
 

                                                                                         

 

คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

เมษายน  2561  

 



ค าน า 
 

 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ด้านการจัดการ 

ประเด็นนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องจัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการตรวจสอบ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์             

( KTB Corporate Online) โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และตามค ารับรอง              

การปฏิบัติ ราชการของกลุ่ มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว  ประจ า                     

ปีงบประมาณ 2561 มิติภายใน มีตัวชี้วัดคือระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือกระบวนการหลักของหน่วยงาน

 คณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้  กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมและ                 

มี มติ จั ดท า คู่ มื อ กา รตร วจสอบการ รั บ เ งิ นแล ะการน า เ งิ นส่ ง คลั ง ผ่ าน ร ะบบ อิ เ ล็ กทร อนิ ก ส์                                 

(KTB Corporate Online) ฉบับนี้  โดยรวบรวมจากหนังสือสั่ งการของกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวข้อง                    

ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปใช้ในการตรวจสอบ  
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 บทท่ี 1   ความเป็นมา 

 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e - Payment Master Plan)  

ซึ่งมีแผนงานโครงการ e - Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  และเห็นชอบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในระยะต่อไป โดยในส่วนของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎระเบียบ               

เพ่ือผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็น          

การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   กระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง                   

การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้ส่วนราชการ

ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกหนังสือดังนี้ 

1) กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.3/ว 36 ลงวันที่  8 เมษายน 2559                     

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 76 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online  

3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 77 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ  

4) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 90 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

เรื่องขยายเวลาเริ่มด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลังผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ฯ ซึ่งขอจ าแนกหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติฯ ตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559                  

ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังจ านวน 4 ฉบับข้างต้น ซึ่งหนังสือฉบับนี้ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 

การจ่ายเงิน 

1. ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับเงิน

งบประมาณท่ีขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน 

 

หน้าที่ 1 



 

 

     ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน Bulk Payment กับธนาคารกรุงไทยฯ  ผ่าน 

     ระบบ KTB Corporate Online 

2. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1. ใช้เพ่ือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็น

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณี 

(1) การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามระเบียบการ

เบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 26 เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

(2) การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 

(3) การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ ที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,000.- บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฯ ข้อ 24 (2) 

3. บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามข้อ 2. ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร 

(1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่

ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มี

สิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 

(2) กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ

รับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

4. ในการเริ่มด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก                 

ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate 

Online และน ารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในแบบฯ  

มาจัดท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลส าหรับการโอนเงินต่อไป 

5. เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินจากส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

และให้ด าเนินการโอนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ 

KTB และเมื่อการโอนเงินส าเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS หรือ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้ 

กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืม

เงิน เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงิน

ในแบบค าขอเบิกเงินดังกล่าวอีก 

หน้าที่ 2 



 

6. ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน Detail Report และ Summary Report / Transaction History 

ที่ได้จากระบบ KTB เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ตรวจสอบ 

7. ทุกสิ้นวันท าการ ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB 

Corporate Online   เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงาน

สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History)  รายการสรุป

ความเคลื่อนไหวทางบัญชี E - Statement / Account Information  ที่ เรียกจากระบบ KTB 

Corporate Online  และข้อมลูในทะเบียนคุมการโอนเงิน ตามข้อ 4 ให้ถูกต้องตรงกัน 

8. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้า

บัญชีผิดราย  โอนเงินเกินกว่าจ านวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ  ให้ส่วนราชการด าเนินการเรียกเงินคืน

บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1 และน าเงินส่งคลัง ถ้าน าส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการน าส่ง

เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  แต่ถ้าน าส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภท            

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

การรับเงิน 

1. ให้ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินธนาคารประเภทกระแสรายวัน จ านวน 1 บัญชี กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือรับเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย ฯ โดยใช้ชื่อบัญชี  “ ชื่อ

ส่วนราชการ.......  เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”   พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน Bill 

Payment  ผ่านระบบ  KTB Corporate Online  ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เพ่ือใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังไว้แล้ว 

และยังไม่ได้เปิดใช้บริการระบบ KTB Corporate Online   ให้ขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน Bill 

Payment ผ่านระบบ KTB Corporate Online    ส าหรับบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ด้วย 

2. การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1. ให้ส่วนราชการก าหนดแบบใบแจ้งการช าระเงิน เพ่ือให้

ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย  ชื่อ

ส่วนราชการผู้รับช าระเงิน วันที่รับช าระ ชื่อผู้ช าระเงิน รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับช าระและ

จ านวนเงินที่ช าระ โดยรูปแบบของรหัส และข้อมูลอ้างอิง ที่จะระบุในแบบใบแจ้งการช าระเงินจะต้อง

มีความสอดคล้อง และสามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ 

3. ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่งและทุก

ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร และ Mobile Banking เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1. 

และจะได้เอกสารหลังจากการท าธุรกรรมช าระเงินกับธนาคารกรุงไทย ในช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น              
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    เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน               

    เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ช าระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการ เพ่ือออก  

    ใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ช าระเงินต่อไป 

4. ทุกสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงิน

ระหว่างวัน (Receivable Information Online)  กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี                   

(e - Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online  ให้ถูกต้อง

ครบถ้วน ในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุป

รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ Receivable Information Download ที่เรียกจากระบบ 

KTB Corporate Online      

5. ให้ส่วนราชการเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ เพ่ือเป็นหลักฐาน               

ในการรับเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

การน าเงินส่งคลัง 

1.  ให้ส่วนราชการขอเปิดใช้บริการน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) 

ส าหรับบัญชีเพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  บัญชีรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง                

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และบัญชี

เงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการ ใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือที่ได้รับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

2.  การน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระยะแรก ให้ใช้ส าหรับ 

การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน การน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง           

และการน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน 

3.  ให้ส่วนราชการท ารายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online                 

โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตามข้อ 3.1 พร้อมทั้งระบุประเภทและ

จ านวนเงินที่ จะน าส่งคลังหรือฝากคลัง และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ผ่ านระบบ 

KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด

เพ่ือรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ แล้วแต่กรณี และเมื่อท ารายการแล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอ                

การท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการน าเงินส่งคลัง

หรือฝากคลัง แล้วแต่กรณี 
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4. ทุกสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการน าเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง ผ่านระบบ 

KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอ การท ารายการส าเร็จ กับรายการสรุป  ความ

เคลื่อนไหวทางบัญชี ที่เรียกจากระบบ  KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน 

5. ให้เก็บรักษาหลักฐานในการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online    

ตามข้อ 4. ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

       ส าหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMIS Package และ Bill Payment ผ่านระบบ     

KTB Corporate Online   ทีธ่นาคารกรุงไทยเรียกเก็บ ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง 

  วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด  

 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตินี้ได้  ให้ขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง 

                           ให้สว่นราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

เป็นต้นไป 

     ระเบียบข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงิน

ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 ข้อ 73 “การรับเงิน

ให้รับเป็นเงินสด เว้นแต่การรับเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอย่างอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้ปฏิบัติตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์      

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 ข้อ 47 วรรคสอง             

“ การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอ่ืนใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

การจ่ายเงินสวัสดิการค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังก าหนด หมายถึง ระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 ข้อ 26 “ การขอเบิกเงินของ    

ส่วนราชการส าหรับเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังก าหนด ให้กรมบัญชีกลาง

จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี             

ว่าด้วยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า

เงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551 ข้อ 24 (2) “นอกจากกรณีตาม (1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าหรือลงใบสั่งซื้อหรือ 
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ใบสั่งจ่ายในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการ

จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้

หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้” 

  2.  หนั งสือกระทรวงการคลั ง  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค  0402.2/ว 116 ลง วันที่  31                        

กรกฎาคม 2560 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่าน

อุปกรณ์รับช าระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) โดย 

1) ส่วนราชการที่รับวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) เปิดบัญชีเงิน

ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับธนาคารที่วางเครื่อง EDC 1 บัญชี โดยใช้ชื่อบัญชี 

“ชื่อส่วนราชการ ..................เพ่ือการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” เพ่ือใช้รับเงินที่ช าระด้วย

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และสมัครใช้บริการระบบ Internet Banking  

2) ส่วนราชการที่รับวางเครื่อง EDC กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย 

เพ่ิมเติม อีก 1 บัญชี โดยใช้ชี่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ ........เพ่ือการน าเงินส่งคลังหรือ

ฝากคลัง” เพ่ือรับโอนเงินจากบัญชีส าหรับรับเงินช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ใน

การน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง โดยให้สมัครใช้บริการระบบ Internet Banking                  

(KTB Corporate Online) พร้อมสมัครใช้บริการ Prompt Pay โดยใช้เลขประจ าตัว                   

ผู้เสียภาษี ของส่วนราชการในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์  ส าหรับบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย 

3) วิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) 

3.1) เมื่อผู้ช าระเงินแจ้งความประสงค์จะช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ให้

ส่วนราชการรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยท ารายการผ่านอุปกรณ์รับช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง Electronic Data Capture : EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้ 

3.2) เครื่อง EDC ท าการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ช าระเงินจะแสดงผล 

      1) กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง หรือยอดเงินในบัญชีของผู้ช าระเงิน              

ไม่พอจ่าย ระบบจะปฏิเสธการท ารายการทันที กรณีนี้ ให้ส่วนราชการคืนบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่ผู้ช าระเงิน และเรียกรับช าระเงินด้วยวิธีอ่ืนตามระเบียบ                

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

     2) กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและยอดเงินในบัญชีของผู้ช าระเงินมี

เพียงพอจ่าย ระบบจะท าการหักบัญชีของผู้ข าระเงินและพิมพ์หลักฐานการช าระเงิน 

Payment Slip ที่แสดงรายละเอียด และยืนยันการช าระเงิน จ านวน 2 ฉบับ  
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คือ หลักฐานการช าระเงินที่ส่วนราชการให้ผู้ช าระเงินลงลายมือชื่อ Merchant Copy                     

1 ฉบับ และหลักฐานการช าระเงินที่ผู้ช าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือ

ชื่อ Customer Copy 1 ฉบับ 

3.3) กรณีที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการหักบัญชีของผู้ช าระเงิน ตาม 2) แล้วให้                    

ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการช าระเงินให้กับ               

ผู้ช าระเงิน 1 ชุด และส่วนราชการเก็บส าเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการช าระเงิน 

1 ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน 

3.4) กรณีท่ีการช าระเงินมีข้อผิดพลาด ส่วนราชการสามารถยกเลิกรายการได้ หากได้รับ

แจ้งก่อนที่จะท ารายการสรุปยอดรับช าระเงินทุกสิ้นวัน หากส่วนราชการออกใบเสร็จไป

แล้วก่อนมีการยกเลิก ให้เรียกใบเสร็จฯ คืนและขีดฆ่าเลิกใช้ทั้งฉบับ แล้วออกใบเสร็จ

ใหม่ และน าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

3.5) ทุกสิ้นวัน ส่วนราชการสรุปยอดรายการรับช าระเงินผ่านเครื่อง EDC เพ่ือ

ประมวลผลการรับช าระเงินระหว่างวัน สั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับช าระเงินจากเครื่อง EDC 

เพ่ือน ามาตรวจสอบกับหลักฐานการช าระเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้อง

ตรงกัน 

3.6) เมื่อส่วนราชการท าการสรุปยอดรายการรับเงินในแต่ละวันแล้ว ธนาคารจะท าการ

โอนยอดเงินเต็มจ านวนตามใบสรุปยอดรับช าระเงิน ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้

ส าหรับรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธนาคาร ภายในวันท าการเดียวกัน 

3.7) วันท าการถัดไป ก่อนเวลา 10.00 น. ส่วนราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ กับรายงานการรับช าระเงินผ่าน

ระบบงานของธนาคาร เมื่อถูกต้องตรงกัน ให้ด าเนินการ 

      1) กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

บัญชีของธนาคารกรุงไทย ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ 

Internet  Banking เพ่ือน าส่งคลัง เป็นเงินรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง แล้วแต่กรณี 

      2) กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ส าหรับรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็น

บัญชีของธนาคารพาณิชย์อ่ืน ให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าว ผ่าน

ระบบ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ที่เปิด

ไว้ส าหรับน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ 

ดังกล่าว ผ่านระบบ KTB เพ่ือน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง แล้วแต่กรณี 
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3.8) กรณีพบว่าการช าระเงินมีข้อผิดพลาดหลังจากท ารายการสรุปยอดรับช าระเงินทุก

สิ้นวันแล้ว ให้ส่วนราชการแจ้งขอปรับปรุงรายการ EDC  

4) กรณีรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต) ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับเงิน 

(บัตรเดบิต) 

5) ค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร 

   5.1) การรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิต และค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร เบิกจ่าย

จากงบประมาณกรมบัญชีกลาง 

   5.2) การรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ผู้ช าระเงินรับภาระค่าธรรมเนียม 

6) กรณเีกิดข้อขัดข้องส่วนของการรับช าระเงิน ส่วนราชการติดต่อโดยตรงกับธนาคารที่วาง

เครื่อง EDC 

7) หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ก าหนดการตรวจสอบความถูกต้องของ

การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

8) วิธีปฏิบัติงานระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 

9) ข้อปฏิบัติอ่ืนที่มิได้ก าหนดไว้ และกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561  

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง     

โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) ส่วนราชการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้แล้ว ส าหรับรับช าระเงินด้วย QR Code 

เพ่ิมเติม และสมัครใช้บริการกับธนาคาร 

      1.1)  Prompt Pay โดยใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax IP) ของส่วนราชการ  

      1.2) มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการช าระเงิน ธนาคารสร้าง QR Code ให้                         

ส่วนราชการใช้ในการรับช าระเงินผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data 

Capture : EDC) ซึ่งปรากฏ QR Code บนหน้าจอเครื่อง EDC 

  2) การรับช าระเงินของส่วนราชการ ด้วย QR Code 

      2.1) ส่วนราชการแจ้งรายการและจ านวนเงินที่ผู้ช าระเงินต้องช าระ 
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     2.2) การช าระเงิน ผู้ช าระเงินต้องใช้ Smartphone ที่ ได้ดาวน์โหลด Application                    

QR Code ของธนาคารที่ผู้ช าระเงินใช้บริการ เพ่ือใช้ส าหรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ 

โดยผู้ช าระเงิน Scan QR Code ของส่วนราชการที่อยู่ ในเครื่อง และกรอกจ านวนเงินที่ต้องช าระ                     

ก่อนกดยืนยันการช าระเงิน ผู้ช าระเงินจะได้รับหลักฐาน e-slip ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ช าระเงิน 

    2.3) เมื่อผู้ช าระเงินได้ท ารายการช าระเงินด้วย QR Code ส่วนราชการปฏิบัติตามขั้นตอน

ในคู่มือการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร โดยระบบจะท าการหักบัญชีของผู้ช าระเงิน

และพิมพ์หลักฐานการช าระเงิน คือ หลักฐานการช าระเงินที่ส่วนราชการให้ผู้ช าระเงินลงลายมือชื่อ และ

หลักฐานการช าระเงินฉบับทีผู่้ช าระเงินเก็บเป็นหลักฐานโดยที่ไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

    2.4) ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการช าระเงิน

ให้แก่ผู้ช าระเงิน และส่วนราชการเก็บส าเนาใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง และ

เก็บไว้ให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

    2.5) กรณีท่ีการช าระเงินมีข้อผิดพลาด ส่วนราชการสามารถยกเลิกรายการได้ หากได้รับ

แจ้งก่อนที่จะท ารายการสรุปยอดรับช าระเงินทุกสิ้นวัน หากส่วนราชการออกใบเสร็จไปแล้วก่อนมีการยกเลิก 

ให้เรียกใบเสร็จฯ คืนและขีดฆ่าเลิกใช้ทั้งฉบับ แล้วออกใบเสร็จใหม่ และน าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าติดไว้กับ

ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

2.6) ทุกสิ้นวัน ส่วนราชการสรุปยอดรายการรับช าระด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC ใน

แต่ละวัน เพ่ือประมวลผลการรับช าระเงินระหว่างวัน สั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับช าระเงินจากเครื่อง EDC                  

เพ่ือน ามาตรวจสอบกับหลักฐานการช าระเงิน และส าเนาใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน 

2.7) เมื่อส่วนราชการท าการสรุปยอดรายการรับเงินในแต่ละวันแล้ว ธนาคารจะท าการโอน

ยอดเงินเต็มจ านวนตามใบสรุปยอดรับช าระเงิน ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ ภายในวันท าการเดียวกัน 

    2.8) ส่วนราชการพบว่าการรับช าระเงินมีข้อผิดพลาดหลังจากที่ท ารายการสรุปยอดรับ

ช าระเงินทุกสิ้นวัน ให้แจ้งขอปรับปรุงรายการตามขั้นตอนในคู่มือการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC 

3) การน าเงินส่งคลัง 

   3.1) วันท าการถัดไป ก่อนเวลา 10.00 น. ส่วนราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่ได้เปิดไว้ กับรายงานการรับช าระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร เมื่อถูกต้องตรงกัน ให้ด าเนินการ 

      1) กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 

( มห าชน )  ส่ ว น ร าชกา ร โ อน เ งิ น จ ากบัญชี เ งิ น ฝ ากธน าคา รผ่ า น ร ะบบ  Internet  Banking                                    

KTB Corporate Online เพ่ือน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
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                           2) กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้เป็นบัญชีของธนาคารพาณิชย์อ่ืน ให้             

ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าว ผ่านระบบ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร เข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ที่เปิดไว้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ ว 116 ลงวันที่ 

31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสมัครใช้บริการ Prompt Pay ไว้แล้ว  เพ่ือรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทยฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพ่ือน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  

3.2) การท ารายการน าเงินส่งคลังจากบัญชี เงินฝากธนาคาร ผ่านระบบ KTB          

Corporate Online ให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว พร้อมระบุประเภทและ

จ านวนเงินที่จะน าส่งคลังเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัดเพ่ือรับ

เงินของหน่วยงานภาครัฐ แล้วแต่กรณี เมื่อท ารายการเสร็จให้พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ 

KTB Corporate Online เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการน าเงินส่งคลัง 

3.3) ทุกสิ้นวันท าการ ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ 

KTB Corporate Online จากเอกสารที่ พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ กับ รายการสรุป                   

ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate 

Online ให้ถูกต้องตรงกัน 

3.4) ให้เก็บรักษาหลักฐานในการน าเงินส่งคลังที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online   

ให้ สตง. ตรวจสอบต่อไป 

4) กรณีเกิดข้อขัดข้องส่วนของการรับช าระเงิน ส่วนราชการติดต่อโดยตรงกับธนาคารที่วาง

เครื่อง EDC 

5) หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ                  

ความถูกต้องของการรับเงินด้วย QR code 

6) วิธีปฏิบัติงานระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 

7) กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้ขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง 
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บทท่ี  2   แนวทางการตรวจสอบ 

2.1 การรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559                  

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ                    

KTB Corporate Online  

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง 

การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online  

3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง 

การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online  

4) ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมหรือ

กรณีอ่ืนใดที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. การประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน 

                     ของกระบวนงานรับเงินและการน าเงินส่งคลัง ระบบ KTB Corporate Online ให้ก าหนด

วัตถุประสงค์การตรวจสอบและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาความเสี่ยง

และปัจจัยเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน ในกระบวนงานดังกล่าว โดยในเบื้องต้นอาจประเมินความเสี่ ยงและปัจจัย

เสี่ยงของกระบวนงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยมีตัวอย่าง ดังนี้ 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. การเปิดใช้
บริการ 

1. ไมเ่ปิดบริการรับช าระและน าส่งเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 

2. ไมม่ีการแต่งตั้ง มอบหมายและ
ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบอย่าง
เหมาะสม 

3. การรักษาความปลอดภัยไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่
ก าหนด 

 
 
 
 

1. ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเปิดใช้บริการที่ให้ถือ
ปฏิบัติ  

2. บุ คล าก ร ไม่ เ พี ย งพอ  ห รื อ
คุณสมบัติของบุคลากรที่ จะ
แต่งตั้ งเป็นผู้ ใช้งานในระบบ                 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

3. ผู้ เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความ
เข้าใจ หลักปฏิบัติที่ดีในการ
ก าหนด/มอบหมายผู้มีสิทธิเข้า
ใช้งานที่เหมาะสม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
2. การรับเงิน 1. หน่วยงานไม่ได้รับเงินจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง / ได้รับ                  
ไม่ครบถ้วน /ได้รับเงินที่เป็น
ของหน่วยงานอ่ืน 

2. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินตามที่ผู้
ช าระเงินต้องการหรือได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 

3. การบันทึกบัญชีในระบบ                  
ไม่ถูกต้อง 

1. ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
      ตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
2. ผู้บันทึกบัญชีวิเคราะห์     
      รายการบัญชีผิดพลาด 

3. การน าเงินส่ง
คลัง 

1. การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
รายได้แผ่นดินแทนกัน เงินนอก
งบประมาณฝากคลังหรือฝาก
คลังแทนกันโดยไมผ่่านระบบ 

2. น าส่งเงินไม่ครบถ้วนตาม
จ านวนเงินที่ได้รับ 

3. น าเงินส่งคลังล่าช้าไม่เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ก าหนด 

4. ไม่มีหลักฐานการน าเงินส่งคลัง
หรือเอกสารพมิพ์หน้าจอการท า
รายการส าเร็จ รายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี  

5. การบันทึกทางบัญชีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

1. ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการน าเงินส่งคลังตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผู้ ปฏิบั ติ ง านไม่ ได้ สอบทาน
ความถู กต้ อ งครบถ้ วนของ
เอกสารหลักฐาน 

3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมที่
ได้รับมอบหมายไม่สอบทาน
และอนุมัติรายการก่อนการน า
เงินส่งคลัง 

4. การน าเงินส่งคลังโดยผู้มีอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ
โดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน 

4. การ
ตรวจสอบ ณ 
สิ้นวัน 

1. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการรับและ
น าเงินส่งคลังแต่ละรายการ ณ               
สิ้นวันท าการตามที่หลักเกณฑ์ฯ                 
ที่ก าหนด 
 

1. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือ
ขาดความช านาญในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ ์

2. ก า ห น ด วิ ธี ก า ร ต ร ว จส อบที่                     
ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 2.  ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก 
     รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน 
     ของส่วนราชการในวันท าการถัดไป 
3. ไม่มีการเก็บรักษารายงานสรุปราย

ละเอียดากรรับเงิน 
4. มีรายการข้อผิดพลาด / ไม่ถูกต้อง 

แต่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ ณ สิ้นวัน
ตรวจไม่พบ 

3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมที่ได้รับ 
มอบหมาย ไม่สอบทาน  หรือ
ติดตามก ากับดูแล 

4. ไม่ก าหนดหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบ ณ สิ้นวัน ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
 

3. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   พิจารณาจากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญ

ของแต่ละกิจกรรม หรือขั้นตอนในกระบวนงาน เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ เอกสาร

ประกอบการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ได้อย่างเหมาะสม   

 3.1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1) เพ่ือเชื่อมั่นได้ว่า การรับและการน าเงินส่งผ่านระบบ KTB Corporate Online                

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 

0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และที่เก่ียวข้อง 

2) เพ่ือเชื่อมั่นได้ว่า การรับและการน าเงินส่งผ่านระบบ KTB Corporate Online      

มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ ปฏิบัติสม่ าเสมอ 

3) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับการ

รับและการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate  

3.2) การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

       1) การรับและการน าเงินส่งผ่านระบบ KTB Corporate Online                           

ประจ าเดือน...................พ.ศ........................... 

    2) การปฏิบัติงานในขั้นตอนการขอเปิดใช้บริการการรับเงิน การน าเงินส่งคลัง และ

การตรวจสอบข้อมูลการรับและน าเงินส่งคลัง ณ สิ้นวัน  

 3.3) เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

  - การเปิดใช้บริการ 

    (1) หลักฐานการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
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    (2) หนังสือขอเปิดใช้บริการ GFMIS package ผ่านระบบ KTB Corporate Online                           

และใบสมัครขอใช้บริการช าระเงิน Bill Payment ส าหรับกลุ่มภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน

ที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายนน 2559 เรื่อง การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate 

online  

    (3) ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร/หลักฐานการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฎิบัติหน้าที่ใน

ระบบ KTB Corporate online ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 

กันยายน 2559 เรื่อง การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ  KTB Corporate online 

  (4) เอกสารการก าหนดสิทธิในระบบ KTB Corporate online 

- การรับเงิน 

  (5) ส าเนาใบแจ้งการช าระเงิน ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด (ถ้ามี) ตามหนังสือ              

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน

การจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

  (6) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีมีการออกใบเสร็จรับเงินตามที่ผู้ช าระเงินต้องการ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (7) รายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน (Receivable  Information Online) 

รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e - Statement/Account Information) รายงานสรุปรายละเอียด

การรับเงินของส่วนราชการ (Receivable  Information Download) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง                 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน               

การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- การน าเงินส่งคลัง 

  (8) เอกสารพิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate online 

ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด                 

ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และ

การน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (9 )  เอกสารรายการสรุปความเคลื่ อน ไหวทางบัญชี  (e -  Statement/                            

Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate online 

  (10) เอกสารประกอบการตรวจสอบการน าเงินส่งคลัง เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

ส าเนาสลิปการรับเงินที่ออกจากเครื่อง EDC รายงานสรุปการจัดเก็บรายได้ และทะเบียนคุมรับเงินประจ าวัน 

(ถ้ามี)  
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  (11) รายงานน าส่งเงินผ่าน KTB Corporate online ในระบบ GFMIS หนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานน าส่ง

เงินผ่านระบบ KTB Corporate online ในระบบ GFMIS 

- การบันทึกรายการบัญชีและระเบียบอื่นๆ 

  (12) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

พ.ศ.2551 

  (13) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate online 

  (14) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการ

บัญชีในระบบ เช่น หนังสือ ที่ กค 0410.3/ว399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการ

จ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate online และผังบัญชี

มาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 

3.4) วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการเปิดใช้บริการ 

1 ตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการสมัครขอใช้บริการรับและน าเงินส่งคลัง                  
Bill Payment และ GFMIS ว่ามีหลักฐานถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่  เช่น 
ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี หลักฐานการเสนอ /ขออนุมัติผู้มีอ านาจด าเนินการ เป็นต้น 

2 สอบทานเอกสารค าสั่งแต่งตั้งและการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ผู้ท ารายการ 
(User) ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ว่าเหมาะสม และการ
ก าหนดสิทธิการเข้าใช้ในระบบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (หนังสือที่ กค 0402.2/ว109 
ลงวันที่ 9 กันยายน 2559) 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
- สอบทานการควบคุมการใช้ระบบว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
1 การก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบว่าเป็นไปตามที่มีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยตรวจสอบ
จากเอกสารค าสั่งแต่งตั้งฯ กับเอกสารการก าหนดสิทธิในระบบ KTB Corporate online 

2 สอบทานกระบวนการ/วิธีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการ 
(ผู้ท ารายการ ผู้อนุมัติรายการ และผู้ดูแลระบบ) ซึ่งมีการโยกย้าย เกษียณอายุราชการ หรือ
ลาออก โดยสอบทานว่ามีกระบวนการ/วิธีการที่ชัดเจนและด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว หรือ
ทดสอบว่ามกีารยกเลิกสิทธิบุคคลดังกล่าวจริงตามกระบวนการ/วิธีการที่ก าหนด 
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- สอบทานการควบคุมเก่ียวกับการตรวจสอบการรับเงิน 

1 มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินจากรายงานการช าระเงินระหว่างวัน กับรายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชีในทุกสิ้นวันท าการ 

2 หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานรับเงินได้มีการก ากับดูแล 
หรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ท าหน้าที่รับเงิน และผู้ตรวจสอบรายงานสรุปต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

- สอบทานการควบคุมเก่ียวกับการตรวจสอบการน าเงินส่งคลัง 
1 การก าหนดเอกสารประกอบการน าเงินส่งคลังนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ใช้ในการสอบทานความถูกต้อง เช่น รายงานสรุปการจัดเก็บ
รายได้ ทะเบียนคุมรับเงินประจ าวัน 

2 สอบทานเอกสารต่าง ๆ โดยผู้มีอ านาจตามล าดับชั้น เช่น การก าหนดรูปแบบรายงานการน าส่ง
เงินให้กับผู้บริหารหน่วยงานทราบ ควรมีรูปแบบเข้าใจง่าย มีเอกสารใดประกอบ มีการสอบทาน
โดยใครก่อนส่งผู้บริหาร 

3 หน่วยรับตรวจมีการตรวจสอบข้อมูลการน าเงินส่งคลังจากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอที่ท ารายการ
ส าเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ในทุกสิ้นวันท าการหรือไม่ 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
1 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน โดยทดสอบรายการรับเงินที่ปรากฎในรายงานที่ได้จาก

ระบบ เช่น รายงานการรับช าระเงินระหว่ างวัน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของ                
ส่วนราชการ ว่าถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งค่าปรับ แบบยื่นช าระ
ค่าบริการ / ค่าธรรมเนียม ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบแจ้งการช าระเงิน เป็นต้น 

2 ตรวจสอบการน าส่งเงินว่ามีการน าส่งเงินครบถ้วน เช่น 1) ตรวจสอบเอกสารหน้าจอการท า
รายงานส าเร็จจากระบบ KTB Corporate online ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการน าเงินส่งคลัง
หรือฝากคลัง กับเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาสลิปการรับเงินที่
ออกจากเครื่อง EDC กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ว่าจ านวนเงินรับมีการน าส่งเงิน
ตรงกัน 2) ตรวจสอบการน าเงินส่งในระบบ GFMIS ว่าถูกประเภทของรายได้หรือไม่ เช่น                    
เงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง โดยตรวจสอบรายงานน าส่งเงินผ่าน KTB Corporate online        
ในระบบ GFMIS  ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0410.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
เรื่อง วิธีการเรียกรายงานน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS  กับ
เอกสารใบแจ้งการช าระเงิน ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 3) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการน าเงินส่งคลัง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับ
เงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
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2.2  การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินคืนรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

1. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล ถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ซึ่งมี 2 กรณี คือ กรณี ที่ 1 ) ถอนคืนเงิน

รายได้แผ่นดินและได้รับอนุมัติภายในปีงบประมาณที่ได้น าเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นการจ่ายผ่านระบบ                     

KTB Corporate Online กรณีที่ 2) ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินและได้รับอนุมัติเมื่อพ้นปีงบประมาณ                

ที่ได้น าเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นการจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS โดยจะต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายใน

ปีทีไ่ด้รับอนุมัติ ทั้งนี้ สามารถศึกษาได้จากหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้

แผ่นดินประเภทค่าปรับ  

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการน าเงินส่งคลังของ                       

ส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online  

3) ระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่

กระทรวงการคลังก าหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

4) วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

2. การประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ของกระบวนงานการจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุมความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้น และเพียงพอในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามตัวอย่าง ด้งนี้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. การขอเบิกเงินจากคลัง 1. จ านวนเงินขอเบิกในระบบ 
GFMIS ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ที่
กระทรวงการคลังอนุมัติ 

2. ไม่บันทึกขอเบิกเงินในระบบ 
GFMIS ห รื อ บั น ทึ ก ล่ า ช้ า
หลั งจากได้ รั บอนุ มั ติ จ าก
กระทรวงการคลัง 

3. การขอเบิกเงินจากคลังจ่าย
ตรง คู่สัญญาไม่ตรงกับบัญชี
เงินฝากธนาคารที่แจ้ง 

1. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม่ มี ก า ร
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกรายการขอ
เบิกเงินกับหลักฐานการ
อนุมัติถอนคืนเป็นรายได้
แผ่นดิน 

2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า /                      
ผู้ควบคุม/ผู้อนุมัติ  ไม่มี
การสอบทานการบันทึก
รายการขอเบิกเงิน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

2. การจ่ายเงิน 
 
 
 

1. การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
ตามจ านวนเงินตามที่
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
ก าหนดและไม่ถูกต้อง
ตร งกั บบัญชี เ งิ นฝาก
ธนาคารที่แจ้งไว้ 

2. ไม่สามารถโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารที่
คู่สัญญาแจ้งไว้ได้ 

3. หลักฐานการจ่ายเงินฯ 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เชน่ 
ไม่มีหลักฐานแบบแจ้ง
ข้อมูลการรับ เ งิน โอน
ผ่ า น ร ะ บ บ  KTB 
Corporate Online                
ไม่พิมพ์หลักฐานการจ่าย 
เป็นต้น 

4. มีการทุจริตในการ
จ่ายเงิน 

1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการ
สอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน เช่น ไม่ ได้
ปรับปรุงข้อมูลของผู้มี
สิ ท ธิ รั บ เ งิ น ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบัน 

2. ผู้บั งคับบัญชาหรือผู้
ค ว บ คุ ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ไม่ มี ก าร
สอบทานและอนุมัติ
ร า ย ก า ร ก่ อ น ก า ร
จ่ายเงิน 

3. ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ม่ มี
คว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ 
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

3. การตรวจสอบ ณ สิ้นวัน 1.   ไม่มีการตรวจสอบการ
จ่ายเงินทุกสิ้นวันท าการ 

2.   มีการตรวจสอบ โดยผู้มี
คุณสมบัติหรือสถานะที่
ไม่ เหมาะสมหรือขาด
ความเป็นอิสระ 

3.   มีการตรวจสอบโดยวิธี
ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมหรือก าหนด
วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่                   
ไม่ถูกต้องชัดเจน 

1 .  ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
2. ก าหนดวิธีการตรวจสอบ
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
3 .  ผู้ บั งคั บบัญชาหรื อผู้
ควบคุมที่ได้รับมอบหมาย 
ไม่สอบทานหรือติดตาม 

     ก ากับดูแล 
4. ไม่ก าหนดหรือมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ณ 
สิ้นวัน ไว้ เป็นลายลักษณ์
อักษร 
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3. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

รวมทั้งผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรือขั้นตอนในกระบวนงานเพ่ือจะ

ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจสอบ และวิธีการ

ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 

  3.1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

                                  1) เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้

แผ่นดินประเภทค่าปรับ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว75 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  

2) เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้

แผ่นดินประเภทค่าปรับ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและปฏิบัติสม่ าเสมอ 

3) เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 

  3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 

                                  เช่น รายการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

ประเภทค่าปรับ ประจ าเดือน...............พ.ศ............... 

3.3  เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

1) หลักฐานการอนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินฯ จากกระทรวงการคลัง ใบขอ

ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ขบ 05) เป็นต้น 

2) รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Rep[ort และ Summary / Transaction History 

3) รายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เช่น รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้า

บัญชีเจ้าหนี้ 

4) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่

เรียกจากระบบ KTB Corporate Online                 

                             3.4 วิธีการตรวจสอบ 

1. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

1) เกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้

แผ่นดินประเภทค่าปรับ เช่น 

     - หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุม ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงาน

การจ่ายเงินฯ กรณีถอนคืนฯ ได้มีการก ากับดูแลหรือสอบทานการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนงาน 
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ดังกล่าว เช่น การปฏิบัติงานของผู้ท าหน้าที่ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ผู้ท าหน้าที่ขอเบิกเงินจาก

คลัง ผู้ท าหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สัญญา เป็นต้น โดยสอบทานเรื่องต่าง ๆ เช่น มีการท า

รายการและมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน มีการควบคุมที่ท าให้ด าเนินการขออนมัติจากกระทรวงการคลังเพ่ือให้

ได้รับอนุมัติทันภายในปีงบประมาณท่ีน าเงินส่งคลังหรือให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว บุคลากรมีความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มี่การแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรอย่างเหมาะสมและสามารถสอบทานหรือสอบยัน

ระหว่างกันได ้

-  ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ขอ

เบิกเงินและหรือผู้โอนเงิน 

-  มีการควบคุมรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับเพ่ือไม่ให้เกิดการ

ละเลย สูญหาย หลงลืม หรือมีความล่าช้าในการด าเนินการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ เช่น 

การจัดท าทะเบียนคุมรายการตั้ งแต่รายการที่ต้องขอถอนคืน รายการที่ ได้ขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง รายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง รายการที่ได้เบิกเงินจากคลัง รายการที่ได้รับเงิน

จากคลังแล้ว รายการที่ได้โอนเงินให้คู่สัญญาแล้วเป็นต้น 

-  มีการสอบทานชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สัญญาให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันก่อนการโอนเงิน 

-  มีการแจ้งคู่สัญญาให้ทราบว่าคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่

ธนาคารเรียกเก็บในการจ่ายเงิน 

2) สอบทานการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจสอบการจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์                            

กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ณ วันสิ้นวันท าการ เช่น 

-  ได้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน Detail Report 

และ Sammary /  Transaction History  กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e – Statement /  

Account Information) กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณท่ีได้น าเงินส่งคลัง 

-  ได้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินจากรายการที่มีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ 

GFMIS กับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินเมื่อพ้นปีงบประมาณที่ได้น า

เงินส่งคลัง 

-  มีการจัดเก็บรายงานสรุปผลการโอนเงิน Detail Report และ Summary / 

Transaction History และหรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายของทุกรายการ 
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2.  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืน

เงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ 

2.1 กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินและได้รับอนุมัติภายในปีงบประมาณที่                             

น าเงินส่งคลัง  (จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online) 

(1) ตรวจสอบรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับที่ขอท าความตกลง

และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้วนั้นว่าได้รับอนุมัติภายในปีที่น าเงิน

ส่งคลัง 

(2) ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังจากรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง                    

ว่าตรงตามหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ถอนคืนฯ โดยตรวจสอบเกี่ยวกับจ านวน

เงิน ชื่อคู่สัญญา และเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารโดยเป็นบัญชีเดียวกับท่ีคู่สัญญา

ได้แจ้งไว้ 

(3) ตรวจสอบจ านวนเงินตามรายการขอเบิกเงินจากคลังที่ได้รับอนุมัติถูกต้อง

ตรงกันกับรายการที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับการรับเงินงบประมาณ

ที่ขอเบิกจากคลังซึ่งส่วนราชการได้เปิดใช้บริการโอนเงินดังกล่าวผ่านระบบ 

KTB  Corporate Online 

(4) ตรวจสอบจ านวนเงินที่จ่าย ชื่อคู่สัญญาและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตาม

รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary /  Transaction 

History ) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement /  

Account Information) ว่าถูกต้องตรงกับหลักฐานของรายการที่ได้รับอนุมัติ 

(5) ตรวจสอบรายการจ่ายเงินฯ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับว่ามี

การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2.2 กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินและได้รับอนุมัติ เมื่อพ้นปีงบประมาณที่                                  

น าเงินส่งคลัง  (จ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS) 

(1) ตรวจสอบรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่ารับที่ขอท าความตกลง

และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้วนั้นว่าได้รับอนุมัติ เมื่อ พ้น

ปีงบประมาณท่ีน าเงินส่งคลัง 

(2) ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังจากรายงานการขอเบิกเงินคงคลังว่าตรง

ตามหลักฐานที่ ได้รับอนุมัติถอนคืนฯ โดยตรวจสอบเกี่ยวกับจ านวนเงิน                       

ชื่อคู่สัญญา และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารโดยเป็นบัญชีเดียวกับคู่สัญญาได้

แจ้งไว้ 
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(3) ตรวจสอบจ านวนเ งิน  ชื่ อคู่ สัญญาและ เ ลขที่ บัญชี เ งินฝากธน าคาร                      

(บัญชีเดียวกับที่คู่สัญญาได้แจ้งไว้) จากรายงานแสงดการจ่ายเงินเข้าบัญชี

เจ้าหนี้ จากระบบ GFMIS ว่าถูกต้องตรงกับรายการขอเบิกเงินจากคลังและ

หลักฐานที่ได้รับอนุมัติถอนคืนฯ 

(4) ตรวจสอบรายการจ่ายเงินฯ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับว่ามี

การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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ตวัอย่าง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

แผนการปฏิบัติงาน 

หน่วยรับตรวจ  :     กลุ่มการคลัง   ส านักงานเลขานุการกรม  

กิจกรรมที่ตรวจสอบ   ตรวจสอบการด าเนินงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online  

                            ประจ าปีงบประมาณ .......... 

ประเด็นการตรวจสอบ  การด าเนินงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  KTB Corporate Online เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติของกระทรวงการคลัง  

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  

                            ๑. เพ่ือให้ทราบว่าการจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติของกระทรวงการคลังก าหนดไว้หรือไม่  

        ๒. เพ่ือให้ทราบว่าการจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  มีการ

ควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ         

 ๓. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ 

KTB Corporate Online   พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๔. เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 

Online ต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ 

ขอบเขตการตรวจสอบ   

                              ตรวจสอบรายการ............................................. ประจ าปีงบประมาณ ................ 

จ านวนวันในการตรวจสอบ  .........................วันท าการ  

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ........................................................................................... 
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ตัวอย่างกระดาษท าการ ส าหรับ Check list รายการ 
รายการ มี/ครบถ้วน/

ถูกต้อง 
ไม่มี/             

ไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

   

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารฯ มีหลักฐานครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 
 

   

มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่                                
ระบบ KTB Corporate Online 
 

   

การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เหมาะสม 
 

   

เอกสารก าหนดสิทธิในระบบ KTB Corporate Online 
 

   

ตรวจสอบเอกสารค าสั่งแต่งตั้งกับเอกสารการก าหนดสิทธิ                    
มีความสอดคล้องกัน 
 

   

มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินจากรายงานการช าระ
เงินระหว่างวัน กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี                 
ทุกสิ้นวันท าการ 
 

   

ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ขอเบิก
เงิน 
 

   

ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้โอนเงิน 
 

   

จัดท าทะเบียนคุมรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภท
ค่าปรับ 
 

   

ได้แจ้งคู่สัญญาให้ทราบว่าคู่สัญญาต้องรับภาระค่าธรรมเนียมที่
ธนาคารเรียกเก็บ 
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ตัวอย่างกระดาษท าการ ส าหรับ Check list รายการ 
 

รายการ มี/ครบถ้วน/
ถูกต้อง 

ไม่มี/             
ไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ท าหน้าที่รับเงิน 
  

   

ส าเนาใบแจ้งการช าระเงิน 
 

   

ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
 

   

จัดท าทะเบียนคุมการรับเงินประจ าวัน 
 

   

จัดท ารายงานการรับช าระเงินระหว่างวัน 
 

   

จัดท ารายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
 

   

จัดท ารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ 
 

   

เอกสารประกอบการตรวจสอบการน าเงินส่งคลัง เช่น                   
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ส าเนาสลิปการรับเงินที่ออกจาก                    
เครื่อง EDC รายงานสรุปการจัดเก็บรายได้ ทะเบียนคุมรับเงิน
ประจ าวัน 
 

   

เอกสารพิมพ์หน้ าจอการท ารายการส า เร็จจากระบบ                       
KTB Corporate Online 
 

   

รายงานการน าส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online 
 

   

การรับเงินมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 
 

   

การจ่ายเงินมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 
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ผังกระบวนการตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนตรวจสอบ 

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ 

ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

หัวหน้ากลุ่ม

ตรวจสอบ

ภายใน 

อธิบดี หน่วยรับ

ตรวจ 

หน่วยงาน

ภายนอก 

(กรมบัญชีกลาง/

สตง./คตป.พม./

ตส.พม.) 
1. ประเมินความเสี่ยง 

 
 

 

 

   

2. วางแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี/
ระยะ 3 ปี 
 
 

 

 

        N   

3. เสนอขออนุมัติ
แผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 
 

 

 

          

       

        Y           

  

4. แจ้งเวียนแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 
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1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

 

        

                N 

2. เสนอแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
 
 

  

3. น าแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน                 
ไปปฏิบัติ 

 

                Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน้าที่ 28 

หน้าที่ 27 



ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

อธิบดี หน่วยรับตรวจ 

1. ส่งหนังสือแจ้งก าหนดการ
เข้าตรวจสอบ สื่อสารถึง
วัตถุประสงค์และขอบเขต
การตรวจสอบ พร้อม
รายการเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องการไปยังหน่วยรับ
ตรวจ  

  

 

 

2. ส ารวจและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น   

 

   

3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดย
ใช้แนวทางการปฏิบัติงาน
จากแผนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ  

 

   

4. จัดท ากระดาษท าการ 
 
 

 

   

5. รวบรวมกระดาษท าการ 
เอกสาร หลักฐานต่างๆ  

 

 

   

6. สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
เสนอหัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  

 

         N 

        Y 

  

7. ประชุมปิดการตรวจสอบ  
เพ่ือแจ้งประเด็นข้อที่
ตรวจพบพร้อมให้
ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับ
ตรวจ 

 

  

      N 

 

    Y 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

29
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ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

หัวหน้ากลุ่ม

ตรวจสอบ

ภายใน 

อธิบดี หน่วยรับ

ตรวจ 

หน่วยงาน

ภายนอก 

(กรมบัญชีกลาง/

สตง./คตป.พม./

ตส.พม.) 
1. รวบรวมกระดาษ            

ท าการ เอกสาร 
หลักฐาน สรุป
ประเด็นข้อตรวจ
พบ เพื่อจัดท าร่าง
รายงานผลการ
ตรวจสอบ  

 

         

2. เสนอร่างรายงานผล
การตรวจสอบให้
หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
เพ่ือพิจารณา  

 

        N 

 

        Y 

   

3. จัดท ารายงานผล
การตรวจสอบ  

 

    

4. เสนอรายงานผล
การตรวจสอบ
เพ่ือให้อธิบดีกรม
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
พิจารณาและสั่งการ 

 

    N 

 

 

   Y 

  

5. จัดส่งรายงาน ผล
การตรวจสอบให้
หน่วยรับตรวจและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

  

 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 

ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

อธิบดี หน่วยรับตรวจ 

1. จัดท าตารางการติดตาม
รายงานผลการปฏิบัติตาม

 

   



ข้อเสนอแนะของหน่วยรับ
ตรวจ  

2. ด าเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  

 

  
 

3. หน่วยรับตรวจส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ  

 

   

4. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ  

 

   

5. รายงานผลการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
เสนอหัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  

   

 

6. เสนอรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยรับตรวจต่อ
อธิบดีกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 

จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

 

จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามขอบเขตการ
ตรวจสอบ 

แผนการปฏิบัติงาน 
ช่ือแผนตรวจสอบ………………….… 
ประเด็นการตรวจสอบ……… 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ…….… 
ขอบเขตการตรวจสอบ……………….… 
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ............... 
จ านวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ......... 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ          
(ถ้ามี) ........... 

หน้าที่ 31 

 



 

 

 

 

ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ                        
ต า ม แ ผ น ก า รป ฏิ บั ติ ง านที่
ก าหนด และบันทึกข้อมูลการ
ตรวจสอบไว้ในกระดาษท าการ 
สรุปข้อตรวจพบ 

น าข้อมูลที่ได้จากกระดาษท า
การ สรุปข้อตรวจพบมาจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบ              

แผนการตดิตามผลการตรวจสอบ 

วิธีการติดตาม........................... 
ระยะเวลาการตดิตาม………………. 

ผู้รับผิดชอบการตดิตาม….……….. 

 

สรุปข้อตรวจพบ 
ช่ือแผนตรวจสอบ………………….… 
ประเด็นการตรวจสอบ.............. 
หลักเกณฑ์................................ 
ข้อเท็จจริง................................ 
ผลกระทบ................................ 
สาเหตุ...................................... 
ข้อเสนอแนะ............................ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ช่ือแผน/กิจกรรมที่ตรวจสอบ
.......................... 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ....................... 
ขอบเขตการตรวจสอบ.............................   
สรุปผลการตรวจสอบ 
- ผลการตรวจสอบ..................................  
- ความเสีย่ง ผลกระทบ 

สาเหตุ………………………………………….... 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติได้
.................................................................
. 


