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ตรวจสอบภายในจุลสาร

 “ บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี และอำานวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุข ความเจริญ
ให้มีกำาลังกาย กำาลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป
 ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ 
จะเกิดข้ึน เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำาไป อย่างต่อเน่ือง และมุ่งม่ัน ด้วยสติ และเหตุผลอันพอเหมาะพอควร
เพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติ และประชาชน
 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา
และให้ขวัญกำาลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป ”

พระราชดำารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อำานวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

    ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1852/2560 สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน ์ ซึ่งท่านมีตำาแหน่งหน้าที่โดยย่อเป็น 
    ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท “ตนานุวัฒน์” 
    ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
    นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คุณวุฒิทางการศึกษา
    ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526 
    ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำาปีการศึกษา 
     2550 – 2551 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 
    ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ปี 2554 
    ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ ปี 2555 

แนะนำ�
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 การใชบ้ตัรเตมิน้ำามนัรถราชการ (Fleet Card) ภายในหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับส่วนราชการในการชำาระค่าน้ำามันสำาหรับรถยนต์ 

ท่ีใช้ในภารกิจของงานราชการ ซ่ึงกระทรวงการคลังได้เพ่ิมช่องทางการชำาระค่าน้ำามันดังกล่าวด้วยบัตรเติมน้ำามันรถราชการ นอกเหนือจากวิธีแบบเดิมท่ีชำาระด้วยเงินสด  

คูปอง หรือใบส่ังจ่ายน้ำามัน เพ่ือให้เป็นทางเลือกของส่วนราชการท่ีจะพิจารณาดำาเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน การใช้บัตรเติมน้ำามัน

รถราชการ (Fleet Card) ได้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา

 ซ่ึงในปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลางได้ดำาเนินโครงการขยายผลการปฏิบัติงานงานด้วยบัตรเครดิตราชการในส่วนของบัตรเติมน้ำามันรถราชการ (Fleet Card) เพ่ือติดตาม 

และประเมินผลการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการของส่วนราชการพบว่า ยังมีบางส่วนราชการบางแห่งท่ีเข้าใจหลักเกณฑ์และข้ันตอนการใช้บัตรเติมน้ำามันราชการคลาดเคล่ือน  

ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำาคู่มือการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการสำาหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

ประโยชน์ของการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการ
 1. เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ส่วนราชการให้สามารถใช้บริการได้ท่ีสถานีบริการน้ำามันท่ัวไป

 2. เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบการควบคุม และการบริหารค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าน้ำามันเช้ือเพลิงของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพ่ือช่วยลดภาระในการจัดทำาเอกสารและการจัดเก็บเอกสารสำาหรับการควบคุมการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงของหน่วยงานราชการ

 4. เพ่ือช่วยให้ส่วนราชการมีระยะเวลาการชำาระเงินยาวกว่าการใช้เงินสด คูปองเติมน้ำามัน หรือเงินทดรองราชการ

ขอบเขตการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการ
 บัตรเติมน้ำามันรถราชการ (Fleet Card) ใช้สำาหรับรถราชการรวมถึงรถยนต์ท่ีส่วนราชการยืมหรือเช่าไว้สำาหรับภารกิจภายในหน่วยงาน

โดยเบิกจ่ายค่าน้ำามันรถจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปี และใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นน้ำามันใสและแก๊ส NGV เท่าน้ัน ไม่รวมรถประจำาตำาแหน่งและรายการค่าน้ำามัน

ท่ีเกิดจากการใช้รถราชการเพ่ือเดินทางไปราชการ

ทำาไมต้องใช้ Fleet CardHot issue

คุณมนสิชา แสวัง
หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย1)

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงานการตรวจสอบภายใน 
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Q.. พนักงานขับรถทำาบัตรเติมน้ำามันรถราชการสูญหายควรทำาอย่างไร
A.. หากทราบเป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าบัตรเติมน้ำามันฯ สูญหายจริงใหพ้นกังานขับรถ
รบีแจง้หนว่ยตน้สังกัดโดยดว่น และใหส่้วนราชการเจา้ของบตัรฯ ตดิตอ่สถาบนั
ผู้ออกบัตรทางโทรศัพท์เพื่อระงับการใช้บัตรฯ (อายัดบัตรฯ) เพื่อป้องกัน
ผู ้ที ่เก็บบัตรฯ ได้ นำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และให้ทำาหนังสือขอระงับ
อย่างเป็นทางการในภายหลัง

Q.. กรณีเต ิมน้ ำาม ันเสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว สถานีบร ิการน้ ำาม ันแจ้งว ่า
เครื ่องรูดบัตรเครดิตเสีย จะต้องดำาเนินการอย่างไร
A.. ให้สถานีบริการน้ำามันติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้จัดจำาหน่ายน้ำามัน 
ตามหลักเกณฑ์การใช้บัตรฯ ข้อ 6.3 ซึ่งกำาหนดว่า ในกรณีที่ระบบขัดข้อง
ไม่สามารถใช้บัตรผ่านเครื่องรับได้ ให้สถานีบริการน้ำามันติดต่อศูนย์สอบถาม 
(Call Center) ของบริษัทผู้จัดจำาหน่ายน้ำามัน เพื่อทำาการตรวจสอบวงเงิน 
พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและใบกำากับภาษีให้กับผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน
ในการเบกิจา่ยคา่น้ำามนัแทน Sales slip ทีจ่ะไดร้บัจากเครือ่งรดูบตัรในกรณปีกติ

Q.. การที่หนว่ยงานนำารถราชการไปเติมน้ำามนันอกพืน้ที ่เชน่ สถานที่ทำางาน
ต้ังอยู่ในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ และได้นำารถราชการไปเติมน้ำามนัในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน ี
แต่สถานีบริการน้ำามันไม่สามารถใช้บัตรเติมน้ำามันฯ ได้ ทำาให้พนักงานขับรถ
จา่ยเปน็เงนิสดแทน จงึอยากใหก้ารเตมิน้ำามนัฯ สามารถเตมิน้ำามนันอกพืน้ทีไ่ด้
จะสามารถทำาได้หรือไม่
A.. กรณีเติมน้ำามันนอกพื้นที่สามารถทำาได้ หากสถานีบริการน้ำามันที่ไปใช้
บริการรับชำาระด้วยบัตรเติมน้ำามันรถราชการ

Q.. หน่วยงานสามารถมีบัตรเติมน้ำามันรถราชการได้กี่ใบ
A.. หน่วยงานสามารถมีบัตรเติมน้ำามันรถราชการได้เท่ากับจำานวนรถประจำา
สำานักงาน โดยบัตร 1 ใบ ต่อรถราชการ 1 คัน และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการ ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 
ขอ้ 3 ซึง่กำาหนดให้หน่วยงานของส่วนราชการมหีนา้ท่ีควบคมุการใช้รถราชการ 
ดำาเนนิการสำารวจจำานวนรถราชการทีม่สีทิธิเ์ตมิน้ำามนัรถราชการ รวมทัง้จดัทำา
งบประมาณการจัดซื้อรวมหนึ่งปีงบประมาณเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอำานาจจากหัวหน้าส่วนราชการ

Q.. กรณีใช้รถราชการไปต่างจังหวัดใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการได้หรือไม่
A.. ถา้การใชร้ถราชการไปตา่งจงัหวดัเปน็การใชร้ถตามภารกจิของหนว่ยงาน 
เช่น การไปส่งหนังสือ หรือไปตรวจราชการที่ไม่ใช่เป็นการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีนี้ให้ใช้บัตร
เติมน้ำามันรถราชการได้

Q.. กรณีเติมน้ำามันรถราชการแล้วทำาใบเสร็จหาย จะสามารถตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัตรฯ ได้อย่างไร
A.. สามารถตรวจสอบได้จากสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำามันรถราชการ

ที่มา : คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการ กรมบัญชีกลาง

Q & A

อ่านดีๆ มีรางวัล
ขอเชิญร่วมสนุกโดยการตอบคำาถามจากจุลสารตรวจสอบภายใน โดยการสุ่มผู้โชคดีที่ตอบคำาถาม จำานวน 3 รางวัล
คำาถาม : ให้บอกประโยชน์ของการใช้บัตรเติมน้ำามันรถราชการ จำานวน 2 ข้อ  

สามารถส่งคำาตอบในระบบออนไลน์ได้ที่ http://audit.oop.cmu.ac.th/ หรือ goo.gl/Jq9SPg 

ภายในวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2561 และประกาศผูโ้ชคดใีนระบบออนไลนภ์ายในวนัที ่28 กุมภาพันธ ์2561

ขั้นตอนการทำาบัตรเติมน้ำามัน
 1. การคัดเลือกบริษัทผู้จำาหน่ายน้ำามัน ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบอำานาจฯ คัดเลือกบริษัทผู้จำาหน่ายน้ำามัน เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ประสานงาน

กับสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำามันฯ ซ่ึงเป็นคู่ค้าทางธุรกิจให้ออกบัตรเติมน้ำามันฯ โดยรถราชการ 1 คัน ต่อบัตรเติมน้ำามันฯ 1 ใบ และให้มีระยะเวลาใช้บริการไม่น้อยกว่า 1 ปี

 2. ติดต่อบริษัทผู้จัดจำาหน่ายน้ำามันหลักจากส่วนราชการได้คัดเลือกบริษัทผู้จำาหน่ายน้ำามันแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน่วยงาน

ท่ีควบคุมการใช้รถ ดำาเนินการติดต่อบริษัทผู้จัดจำาหน่ายน้ำามันเพ่ือขอทำาบัตร Fleet Card สำาหรับการใช้งานต่อไป

ขั้นตอนการใช้งาน
 1. ก่อนนำาไปใช้เติมน้ำามันให้พนักงานขับรถเบิกบัตรฯ พร้อมรหัสประจำาตัวและลงลายมือช่ือทุกคร้ังในทะเบียนควบคุมการใช้บัตรฯ

 2. ตรวจสอบประเภทน้ำามันท่ีต้องเติมและวงเงินในบัตรฯ ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ก่อนทุกคร้ัง

 3. หลังเสร็จส้ินการใช้งานแล้วให้พนักงานขับรถคืนบัตรฯ พร้อม Sale Slip ให้กับหน่วยงานควบคุมการใช้รถเพ่ือทำาเร่ืองเบิกต่อไป

 4. กรณีบัตรสูญหายให้ส่วนราชการโทรแจ้งกับสถาบันผู้ออกบัตรเพ่ือระงับการใช้บัตรก่อนแล้วจึงทำาการขอระงับอย่างเป็นทางการในภายหลัง



ลดหย่อนเพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน
- ประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท

- เบีย้ประกันชีวิตผูม้เีงนิได ้(เบีย้ประกนัสขุภาพไม่เกนิ 15,000 บาท) รวมกนัไม่เกนิ 100,000 บาท

- เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรสไม่มีเงินได ้ไม่เกิน 10,000 บาท

- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ค่าลดหย่อนกลุ่มนี้รวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท

* เงินสะสม กบข. ไม่เกิน 500,000 บาท

* เงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 500,000 บาท

* เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาท

* เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาต ิไม่เกิน 500,000 บาท

* เบี้ยประกันชีวิตแบบบำานาญ 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 200,000 บาท

* กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 

15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ไม่เกิน 500,000 บาท

“จุลสารตรวจสอบภายใน” จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำานักงานการตรวจสอบภายใน 
ที่ปรึกษา : นางอินทิรา ธงไชย ที่ปรึกษาฯ นางมนสิชา แสวัง หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 1) รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงานการตรวจสอบภายใน
นางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง  หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 2) และนางอัมพวรรณ พันธจักร หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 3)
บรรณาธิการ : นางธรรมิกา กรเพ็ชร์ กองบรรณาธิการ : นายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ นางสาวมณีรัตน์ ชาญเดช นางพัฑฒิดา อักกะรังสี นางสาวทิพย์วรรณ ตุ่นวิชัย 
นางสาววัชญา ศิริวรุณรักษ์ นางสาววิศรุตา  อรุณรัตน์  นางสาวสุมาลี  พุ่มทิพย์ นางสาวนงราม  อภิชัย นางสาวกุลรภัส  แสงวณิช  และนางสาวณิชนันทน์  โอสถาพันธุ์
สำานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โทร. 053-943102-10 โทรสาร. 053-943101 

4 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2561

ลดหย่อนสินทรัพย์
- ดอกเบ้ียกู้ยมืเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ไมเ่กิน 100,000 บาท

- ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 120,000 บาท 

   * 20% ของมูลค่าบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี

- ซ่อมบ้านท่ีเสียหายจากน้ำาท่วม ไม่เกิน 100,000 บาท

- ซ่อมรถทีเ่สยีหายจากน้ำาทว่ม  ไมเ่กนิ 30,000 บาท

- ชอปช่วยชาติ ไม่เกิน 15,000 บาท

  * ซื้อสินค้าและบริการ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60

อัตราภาษี
0 – 150,000             ยกเว้น
150,001 - 300,000  5%
300,001 - 500,000  10%
500,001 - 750,000  15%
750,001 - 1,000,000 20%
1,000,001 - 2,000,000 25%
2,000,001 - 5,000,000 30%
5,000,000 ขึ้นไป   35%

ลดหย่อนเงินบริจาค
- เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา หักได้ 2 เท่า

ของเงนิทีไ่ดจ้า่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 10% ของเงนิได้

หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

- เงนิบรจิาคชว่ยเหลอืน้ำาทว่ม 1.5 เท่า ของเงิน 

ที่ได้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลัง

หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

- เงนิบริจาคท่ัวไป ตามท่ีจา่ยจริงแตไ่มเ่กนิ 10% 

ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

รายการลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนส่วนตัว + ครอบครัว 

- ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท

- ลดหย่อนคู่สมรส ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท

- ลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท *ไม่จำากัดจำานวน

  และยกเลิกค่าการศึกษาบุตร

- ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาผู้มีเงินได้และบิดามารดาคู่สมรส

   คนละ 30,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 120,000 บาท 

   * อายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

- เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ไม่เกิน 15,000 บาท

   * มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

- อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ 

  คนละ 60,000 บาท

   * มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

รายการค่าใช้จ่าย
-เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า* 50% ไม่เกิน 100,000 บาท

*.ม.40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร

- คา่ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืสทิธอิืน่ๆ 50% ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำาเป็นและสมควรได้

เตรียมความพร้อม ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ภาษี 2560
มกราคม – มีนาคม 2561

เตรียมความพร้อม ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ภาษี 2560
มกราคม – มีนาคม 2561

เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำาในการยื่นแบบแสดงรายการ
โสด
เงินเดือน ค่าจ้างเท่านั้น ม.40 (1) 120,000 บาท 

เงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือ รายได้อื่นๆ  60,000 บาท 

สมรส
เงินเดือน ค่าจ้างเท่านั้น ม.40 (1) 220,000 บาท 

เงินเดอืน คา่จา้ง และ/หรอื รายไดอ่ื้นๆ  120,000 บาท

เกร็ดน่ารู้เกร็ดน่ารู้

ที่มา : กรมสรรพากร


