
 

 

ประสบการณการตรวจของ พ.อ.หญิง อรพร พิมพิเศษ 

ประวตัริบัราชการ 

 ดิฉัน พ.อ.หญิง อรพร พิมพิเศษ ปจจุบันตําแหนงประจํา จบ.ชีวิตการรับราชการ
ของดิฉันเร่ิมทํางานเม่ือป ๒๕๑๖ โดยเปนลูกจางที่สโมสรกอลฟ ทบ.เพราะดิฉันขณะน้ัน
เรียนจบ รร.พาณิชยราชดําเนิน ธนบุรี การเขางานของดิฉันไมไดราบร่ืนดังที่คิด ตอง
เดินหางานกับแมที่ตองฝาลูกกระสุนจากการชุมนุมประทวงของนักศึกษาทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดิฉันตองผานสนามหลวงเพื่อกลับบานฝงธน เม่ือ ๑ ต.ค.๑๖ การเขาทํางานของดิฉัน
ตองเสียเงินใหผูฝากเขาทํางานอีกเปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยรับเงินเดือนวุฒิ ม.๓ เปน
เงิน ๕๔๕ บาท ก็ตองทนทํางานคิดเสียวามีงานทําดีกวาแมจะเสียเงินเสียรูเขาวาจะฝาก
เขางานเปนนายสิบก็ตาม ซึ่งพอของดิฉันตําหนิทุกวันเร่ืองที่เสียเงินไป ดิฉันต้ังใจ
ทํางานเปนอยางดีและอดทน ผูบังคับบัญชาทานเมตตาทําเร่ืองบรรจุใหไดเปนนายสิบ
เม่ือป ๒๕๒๐ ที่กรมสวัสดิการทหารบก 

 เม่ือดิฉันไดบรรจุเปนนายสิบเหลาการเงินที่กองการออมทรัพย สก.ทบ.ก็ทํางาน
เก็บเงินเพื่อเรียนตอที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยจะไมรบกวนเงินของพออีกเม่ือ
เรียนจบ ผอ.กอท.สก.ทบ. สนับสนุนเสนอให กง.ทบ. พิจารณาเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตรจาก ร.ต. - ร.อ. และ พ.ต. ไดยายไปเปน อจ.รร.กง.ทบ. 
รับผิดชอบหลักสูตรนักเรียนนายสิบ จาอาวุโส และนายทหารการเงินจากการทไมชอบ
สอนหนังสือจึงไดขอยายและเปลี่ยนตําแหนงระหวาง ผช.กง.จบ. ดิฉันจึงไดยายมาทํา
หนาที่เปนผูชวยนายทหารการเงิน จบ.ต้ังแตป ๒๕๔๓ เปนตนมา 

 จากการเปน ผช.กง.จบ. ไดเลื่อนยศเปน พ.ท.ไดยายหนาที่จาก ผช.กง.จบ. เปน 
หน.จบ. ที่ กตจ.จบ.โดยทําหนาที่ หน.แผนกขอมูลการจัดหางานที่เกี่ยวของจะเปน
รวบรวมสัญญาจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อจัดทําแผนการตรวจในแตละเดือน จัดชุดตรวจ
สังเกตการณ การตรวจรับพัสดุ พรอมสรุปรายงานผลการตรวจให จก.จบ.รายงานรอบ 
๓ เดือน ๖ เดือน และรอบป เสนอ ผบ.ทบ.(ผาน กพ.ทบ.) เพื่อทราบ 



 

 

 เม่ือไดเลื่อนยศสูงข้ึนไดเปนผูตรวจในชุดตรวจสังเกตการณการตรวจรับพัสดุ 
และหัวหนาชุดตรวจ ประสบการณออกตรวจเม่ือคร้ังแรกต่ืนเตนมากเพราะจะตองไป
เผชิญกับสิ่งที่ไมเคยเห็นและหนวยที่ไมคุนเคยและรูจักแตไดอาจารยพี่เลี้ยงที่ดีคือ 
พ.อ.พศินฯ ไดแนะนําในการตรวจดานเอกสารหลักฐานที่สําคัญประกอบการรับตรวจ
ของหนวยใหรูจัก และการตรวจรับพัสดุไดอาศัยการติดตามชุดตรวจไปบอยๆทําใหเกิด
ความชํานาญและเก็บเกี่ยวความรูสิ่งที่ไดเปรียบคือ การที่เราเปนผูหญิงจะมีความ
รอบคอบละเอียดกวา เม่ือถึงคราวกอนออกตรวจเราจะตองศึกษาระเบียบฯคําสั่งที่
เกี่ยวของใหเขาใจ และขณะเขาทําการตรวจควรปฏิบัติอยางไร เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหมากที่จะตองเผชิญกับปญหาไดอยางม่ันใจ และแนะนําใหหนวยแกไข
และปฏิบัติการตรวจรับพัสดุไดถูกตอง หนวยเกรงขามในตัวของเรา 

หลกัสาํคญั  

ชุดตรวจจะตองศึกษาสัญญาและละสัญญาฯที่ตองตรวจ ขอตกลงในสัญญาให
ละเอียดใหเขาใจ เชน ดูวาเปนการซื้อหรือจางอะไร วันสงมอบ วันครบกําหนด สถานที่
สงมอบ เปนเงินเทาไหรและกี่รายการเพื่อจะไดถามผูที่มีความชํานาญแตละเหลากอน
เพื่อความเขาใจของพัสดุน้ันๆ 

เตรยีมตวักอนตรวจ 

 ๑.หนังสือนําหนวย มีเรียบรอยหรือไม 

 ๒.สัญญาที่จะตรวจ พรอมหลักฐานการบันทึก 

 ๓.บุคลิกภาพ วาจา ใหดูดี 

 

 

 



 

 

เตรยีมตวัขณะเขาตรวจ 

 ๑.พบหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 ๒.ตรวจดานเอกสารหลักฐานในการรับตรวจ เชน หนังสือแตงต้ังคณะกรรมการ
ใบสั่งใหสงของใบฝาก หนังสือแจงการสงมอบ หนังสือแจงการปรับ หนังสือสงวนสิทธิ
การเรียกคาปรับ รายงานผลการตรวจพัสดุตลอดถึงบัตรบัญชีคุม ฯลฯ 

 ๓.ตรวจพัสดุ ณ คลังของหนวยใหถูกครบถวนตามสัญญาสิ่งที่ตรวจพบพัสดุ
อยางไรก็บันทึกอยางน้ันตามความเปนจริง ถูกวาถูก ผิดวาผิด 

 ๔.สรุปผลการตรวจตามหลักฐานความเปนจริงเม่ือพบพัสดุไมเปนไปตาม
ขอตกลงใหบันทึกเปนขอสังเกต 

เตรยีมตวักบัหนวย 

มอบผลการตรวจ คือ ใบบันทึกผลแกหนวยรับตรวจ ๑ ชุด (ตัวจริง) และบันทึก
ผลการตรวจนํามาสงมอบแผนกขอมูล ๑ ชุด นําเรียนผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการหรือ
สอบสวนกรณีที่หนวยปฏิบัติไมเปนไปตามสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

วธิปีฏิบตัิ  

การตรวจรับพัสดุเปนข้ันตอนสุดทายของการจัดซื้อ/จัดจางถือเปนข้ันตอนสําคัญ
ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง เพราะถาหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไมไดทําการ
ตรวจรับพัสดุ และลงนามในใบบันทึกการตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหนาสวนราชการลง
นามอนุมัติแลว ก็ไมสามารถนําพัสดุดังกลาวไปใชงานตามวัตถุประสงครวมถึงการเบิก
จายเงินใหแกผูขาย 

 

 

 



 

 

ใครมหีนาทีต่รวจรบัพสัด ุ

 ๑.คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง มีหนาที่ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งของผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางมอบหมาย 

 ๒.คณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการตรวจรับพัสดุใหแลวเสร็จโดยเร็วพลัน
อยางชาไมเกิน ๕ วันทําการ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการกําหนดไว 

 ๓.คณะกรรมการฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอ ๗๑) 

 ๔.หากเกิดปญหาอุปสรรคในการตรวจรับพัสดุใหรีบรายงานตอผูมีอํานาจสั่งซื้อ/
สั่งจางทราบภายใน ๓ วันทําการเพื่อพิจารณาสั่งการ เพื่อใหผูขายนําพัสดุมาเปลี่ยนให
ถูกตองตามสัญญาตอไป 

 ๕.ถาพัสดุที่รับไวไมถูกตองถือวาคณะกรรมการฯไมปฏิบัติตามระเบียบฯ 
คณะกรรมการตองรับผิดชอบตอพัสดุน้ันทั้งทางวินัยและทางแพงแลวแตกรณี 

ขัน้ตอนการตรวจพสัดกุรณสีงมอบพสัดทุนัตามกาํหนด 

๑.ตรวจดานเอกสาร 

 ตรวจสัญญาเอกสารหลักฐานการรับตรวจของหนวย เชน หนังสือ หรือคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการ ใบสั่งใหสงของ หนังสือแจงการสงมอบ ใบฝากพัสดุ ใบสงของ/
ใบเสร็จรับเงิน รายงานผลการตรวจรับ และบัญชีคุมถูกตองหรือไมพรอมใบบันทึก
สรุปผลการตรวจตามความจริงใหหนวย ๑ ชุด 

๒.ตรวจพสัดทุีค่ลงั 

 ตรวจพัสดุใหถูกตองครบถวนตามสัญญาใหละเอียดทุกอยางตามสิ่งที่ตรวจพบ
ตามความเปนจริง 



 

 

๓.สรปุผลการตรวจ 

 สรุปผลการตรวจมอบใหหนวย ๑ ชุดและนําผลการตรวจเสนอนําเรียน จก.จบ.
เพื่อทราบหรือสั่งการฯตอไป 

การพสัดไุมเปนไปตามขอกาํหนดในสญัญา 

 ๑.ปญหาผูขายยังไมสงมอบพัสดุ สงมอบพัสดุทันแตไมครบจํานวน สงมอบพัสดุ
ไมถูกตองและไมครบจํานวน 

 ๒.หนวยจะตองมีหนังสือเรงรัดการสงมอบพัสดุ 

 ๓.หนวยมีหนังสือแจงการเรียกคาปรับ 

 ๔.หนวยมีหนังสือสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ 

 ๕.ผูขายมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการสงมอบพัสดุ หรือขอลดคาปรับ 

 ๖.หนังสือยินยอมใหปรับของผูขาย 

 ๗.หนังสือใหขยายระยะเวลาและหรือลดคาปรับ 

 ๘.ชุดตรวจสรุปผลการตรวจ และนําเรียนผูบังคับบัญชา และชุดตรวจ จบ.ตรวจ
ติดตามตอไป 

ขอเนนย้าํการตรวจ 

 การเปนผูตรวจ จบ.จะตองมีความรู ความสามารถในการตรวจ ตองเปนผูสังเกต
ที่ดี หม่ันจดจําและศึกษาสิ่งที่อยากรูหาประสบการณอยูเสมอ ซื่อสัตยตอหนาที่ มานะ 
อดทน เสียสละ ไมหวังผลประโยชนตอบแทนไมทางใดทางหน่ึง 

 

 



 

 

ขอบกพรองทีพ่บ 

 ๑.วันที่ชุดตรวจเขาตรวจสวนใหญไมคอยพบคณะกรรมการตรวจรับ เน่ืองจาก
หนวยไมแจงวันที่คณะกรรมการฯทําการตรวจรับพัสดุ ขอเสนอ เห็นควรใหทุกหนวย
ถายรูปวันที่คณะกรรมการฯทําการตรวจรับ แลวใสไวในแฟมของสัญญาน้ันๆไวเพื่อชุด
ตรวจจะไดนํามาประกอบการรับตรวจตอไปได 

 ๒.พัสดุที่ผูขายนํามาใหตรวจควรสังเกต เชน กลองพิมพสัญญาไวหรือไม แถบ
เทปที่ติดใหมหรือเกาเพราะเปนตัวบงบอกไดวา ซื้อใหมหรือไม 

 ๓.ดูวันผลิต/บริษัทผูผลิต หรือในเครือตองดูใหละเอียด 

 ๔.ของที่ผูขายนํามาสงหนวยแจงมา ชุดตรวจ จบ.ไปไมทันติดตามขออนุมัติ 

ความคดิเหน็สวนตวั 

 ควรมีบทลงโทษคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
และคําสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๕/๙๖๘๗ ลง ๒๕ ก.ค.๒๔๙๓ ตลอดทั้งผูที่เกี่ยวของ เพราะการที่
ละเลยตอหนาที่ของคณะกรรมการฯ (ขอ ๗๑) ทําใหได พัสดุและยุทโธปกรณที่ไม
ทันสมัย คุณภาพไมดี เสียหายแกทางราชการและงบประมาณของกองทัพบก ควรให
หนวยถายรูปทุกคร้ังที่คณะกรรมการตรวจรับไวเปนหลักฐานเก็บไวในสัญญาแตละเร่ืองของ
หนวย เพราะชุดตรวจไปไมทันสักที จะไดใชรูปที่หนวยถายเปนหลักฐานประกอบการตรวจ
ของ จบ. 

 


