ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง กำรจัดทำงบใบสำคัญ เพื่อเบิกเงินซำ 2 ครัง
โดยกำรจัดทำเอกสำรขึนมำใหม่ และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจ
สวัสดีปีใหม่ 2563 ชำวสภำกำชำดไทยทุกคน
IA Letter ได้กลับมำพบกับชำวสภำกำชำดไทยอีกครั้ง จำกฉบับที่แล้ว ได้มีกำรแนะนำเชิงป้องกัน
เกี่ยวกับเรื่องกำรเบิกและนำเงินสดไปชำระค่ำสินค้ำ /บริกำร แต่นำไปชำระให้ผู้ขำยไม่ครบถ้วน หรือ
นำไปใช้ส่วนตัว
สำนักงำนตรวจสอบยังยึดมั่นกำรให้ควำมสำคัญกับนโยบำยเชิงป้องกัน ให้ควำมสำคัญกับกำร
สื่อสำรให้ควำมรู้ กรณีศึกษำ ข้อควรระวัง เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมเข้ำใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง
สำหรับ IA Letter ฉบับนี้ เป็นกำรนำเสนอกรณีศึกษำ เรื่อง กำรจัดทำงบใบสำคัญ เพื่อเบิกเงินสดซำ 2 ครัง โดยกำรจัดทำเอกสำรขึนมำ
ใหม่ และปลอมแปลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจ โดยมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
หน่วยงำนขนำดเล็กหน่วยงำนหนึ่ง มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
กำรมอบหมำยงำน
คุณ ง.

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชี/จัดซื้อ
หน้ำที่จัดซื้อ ชำระเงิน และบันทึกบัญชี

ขั้นตอนกำรเตรียมเอกสำร
กำรจ่ำยเงิน

ขั้นตอนกำรเตรียมนำเงินสด
ไปจ่ำยให้ผู้ขำย
กรณีศึกษำ

ใบถอนเงิน (185,000)

กำรเบิกเงินสด ครังที่ 2
งบใบสำคัญ3 (25,000)
งบใบสำคัญ2 (30,000)
งบใบสำคัญ1 (120,000)
ใบถอนเงิน (175,000)

คุณ ก.

ผู้บริหำร
หน้ำที่ตรวจทำน อนุมัติ

- คุณ ง. จัดทำและรวบรวมเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินในกำรจัดซื้อสินค้ำ/บริกำรที่ยังไม่มีกำรชำระเงิน เช่น บันทึกข้อควำม
ใบขอดำเนินกำรซื้อ/จ้ำง (PR) ใบขออนุมัติซื้อ/จ้ำง (PA) ใบสั่งซื้อ (PO) ใบตรวจรับ (RE) และใบส่งของ เป็นต้น นำมำจัดทำ
งบใบสำคัญจำกระบบ FMIS เสนอคุณ ข.
- คุณ ข. หัวหน้ำฝ่ำยฯ พิจำรณำ ตรวจควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินก่อน แล้วนำเสนอ คุณ ก.
- คุณ ก. ผู้บริหำร พิจำรณำลงนำมอนุมัตกิ ำรจ่ำยเงินในงบใบสำคัญ
- คุณ ง. รวบรวมงบใบสำคัญที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว แนบกับใบถอนเงิน เพื่อเสนอผู้มีอำนำจ คือ คุณ ข. และ คุณ ก. ลงนำมใน
ใบถอนเงิน เพื่อนำเงินสดไปจ่ำยให้กบั ผูข้ ำย

กำรเบิกเงินสด ครังที่ 1
งบใบสำคัญ4 (10,000)
งบใบสำคัญ3 (25,000)
งบใบสำคัญ2 (30,000)
งบใบสำคัญ1 (120,000)

คุณ ข.

หัวหน้ำฝ่ำย
หน้ำที่พิจำรณำ ตรวจควำมถูกต้อง

ผู้ขำย
ใช้ส่วนตัว
175,000

กำรเบิกเงิ นสดครั งที่ 1 คุณ ง. จั ดทำใบถอนเงินเพื่อ เบิ ก เงินสดไปจ่ ำ ยให้ กับ ผู้ข ำย (แนบกับ
งบใบสำคัญและเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินจำนวน 4 ฉบับ เป็นเงินรวม 185,000 บำท ซึ่งผ่ำนกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องจำก คุณ ข. และกำรอนุมัติจำก คุณ ก. แล้ว) เสนอคุณ ข. และคุณ ก. ลงนำมใน
ใบถอนเงิน แต่เมื่อได้รับเงินสดแล้ว คุณ ง. นำเงินสดไปจ่ำยให้ผู้ขำยเพียง 1 รำย เป็นเงินรวม 10,000
บำท ส่วนอีก 175,000 บำท นำไปใช้ส่วนตัวในกำรท่องเที่ยวและซื้อของใช้ส่วนตัว
เมื่อผู้ขำยอีก 3 รำยทวงถำมเงินค่ำสินค้ำ/บริกำร คุณ ง. จึงได้จัดทำเอกสำรในกำรเบิกครังที่ 2

กำรเบิกเงินสดครังที่ 2 คุณ ง. จัดทำใบถอนเงินเพื่อเบิกเงินสดไปจ่ำยให้กับผู้ขำย เป็นเงินรวม 175,000 บำท ตำมจำนวนเงิน
ที่ผู้ขำยทวงถำม โดยจัดทำงบใบสำคัญและเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินขึ้นใหม่ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
งบใบสำคัญฉบับที่ 2 และ 3 นำใบส่งของจำกงบใบสำคัญจำก
กำรจัดซื้อที่เบิกไปครั้งที่ 1 มำจัดทำเอกสำรจัดซื้อ (MM, PR,
PA, PO, RE) และ PP ขึ้นใหม่ (ระบบมือ) คล้ำยกับแบบฟอร์ม
ในระบบ FMIS โดยใช้เลขที่งบใบสำคัญที่เคยออกจำกระบบ
FMIS เสนอ คุณ ข. พิจำรณำ และคุณ ก. ลงนำมอนุมัติในงบ
ใบสำคัญ และบันทึกบัญชีปรับปรุงใหม่

งบใบสำคัญฉบับที่ 1 นำใบส่งของจำกงบใบสำคัญจำกกำรจัดซื้อที่เบิกไปครั้งที่ 1 มำจัดทำเอกสำรจัดซื้อ (MM,
PR, PA, PO, RE) และ PP ขึ้นใหม่ (ระบบ FMIS) โดยเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดรำยกำรซื้อจำก “ค่ำเสื้อเพื่อ
โครงกำร A” จำกกำรเบิกครั้งที่ 1 เป็น “ค่ำเสื้อเพื่อโครงกำร B” ในกำรเบิกครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 120,000 บำท
แล้วขอให้เพือ่ นซึ่งทำงำนด้วยกันช่วยปลอมลำยมือชือ่ ของ คุณ ก. และคุณ ข. ลงนำมในงบใบสำคัญ

งบใบสำคัญ ฉบั บที่ 2 จัด ท ำ PP จำกกำรจั ดซื อ (ระบบ
มือ) โดยนำรำยกำรซื้อเวชภัณฑ์ จำนวนเงิน 30,000 บำท
มำเบิ ก ซ้ ำในครั้ ง ที่ 2 และบั น ทึ ก บั ญ ชี ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม ค่ ำ
เวชภัณฑ์ อีก 30,000 บำท รวมเป็น 60,000 บำท
งบใบสำคัญฉบับที่ 3 จัดทำ PP กรณีอื่น (ระบบมือ) โดย
นำรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด จำนวนเงิน 25,000 บำท มำ
เบิกซ้ำในครั้งที่ 2 และบันทึกบัญชีปรับปรุงเพิ่มค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
เบ็ดเตล็ดอีก 25,000 บำท รวมเป็น 50,000 บำท

เหตุใดคุณ ง. จึงสำมำรถเบิกเงินสดครังที่ 2 ได้ โดยที่คุณ ข. และคุณ ก. ผู้มีอำนำจลงนำมในงบใบสำคัญ กับใบถอนเงิน อย่ำงไม่มีข้อสงสัย
พบกับสำเหตุและแนวทำงในเชิงกำรป้องกัน/คำแนะนำต่ำงๆ ใน IA Letter ฉบับหน้ำ
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