง, แบบสัญญาจา้งผูเ้ชีย่วชาญรายบคุคลหรอืจา้งบรษิทัทีป่รกึษา, และแบบสัญญา
จ้างท าของ

สัญญาแบบลดรปู หรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสือ ได้แก ่เป็นการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิี
คัดเลอืกตามมาตรา 56(1) (ค) หรอืการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
56(2) (ข) (ง) หรอื (ฉ) หรอืการจา้งทีป่รกึษาโดยวธิเีฉพาะเจา้ะจงตามมาตรา 70(3) (ข),
เป็นการจดัซือ้จดัจา้งจากหนว่ยงานของรฐั, กรณคีูสั่ญญาสามารถส่งมอบพสัดไุดค้รบถว้น
ภายใน 5 วันท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเปน็หนงัสือ, การเช่าซึ่งผุเ้ชา่ไมต่อ้ง
เสียเงนิอืน่ใดนอกจากคา่เชา่, กรณอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราช
กิจจานเุบกษา  

สัญญาแบบไมม่รีปู  โดยทีม่าตรา 96 วรรคสอง บัญญตัวิา่ “ในกรณทีีก่ารจดัซือ้จดัจา้ง
มีวงเงนิเลก็นอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง จะไมท่ าขอ้ตกลงเปน็หนงัสือไวต้อ่กนักไ็ด ้
แตต่อ้งมหีลกัฐานในการจดัซือ้จดัจา้งนัน้” กล่าวคอื การจดัซือ้จดัจา้งทีม่วีงเงนิไมเ่กนิ 
1000,000 บาท หน่วยงานของรฐัจะไมท่ าขอ้ตกลงเปน็หนงัสือ โดยมหีลกัฐานทีผู่ข้ายหรอืผู้
รับจา้งออกใหเ้ปน็หนงัสือ ก็ถือวา่เปน็หลกัฐานเปน็หนงัสือนัน้เปน็สัญญารปูแบบหนึง่
เช่นเดยีวกนั

ที่มา : ศิริกัญญา รุนประโคน. วารสาร กรมบัญชีกลาง.



มาตรฐานการบรหิารจดัการความเส่ียง
ส าหรบัหนว่ยงานของรฐั

กระทรวงการคลงัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏบัิตกิารบรหิารจดัการความเสีย่งส าหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ.2562 ตาม
หนังสอืกระทรวงการคลงัที ่กค 0409.4/ว23 ลว. 19 มีนาคม 2562 โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรฐัด าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง ได้ดังนี้

1. จัดให้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง 
2. ต้องมกีารก าหนดวัตถปุระสงค์เพ่ือใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งที่

เหมาะสม รวมถงึการสือ่สารการบรหิารจดัการความเสีย่งของวตัถปุระสงค์ดา้นตา่ง ๆ 
ต่อบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ต้องด าเนนิการในทกุระดบัของหนว่ยงานของรฐั อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
การระบุความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่งและการตอบสนองความเสีย่ง 

4. ต้องจดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างนอ้ยปลีะครัง้และตอ้งมกีารสือ่สาร
แผนบรหิารการจดัการความเสีย่งกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย และตอ้งมกีารตดิตาม
ประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้มกีารรายงานการ
บริหารการจดัการความเสีย่งของหนว่ยงานตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

สามารถพิจารณาน าเครือ่งมอืการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมมาประยุกตใ์ชก้บั
หน่วยงาน เพ่ือให้การบรหิารจดัการความเสีย่งของหนว่ยงานเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
( : สามารถน าเครือ่งมอืแนวคิดของการบรหิารจดัการความเสีย่งอ่ืน ๆ มาใชใ้นการ

ด าเนนิการได ้เช่น COSO – ERM Framework หรือ ISO 31000 เปน็ตน้ )
ที่มา : กรมบัญชีกลาง. จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 129 ประจ าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562.



การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา 
ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

จากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าส่วนมากในการเบิกจ่ายค่าจ้าง
นักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการนั้น หน่วยงานยังปฏิบัติไม่
ครบถ้วน ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด หน่วยตรวจสอบ
ภายในจึงสรุปสาระน่ารู้ ในการด าเนินการดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ดังน้ี

ในการจ้างนักเรียน นักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการ
ในช่วงปิดภาคเรียน ในวันท าการ หรือวันหยุดราชการ ให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจ้างได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม 
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้

ที่มา : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ ว 30 ลว. 3 เมษายน 2558



1. ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจ้างได้ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุด

พัก ค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาทต่อคน
2.2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทน

ไม่เกิน 150 บาทต่อคน
3. วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน ด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
3.1 จ่ายเป็นเงินสด ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
3.2 โอนเงินเข้าบัญชี ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเป็น

หลักฐานการจ่าย



ก่อนจะให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบต้อง
ท าหนังสือขออนุมัติจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
ราชการ โดยระบุภาระงาน เหตุผลความจ าเป็น รายชื่อนักเรียน 
นักศึกษา ระยะเวลา วงเงินค่าตอบแทน และแหล่งเงินในการ
จ้าง เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ (ไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ)

1. หนังสืออนุมัติจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการ
2. หลักฐานการจ่ายเงิน ใบส าคัญรับเงิน/หลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ใบลง
เวลา/บันทึกการปฏิบัติงาน



แนวทางการควบคุมภายในด้านการรบัเงิน

การรบัเงนิของหนว่ยงานของรฐั ประกอบด้วยการรบัเงนิตาม
กฎหมายก าหนด การรบัเงนิจากการขายสนิค้าหรือการใหบ้รกิาร การรัง
เงินค  าประกนั การรบัเงนิบริจาค และการรบัเงินด้านอืน่ ๆ โดยมแีนว
ทางการควบคุมภายในด้านการรบัเงนิได้ก าหนดตามวธิกีารรบัเงนิซึ่งแบง่ได้ 
4 วิธี รวมทั งมขีนัตอนการวางระบบการควบคุมภายใน ดังนี 

การรับช าระเงินด้วยเงินสด
การรับช าระเงินด้วยเช็ค
การรับช าระเงินผ่านเครื่องรับช าระเงิน ณ จุดขาย
การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

1. การวิเคราะหก์ระบวนการท างานด้านการรับเงนิ
2. การวิเคราะหแ์ละการระบคุวามเสีย่งในขั นตอนการรบัเงิน
3. การประเมนิระดับความเสีย่ง
4. การก าหนดวิธีการจดัการความเสีย่ง
5. การประเมนิระบบการควบคุมภายใน



การควบคมุภายในดา้นการรบัเงิน

การออกแบบระบบการควบคมุภายในดา้นการรบั

เงินของสว่นราชการตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลงั การรบัเงิน 

การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าสง่คลงั พ.ศ. 

2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสัง่การอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

กระบวนการรบัเงินของหน่วยงาน ขอ้ควรค านึงถึงระบบ

การควบคมุภายใน ดา้นรบั ไดแ้ก่

1. การควบคมุทัว่ไป

1.1 การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผ ูร้บัช าระเงินเงิน

และผ ูบ้นัทึกรายการรบัเงินในสมดุบญัชี

1.2การก าหนดผ ูร้บัผิดชอบในหารตรวจสอบ

ควบคมุการน าเงินสดและเช็คท่ีไดร้บัฝากธนาคารให้

ครบถว้นถกูตอ้ง

1.3 เจา้หนา้ท่ีการเงินตอ้งไมส่ามารถบนัทึก

รายการเพ่ิมลกูหน้ี การลดหนา้ การปรบัปรงุ



1.4 การใชร้ะบบคอมพิวเตอรป์ฏิบติังานดา้น

การเงินและการบญัชี

 จดัท าค าสัง่/มอบหมายเป็นลายลกัษณ์

อกัษร

 ก าหนดรหสัผา่นในการเขา้ใชร้ะบบ

 การก าหนดรหสัผ ูใ้ชง้าน

 การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผ ูป้ฏิบติังานใน

ระบบและผ ูด้แูลระบบ

 การควบคมุการใชแ้ละการเก็บรกัษา

อปุกรณพิ์สจูนต์วัตน

2. การควบคมุดา้นการรบัเงิน

2.1 การรบัช าระเงินทกุครัง้ ตอ้งมีการออก

ใบเสร็จรบัเงินหรอืเอกสารหลกัฐานอ่ืน

2.2 การจดัท าเองการการรบัเงิน ควรมีการ

อา้งอิงการกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

2.3 ในกรณีท่ีมีการรบัเช็ค ตอ้งตรวจสอบสภาพ

สมบรูณแ์ละไมมี่การแกไ้ขขอ้ความ



3. การควบคมุดา้นใบเสรจ็รบัเงิน

3.1 ใบเสรจ็รบัเงินท่ีมีการพิมพแ์บบลว่งหนา้จาก

โรงพิมพต์อ้งมีการใหเ้รียงล าดบัเลม่ท่ีและเลขท่ี

3.2 กรณีท่ีมีการออกใบเสรจ็ท่ีออกดว้ย

คอมพิวเตอรต์อ้งเรียงล าดบัเลขท่ีเอกสารอตัโนมติั

3.3 ใบเสร็จรบัเงินไมค่วรมีการแกไ้ข ในกรณีท่ีมี

การแกไ้ขขอ้ความท่ีส าคญั ตอ้งยกเลิกทัง้ฉบบัและออก

ใบเสร็จใหม่

3.4 การยกเลิกใบเสร็จรบัเงินตอ้งใหผ้ ูมี้อ านาจ

อนมุติัเสมอ

3.5 การออกขอ้ปฏิบติัใหผ้ ูร้บัช าระเงินแจง้ผ ูช้ าระ

ใหเ้ก็บใบเสรจ็รบัเงินเป็นหลกัฐานเสมอ

3.6 กรณีใบเสรจ็รบัเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ชง้านหรอืสญู

หายตอ้งมีการแจง้ความทนัทีและติดประกาศ 

ใบเสร็จรบัเงินท่ีเป็นการรบัเงินดว้ยเงินสดหรอืเช็ค ตอ้ง

มีการลงลายมือช่ือของผ ูร้บัเงิน



3.6 ใบเสร็จรบัเงินท่ีพิมพจ์ากโรงพิมพแ์ลว้ แต่

ไมมี่ความประสงคท่ี์จะน ามาใชอี้ก ใหด้ าเนินการขอ

อนมุติัเพ่ือท าลายใบเสรจ็รบัเงิน

3.7 การออกนโยบายหรอืระเบียบใหมี้การเก็บ

รกัษาใบเสร็จรบัเงิน ใหอ้ย ูท่ี่ปลอดภยัและระบ ุ

ผ ูร้บัผิดชอบในการเก็บรกัษาใบเสร็จรบัเงิน

3.8 การจดัท าทะเบียนคมุใบเสรจ็รบัเงินท่ี

พิมพจ์ากโรงพิมพ ์เม่ือใบเสรจ็รบัเงินเบิกมาจากคลงั

พสัดแุลว้ หวัหนา้ฝ่ายการเงิน ตอ้งท าหนา้ท่ีควบคมุดแูล

การใชใ้บเสร็จรบัเงิน



4. การควบคมุดา้นการน าเงินฝากและการน าสง่

เงิน

4.1 การก าหนดใหมี้การน าเงินสดและเงินฝาก

ธนาคารทกุสิ้นวนัหวัหนา้ฝ่ายการเงินตอ้งตรวจสอบ ว่า

จ านวนเงินสด และเช็คตามยอดเงินในใบเสรจ็รบัเงินไดมี้

การน าฝาก

4.2 การเก็บเงินสดและเช็คท่ีไดร้บัช าระแลว้ และรอ

การน าสง่ หรอืธนาคาร ตอ้งเก็บรกัษาในท่ีมัน่คงปลอดภยั

4.3 ระบผุ ูร้บัผิดชอบในการเก็บเงินสด ปรมิาณเงิน

สด ท่ีสามารถเก็บรกัษาได้

4.4 หน่วยงานอาจมอบหมายผ ูร้บัผิดชอบท่ีไมใ่ช่

เจา้หนา้ท่ีเก็บรกัษาเงินสด ด าเนินการตรวจนบัเงินสดเป็น

ระยะ ๆ



5. การควบคมุดา้นการบนัทึกขอ้มลูและรายงาน

5.1 ผ ูร้บัช าระเงินตอ้งจดัท ารายงานสรปุการรบั

ช าระเงินในแต่ละวนัสง่หวัหนา้ฝ่ายการเงินตรวจสอบ

5.2 ผ ูมี้หนา้ท่ีบนัทึกตอ้งมัน่ใจว่าใบเสร็จรบัเงินทกุ

ฉบบัไดร้บับนัทึกบญัชี

5.3 การบนัทึกบญัชีการรบัเงินสด/เช็ค ควรบนัทึก

รายการทกุสิ้นวนั

5.4 การบนัทึกบญัชีการน าเงินฝากธนาคารตอ้ง

สามารถอา้งอิงไดว่้าเป็นรายการรบัเงินสด/เช็ค

5.5 การตรวจสอบกระทบยอดจ านวนเงินท่ีน าเงิน

ฝากธนาคารกบัใบเสรจ็รบัเงิน ว่าถกูตอ้งตรงกนั

5.6 การกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร ตอ้งท า

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้



ผู้จัดท ำ : นำงสำวทิพยำภรณ์ ทักษ,ี นำยพำยุ ภูโคกเนิน 
ที่ปรึกษำ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงไกร นำมนัย

หน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
https://audit.rmu.ac.th/ E-mail : internal_audit@rmu.ac.th

043-722118-9 ต่อ 362,332 หรือ 043-722124

6. การควบคมุดา้นการอนมุติัคืนเงิน

6.1 การก าหนดขัน้ตอนและวิธีการท่ีชดัเจน 

ส าหรบัการตรวจสอบและการอนมุติัการโอนคืนเงิน ใน

กรณีท่ีมีการรบัช าระหน้ีโดยการโอนเงินจากธนาคาร 

การคืนเงินไมค่วรคืนดว้ยเงินสดตอ้งโอนคืนเขา้เลขท่ี

บญัชีเท่านัน้

6.2 ในกรณีการรบัเงินผา่นเครือ่งช าระเงิน ณ 

จดุขายผิดพลาดตอ้งยกเลิก (Void) ผา่นเครือ่งรบั

ช าระเงิน ณ จดุขายเท่านัน้

6.3 หน่วยงานตอ้งก าหนดผ ูมี้หนา้ท่ีอนมุติัการ

โอนคืนเงินและผ ูมี้หนา้ท่ีแจง้ธนาคาร

https://audit.rmu.ac.th/

