ผนวก ข ผลการตรวจ พบขอบกพรองเล็กนอย
ลําดับ
สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง
๑. การซื้อและการจางโดยวิธีตกลงราคา
๑.๑ ผูขายไมลงนามในขอตกลงระหวาง ผูซื้อ และ - ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๑๙๔๒ เรื่อง การใชแบบใบสั่งซื้อ และแบบใบสั่งให สงของตามหนังสือ
ผูขายด านหลั ง ใบสั่ งซื้ อ การออกใบสั่ ง ซื้ อ สัญญา ลง ๒๗ มกราคม ๒๔๙๘ ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการทําสัญญา คือใบสั่ งที่
ทบ.๑๐๑-๐๔๘ (ย.๓๗) และใบสั่ ง จ า ง ออกตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการทําสัญญาซื้อขายและจางเหมา พ.ศ.๒๔๙๖ ขอ ๑๐ นั้น ใหใชใบสั่ง
ทบ.๑๐๑-๐๕๐ เป น ข อ ตกลงแทนการ ซื้อ (ย.๓๗) ชึ่ง ระบุขอตกลงระหวางผูซื้อ และผูขายใหปฏิบัติไวดานหลัง ทั้ง ผูซื้อผูขายกับพยานตองลง
ทําสัญญาผูขายไมลงนามหลังใบสั่งซื้อ
ลายมือชื่อตลอดจนใหผูขายวางเงินมัดจําเชนเดียวกับสัญญา
๑.๒ การออกใบสั่งซื้อ ทบ.๑๐๑-๐๔๘ (ย.๓๗) - ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ เรื่องการใชแบบใบสั่งซื้อ และแบบใบสั่งใหสงของ ตามหนังสือ
และใบสั่งจาง ทบ.๑๐๑-๐๕๐ เปนขอตกลง สัญญา ลง ๒๗ ม.ค.๒๔๙๘ ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีก ารออกใบสั่งแทนการทําสัญญา ฯ นั้น ใหใ ช
แทนการทําสัญญาไมกําหนด วันที่ เดือน และ ใบสั่ง ซื้อ (ย.๓๗) ซึ่ง ระบุขอ ตกลงระหวา งผูซื้อ และผูข ายใหป ฏิบัติ ไวดานหลัง ทั้ง ผูซื้อ และผูขายกับ
พ.ศ. ใหผูขายและผูรับจางสงมอบพัสดุและงาน พยานตอ งลงลายมือ ชื่อ ตลอดและใหผู ข ายวางเงิน มัด จํา เชน เดีย วกับ สัญ ญา และระเบีย บสํา นัก
จางในขอตกลงระหวาง ผูซื้อกับผูขาย ผูจาง นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่ม เติม ขอ ๒๗ (๕) กลาวคือ ใหกําหนดวันที่
กับผูรับจาง
จะดําเนินการจางในขอตกลงระหวางผูวาจางกับ ผูรับ จางในใบสั่ง จางในขอ ๒ ใหตรงกําหนดวันที่จ ะ
ดํา เนินการจา งทั้ง นี้เ พื่อ ใหผูรับ จา งกําหนดสง มอบงานจา งไดถูก ตอ งตามวัน ที่กําหนด และเพื่อ ให
สอดคลองกับกําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
๑.๓ ใบสั่งจางติดอากรแสตมปไมครบถวนสมบูรณ - ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมสรรพกร ที่ กค.๐๘๐๔/๑๒๔๙๘๔ ลง ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๒๖ เรื่องการปดอากร
ในหนัง สือ ขอ ตกลง คือ การจางทําของตามมาตรา ๕๘๗ แหง ประมวลกฎหมายแพง และพานิชยแลว
ขอตกลงนั้นแตองปดอากรแสตมปลักษณะตราสาร ๔ จางทําของทุก จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๑,๐๐๐ บาทแหงสินจางที่กําหนดไว คาอากรแสตมป ๑ บาท ผูที่ตองเสียอากรคือ ผูรับจาง ผูที่ขีดฆา
แสตมปคือ ผูรับจาง
๑.๔ ในการออกใบสั่งจาง ทบ.๑๐๑-๐๕๐ เปน - ใหป ฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๔
ข อ ตกลงแทนการทํ า สั ญ ญาไม มี กํ า หนด กลาวคือ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว ระหวางรอยละ
คาปรับในขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน
จาง
ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แต
จะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๒-

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง
๑.๕ การควบคุมสิ่งอุปกรณทางบัญชีหนวยไมใช - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข เพิ่มเติม ขอ ๑๕๑
แบบพิมพตามที่ ทบ.กําหนด
กลาวคือ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใดใหอยูใน ความควบคุมตามระเบียบนี้ เวนแตมี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น และระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลัง สิ่ง
อุป กรณป ระเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๓๙.๒.๓.๒.๒ การจัดทําบัญ ชีคุม สิ่ง อุป กรณถาวรโดยใช
แบบพิม พ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ สําหรับบัญ ชีคุม ชิ้นสวนซอมและสิ่งอุป กรณใชสิ้นเปลือ งนั้น ใหใชแบบพิม พ
ทบ.๔๐๐-๐๖๘
๑.๖ ผู ค วบคุ ม งานไม จ ดบั น ทึ ก สภาพการ - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๓ (๓)
ปฏิ บั ติ ง านของผู รั บ จ า งและเหตุ ก ารณ กลาวคือ ผูควบคุมงาน มีหนาที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมรายวัน
แวดลอมเปนรายวัน
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่ มีก ารหยุดงาน อยางนอ ย ๒ ฉบับ เพื่อ รายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงาน
แตละงวดโดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
๑.๗ ไมจัดทําราคามาตรฐานหรือราคากลางของ - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓)
ทางราชการ หรื อ ราคาซื้ อ หรื อ จ างครั้ ง กลาวคือ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุก วิธีใหเ จาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตาม
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ รายการโดยระบุราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยจัดซื้อหรือจาง ครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
๑.๘ รายงานขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ /จ า ง กํ า หนด - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่ม เติม ขอ ๑๓๔
ค า ปรั บ ในอั ต ราร อ ยละศู น ย จุ ด สอง (๐.๒) กลาวคือ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบนับแตวัน ครบ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ขอราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ให
กําหนดซึ่งไมถูกตอง
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นแต
จะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท
๑.๙ ไม มี ห ลั ก ฐานการนํ า คุ ณลั ก ษณะเฉพาะ - ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๐๔/๕๓ เรื่อง การกําหนดและการใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ ลง
สิ่งอุปกรณมาเปนหลักในการจัดหา
๓๐ ธ.ค.๕๓ ขอ ๕.๒ กลาวคือ การจัดซื้อหรือจางทําสิ่งอุปกรณทุกวิธีตองใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณที่ได
ดําเนินกรรมวิธีตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวในคําสั่งนี้เปนหลักในการจัดหาทุกครั้ง

หมายเหตุ

-๕-

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง
๑.๑๐ ในรายงานขออนุมัติจัดหาไมกําหนดเวลาที่ - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๕)
ตองการใช พัสดุ นั้น หรื อให งานนั้นแลวเสร็ จมา กลาวคือ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตาม
ประกอบการรายงานขออนุมัติจัดหา
รายการโดยกําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
๑.๑๑ หน วยดําเนินการกอ หนี้ผูก พัน ในสัญ ญา - ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๖๒๐/๓๑ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง และการดําเนินกรรมวิธี
กอนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
ในการจัดซื้อหรือจาง ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑ ขอ ๗ กลาวคือ หามกระทําการใด ๆ ที่เปนการผูกพันกับ ผูเสนอราคา
กอนที่จะไดรับอนุมัติการสั่งจายงบประมาณและเงินประจํางวด และกอนไดรับอนุมัติใหจัดซื้อหรือจางจากผู
มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง
๑.๑๒ การจางพิมพเอกสารจากโรงพิมพอื่น ที่ไม - ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๐ ลง ๒๖ ต.ค.๔๗ เรื่อง การยกเลิกมติ ครม. เรื่องสิทธิพิเศษของ
ใชโรงพิมพ ทบ. หนวยปฏิบัติไมถูกตอง
โรงพิมพสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ขอ ๓.๒ ใหหนวยที่ไดรับงบประมาณสําหรับงานพิมพทุกกรณี โอนงบประมาณให
โรงพิมพ ทบ. จัดพิมพ เวนกรณีจําเปนเรงดวนจะตองจางพิมพจากโรงพิมพอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหารงานโรงพิมพ ทบ. ฯ กอน

หมายเหตุ

-๖-

ลําดับ
สิ่งที่ตรวจพบ
๒. การซื้อและการจางโดยวิธีสอบราคา
๒.๑ ไมมีหลักฐานการสงมอบซองเสนอราคาให
หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุสั่งซื้อ

แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓)
กลาวคือ ใหเจาหนาที่ ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันที่รับซองและเวลาที่รับชองในกรณีที่ผูเสนอราคามา
ยื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซองสําหรับกรณีเปนการ ยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่สวน
ราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
๒.๒ ไมระบุหลักประกันดานหลังใบสัง่ ซือ้
- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ ลง ๒๗ ม.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การใชแบบใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งใหสง
ของตามหนัง สือสัญญา ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการทําสัญญา ซึ่ง ระบุขอตกลง
ระหวางผูซื้อและผูขายใหปฏิบัติไวดานหลังทั้งผูซื้อและผูขายกับพยานตองลงลายมือชื่อตลอดจนใหผูข าย
วางเงินมัดจําเชนเดียวกับสัญญา ซึ่งกําหนดอยูในดานหลังใบสั่งซื้อ ขอ ๓
๒.๓ ไม ร ะบุ ร ะยะเวลาประกั น ความชํา รุ ด - ใหปฏิบัติตามดานหลังใบสั่งซื้อ ขอ ๗ กลาวคือ เมื่อขออนุมัติหลักการตอหัวหนาสวนราชการในเรื่อง
บกพร อ งด า นหลั ง ใบสั่ ง ซื้ อ
การประกันความชํารุดบกพรองแลวจะตองนํามาลงดานหลังใบสั่งซื้อใน ขอ ๗ ดวย
๒.๔ บันทึกประวัติการซอมไมถูกตอง
- ใหปฏิบัติตามระเบียบ กห. วาดวยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕ ขอ ๒๗.๑ กลาวคือ ให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงรายการซอมและจํานวนเงินคาซอมแตละรายการของรถแตละคันในสมุดประวัติ
ใหถูกตองตามความเปนจริงอยูเสมอ
๒.๕ ไมระบุวันที่ที่ผูขายตองสงมอบพัสดุและ
- ใหกําหนด วัน เดือน ป ที่จะใหผูขายสงมอบพัสดุในขอขอ ๒ และกําหนดหลักประกันในขอ
หลักประกันดานหลังใบสัง่ ซือ้
๓ ดานหลังใบสั่งซื้อ (ทบ.๑๐๑-๐๔๘) ใหครบถวน
๒.๖ การควบคุมทางบัญชีไมครบทุกรายการ
- ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐
ธ.ค.๓๔ ขอ ๓๙.๒.๓.๒.๑ กลาวคือ ดําเนินการรวบรวมหลักฐานจัดทําสถิติและขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณ
แตละรายการ
๒.๗ กรณีวงเงินในใบสั่งจางตั้งแต สองแสนบาท - ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ตอ กห ๐๔๐๔/๑๔๒๔๑ ลง ๑๐ ม.ค.๕๐ เรื่อง ขอความรวมมือในการ
ขึ้นไปตองชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินตอ ตรวจสอบการปดอากรแสตมปหรือชําระอากรแสตมปกอนลงนามในสัญญาจาง ขอ ๑ กลาวคือ บก.ทหาร
พนักงานเจาหนาที่อากรแสตมป โดยนําตรา สูงสุดแจงวากระทรวงการคลังขอความรวมมือจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานรับทุกแหงใน
สารมาสลักหลังมิใชปดอากรแสตมป
การกําหนดใหคูสัญญาที่รับงานใหตองปดอากรแสตมป กรณีวงเงินตามสัญญาจางต่ํากวาสองแสนบาท
หรือตองชําระอากรเปนตัวเงินตอพนักงานเจาหนาที่อากรแสตมป โดยตองนําตราสารมาสลักหลังกรณี
วงเงินตามสัญญาจางตั้งแตสองแสนบาทขึ้นไปใหถูกตองครบถวนกอนลงนามในสัญญาจางทุกครั้ง

หมายเหตุ

-๗-

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง
๒.๘ ไมมีการเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง - ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๕๖๓๗ ลง๑๑ มิ.ย.๕๓ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อเขาใช
งานในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ใหดําเนินการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางสําหรับวิธีสอบราคา ประกวดราคา
และประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-GP ใหม ตั้งแต ๑ เม.ย.๕๓ เปนตนไปโดยเมื่อ
การลงเว็บไซตของกรมบัญชีกลางแลวใหทําสําเนาแนบทายเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจรับ
๒.๙ เจาหนาที่รับ ซองเสนอราคาไมอ อกใบรั บ - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓)
ใหแกผูยื่นซอง
กลาวคือ ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันที่รับซองและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวัน
และเวลาที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
๒.๑๐ ไมแตงตั้งเจาหนาที่รับซองสอบราคา
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓)
กลาวคือ ใหเจาหนาที่ลงรับซองโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคายื่นซอง
โดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง ฯลฯ และสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๒ (๑)
๒.๑๑ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาลงชื่อ
กลาวคือ ใหคณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอ
กํากับไวในเอกสารประกอบไมครบทุกแผน
ราคาทุกแผน
๒.๑๒ เจ า หน า ที่ รั บ ซองสอบราคาปฏิ บั ติ - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓)
ไมถูกตอง คือเมื่อรับซองเสนอราคาจากผูมา กลาวคือ ใหเจาหนาที่ลงรับซองโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคายื่น
ยื่นซองแลวไมสง มอบใหหัวหนาเจาหนาที่ ซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง ฯลฯ และสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที่
พัสดุทันที
๒.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ ๗๑ (๔) วรรคทาย กลาวคือ ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ
มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา
จางไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
เจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี
๒.๑๔ หนวยสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่ง - ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง ทบ.ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ เรื่อง การปดและสงประกาศประกวดราคา และ
หนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕
ลานบาทขึ้นไปใหหนวยราชการไมครบถวน
กลาวคือ ใหสงสําเนาสัญ ญาหรือ ขอ ตกลงซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปให สปช.ทบ., จบ. และ
ทุกสวนราชการ (สตน.ทบ.)
สตน.ทบ. หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
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สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง
๒.๑๕ กองเภสัชกรรมจัดเตรียมเอกสารรับตรวจ - ใหป ฏิบัติตามคํา ทบ.ที่ ๒๘๐/๕๕ ลง ๒๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจําป
และเอกสารที่เกี่ยวของใหตรวจลาชา
๒๕๕๖ ขอ ๔.๓.๔ กลาวคือ หนวยรับตรวจดําเนินการจัดทําขอมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะรับ
ตรวจใหครบถวนตามที่ จบ. กําหนด
๒.๑๖ กําหนดหลักประกันไมถูกตอง
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๓
กล า วคื อ ส ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ผู เ สนอราคา หรื อ เป น คู สั ญ ญาไม ต อ งวางหลั ก ประกั น
(นอกนั้นจะตองเรียกหลักประกันทุกราย)
๒.๑๗ หนวยสงสําเนาสัญญาใหกรมจเรทหารบก - ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ เรื่อง การปดและประกาศประกวดราคา และ
ลาชาเกินกําหนด (เกิน ๓๐ วัน)
หนังสือเชิญชวน ในการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕
กลาวคือ ใหสง สําเนาสัญ ญาหรือ ขอ ตกลงซึ่ง มีมูล คาตั้ง แตห นึ่งลานบาทขึ้นไปให สปช.ทบ., จบ. และ
สตน.ทบ. หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
๒.๑๘ หนวยสง สําเนาสัญ ญาหรือ ขอตกลงเปน - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕
หนังสือใหสวนราชการที่เกี่ยวของ ไมครบทุกสวน กลาวคือ ใหหัวหนา สวนราชการสงสําเนาหรือขอตกลงเปนหนังสือซึ่งมีมูลคาตั้งแต หนึ่งลานบาทขึ้นไปให
ราชการ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันทําสัญญาหรือขอตกลง ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๑๔/๔๕ ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ เรื่อง การปดและ
การสงประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือ
ขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓๕ กลาวคือ ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้น
ไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ. หนยวละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
๒.๑๙ หน ว ยไม ส ง ร า งสั ญ ญาให นธน. หรื อ - ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการทําสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๓๖ ลง ๑๔ พ.ค.๓๖
อัยการทหารตรวจสอบ
ขอ ๔.๓ กล าวคือ ใหน ายทหารพระธรรมนูญ หรื อ อัยการทหารของหนวยที่ดําเนิ นการจัดซื้อ จัดจา ง
ตรวจสอบรางสัญญาใหถูกตองตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี, เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
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๒.๒๐ หนวยสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่ง - ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง ทบ.ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและสงประกาศประกวดราคา และหนังสือเชิญชวน
ลานบาทขึ้นไปใหหนวยราชการไมครบถวนทุกสวน ในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ ใหสงสําเนา
ราชการ (ขาดสงใหกับ สตน.ทบ.)
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ. (สตช.ทบ.เดิม) หนวยละ
๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
๒.๒๑ ไมไดนําคุณลักษณะเฉพาะมาเปนหลักใน - ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๐๔/๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓ เรื่อง การกําหนดและการใชคุณลักษณะ
การจัดหา
เฉพาะสิ่งอุปกรณ ขอ ๕.๒ กลาวคือ การจัดซื้อหรือจางทําสิ่งอุปกรณทุกวิธีตองใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณที่ไดดําเนินกรรมวิธีตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวในคําสั่งนี้เปนหลักในการจัดหาทุกครั้ง

หมายเหตุ

- ๑๒ -

ลําดับ
สิ่งที่ตรวจพบ
๓. การซื้อและการจางโดยวิธีพิเศษ
๓.๑ เจาหนาที่พัสดุของหนวยรายงานขอจาง โดย
วิธีพิเศษโดยไมกําหนดวาให กระทําในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่ม เติม ขอ
๒๔ (๑) – (๖)
๓.๒ รายงานหลักการและเหตุผลในการจัดหาโดย
วิธีพิเศษไมเหมาะสม กลาวคือ งานซอมเครื่องลาง
ภาชนะแบบอัตโนมัติ ลักษณะงานตองถอดตรวจหา
ความชํารุดเสียหายกอน จึงจะประมาณคาซอมได
แตหนวยรายงานเหตุผลเปนงานที่ตองจางชางผูมี
ฝมือโดยเฉพาะ หรือผู มีความชํานาญเปนพิเศษ
กั บ เป นงานที่ ต อ งทํ าเร ง ด วนหากล าช าอาจจะ
เสียหายแกราชการ
๓.๓ หนวยคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาลาชากวา
ที่ระเบียบกําหนด

แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง
- ใหหนวยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๔
(๑) – (๖) และขอ ๒๗ (๖) กลาวคือ กอนดําเนินการซื้อหรือจาง ฯ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายการเสนอ
หัวหนาสวนราชการ ไดแกวิธีจะซื้อหรือจาง และเหตุผล ที่จะตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น ในกรณีรายงาน
ขอจางโดยวิธีพิเศษใหระบุดวยวาจะกระทํา ในกรณีหนึ่งกรณีใดใน ๖ กรณี มิใชระบุวาขออนุมัติจางโดยวิธีพิเศษ
โดยไมไดระบุกรณีที่ จะดําเนินการ
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๔ (๒)
กลาวคือ เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอนจึงจะประมาณคา
ซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิก ส เปนตน

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๔ (๒)
กลาวคือ ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญา หรือ ผูค้ําประกัน ตามหลักเกณฑดังนี้
หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ํา ประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแต
วันทีด่ วยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๓๙๒ กลาวคือ การควบคุมทางบัญชี
ผบ. หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังและหนวยใชจะตอ งรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่ง
อุปกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมเพื่อใหทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณไดตลอดเวลาคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันสัญญาแลว
๓.๔ รายงานหลักการและเหตุผลในการจัดหาไม - ใหป ฏิบัติตามหนังสือกรมบัญ ชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ล ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๔ เรื่อ ง
ถูกตอง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของหนวย โดยกําหนดให
การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ หรือระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งจะดําเนินการโดยวิธีใดขึ้นอยูกับวงเงินในการ
จัดซื้อในแตละกรณี สวนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไปตองจัดซื้อจากการปโต
เลี่ยมแหงประเทศไทย หรือคลังน้ํามันหรือสถานที่บริการที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) โดยตรงโดยวิธีกรณีพิเศษเทานั้น

หมายเหตุ

- ๑๓ -

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
๓.๕ ไมกําหนดการเรียกหลักประกันสัญญา

๓ . ๖ ใ น ก ร ณี ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย วิ ธี พิ เ ศ ษ
กอนดําเนินการเจาหนาพัสดุจัดทํารายงานหัวหนา
ส ว นราชการโดยไม กํ า หนดว า ให ก ระทํ า โดย
วิธีพิเศษในเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด
๓.๗ ในการดําเนินการโดยวิธีพิเศษ ไมดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๒ และ
ขอ ๑๔๓ กลาวคือ ใหกําหนดหลักประกันสัญญาโดยกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น เวนในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาไม
ตองวางหลักประกัน
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓ และ
ขอ ๑๒๘ กลาวคือ การเชาสังหาริมทรัพย ใหนําขอ กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลมในการจัดทํา
รายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ โดยเจาหนาที่พัสดุเพื่อขอดําเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษจะตองกําหนดวาให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดใน ๘ กรณี
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ๓๔ (๔) ขอ
๕๗ และ ขอ ๑๒๘ กลาวคือ การเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม ในกรณี
ดําเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษจะตองใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยให
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (มิใชหัวหนาเจาหนาที่พัสดุดําเนินการเจรจากับผูขายราย
เดิมโดยตรง)
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓)
กลาวคือ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการโดย
จัดทํารายละเอียดของราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเลา ๒ ป งบประมาณ

๓.๘ การจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
ของเจ า หน า ที่ พั ส ดุ ก อ นดํ า เนิ น การซื้ อ โดยวิ ธี
พิเศษไมมีรายละเอียดราคามาตรฐานหรือราคา
กลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
๓.๙ หนวยไมกําหนดหลักประกันสัญญา
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๑ และ
ขอ ๑๔๒ กลาวคือ การกําหนดหลักประกันสัญญาจะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย

หมายเหตุ

- ๑๔ -

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
๓.๑๐ การกําหนดหลักประกันสัญญาไมครบถวน - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๒
ตามที่กําหนด
กลาวคือ หลักประกันสัญญาใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหาครั้งนั้น เชน เมื่อคํานวณหลักประกันสัญญาไดจํานวน ๙,๗๘๐.๗๐ บาท จะตองกําหนดหลักประกัน
สัญ ญา เปนจํานวนเต็ม คือ ๙,๗๘๑ บาท มิใชกําหนดหลัก ประกันสัญ ญาคือ ๙,๗๘๐ บาท (เพระเมื่อ
กําหนดหลักประกันสัญญาเปนจํานวน ๙,๗๘๐ บาท นั้น หลักประกันสัญญาดังกลาวจะมีมูลคานอยกวารอย
ละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดทําครั้งนั้น)
๓.๑๑ การควบคุมทางบัญชีหนวยไมใชแบบพิมพ - ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ หนังสือ กบ.ทบ.
ตามที่ ทบ.กําหนด
ตอที่ กห ๐๔๐๔/๑๔๙๗๒ ลง ๓๑ ต.ค.๔๓ เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ, ระเบียบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑ กลาวคือ การควบคุม ทางบัญ ชีกรณี สป. ใช
สิ้นเปลืองใหใชแบบพิมพ ทบ. ๔๐๐ – ๐๖๘ (บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและ สป. ใชสิ้นเปลือง) กรณี สป.๓
จะตองบันทึกในแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ – ๓๐๕ บัญชีคุมน้ํามันระดับหนวยใชเปนตน ที่ตรวจพบหนวยใชการ
ควบคุมทางบัญชีโดยบันทึกในสมุดบันทึกที่จัดทําขึ้นใชเอง

หมายเหตุ

- ๑๕ -

ลําดับ
สิ่งที่ตรวจพบ
๔. การซื้อและการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ
๔.๑ หนวยไมกําหนดราคามาตรฐานหรือราคา
กลางของทางราชการหรือราคาเคยจางครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓)
กลาวคือ การรายงานขอซื้อหรือขอจางใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการไดแก
ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเลา ๒
ป งบประมาณ
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓),
(๕) กลาวคือ การรายงานขอซื้อ ใหเ จาหนาที่พัส ดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ไดแกราคา
มาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
และกําหนดเวลาที่ตองใชพัสดุนั้น

๔.๒ การจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
เพื่อ ขอซื้ อ โดยวิ ธีก รณีพิ เ ศษ เจาหนา ที่พัส ดุไ ม
กําหนดราคามาตรฐานหรือราคากลางของทาง
ราชการ หรือ ราคาที่เ คยซื้อ ครั้ง หลัง สุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ และไมกําหนดเวลา
ที่ตองการใชพัสดุนั้น
๔.๓ รายงานหลักการและเหตุผลในการจัดหาไม - ใหป ฏิบัติตามหนัง สือกรมบัญ ชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่อ ง
ถูกตอง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเซื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของหนวย โดยกําหนดให
การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ หรือระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งจะดําเนินการโดยวิธีใดขึ้นอยูกับวงเงินในการ
จัดซื้อในแตละกรณี สวนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไปตองจัดซื้อจากการ
ปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย หรือคลังน้ํามันหรือสถานีบริการที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณีพิเศษเทานั้น
๔.๔ การควบคุมทางบัญชีหนวยไมใชแบบพิม พ - ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ หนังสือ กบ.ทบ. ตอ
ตามที่ ทบ.กําหนด
ที่ กห ๐๔๐๔/๑๔๙๗๒ ลง ๓๑ ต.ค.๔๓ เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อ ควบคุมพัสดุ ระเบียบ ทบ. วาดวย
การสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑ กลาวคือ การควบคุมทางบัญชีกรณี สป. ใชสิ้นเปลือง
ใหใชแบบพิม พ ทบ. ๔๐๐ – ๐๖๘ (บัตรบัญชีคุม ชิ้นสวนซอ มและ สป.
ใชสิ้นเปลือ ง) กรณี สป.๓
จะตองบันทึกในแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ – ๓๐๕ บัญชีคุมน้ํามันระดับหนวยใชเปนตน ที่ตรวจพบหนวยใช
การควบคุมทางบัญชีโดยบันทึกในสมุดบันทึกที่จัดทําขึ้นใชเอง

หมายเหตุ

- ๑๖ -

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
๔.๕ วิธีการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ไมเปนไปตามที่ - ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๔๒ เรื่อง การจัดซื้อ
กําหนด
น้าํ มันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม, หนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๖๕๒ ลง ๑๔ ก.พ.๔๖ เรื่อง
การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ, หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงาน กลาวคือ การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนตั้งแต ๑๐,๐๐๐
ลิตร ขึ้นไป ตองจัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือคลังน้ํามันหรือสถานีบริการที่จําหนวยน้ํามัน
เชื้อเพลิง ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ สําหรับกรณีการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานัก นายกรัฐ มนตรีวาดวยการพัส ดุ ฯ ซึ่ง จะ
ดําเนินการโดยวิธีใดขึ้นอยูกับวงเงินในการจัดซื้อในแตละกรณี ที่ตรวจพบการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามัน
ดีเซล) จํานวน ๑,๐๙๗.๗๖ ลิตร หนวยดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ

หมายเหตุ

- ๑๗ -

ลําดับ
สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
๕. การซื้ อโ ดยวิ ธี ก ารพั สดุ ด วยวิ ธี การทา ง
อิเล็กทรอนิกส
๕.๑ ไมมีเอกสารการประกาศการแจงผลการ
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
พิจารณาการเสนอราคาในเว็บไซตของหนวย ขอ ๑๐ (๔) วรรคทาย กลาวคือ การแจงผลการพิจ ารณาการเสนอราคาใหป ระกาศทางเว็บไซตของ
และกรมบัญชีกลางมาแสดง
หนวยงานและกรมบัญชีกลางอยางนอยสามวัน
๕.๒ หนวยสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่ง - ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและสงประกาศประกวดราคา และหนังสือเชิญชวน
ลานบาทขึ้นไปใหหนวยราชการไมครบถวน
ในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ ให
ทุกสวนราชการ (สตน.ทบ.)
หนวยสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ.
( สตช.ทบ.(เดิม)) หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
๕.๓ ไมมีเอกสารมอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐ - ใหป ฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
ประจํ า ในสถานที่ เ สนอราคา ด ว ยวิ ธี ก ารทาง ขอ ๑๐ (๑) กล า วคื อ กํ า หนดในวั น เสนอราคาใหผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคา ฯ เข า ประจํ า ในสถานที่ ต ามที่
อิเล็กทรอนิกสมาแสดง
คณะกรรมการประกวดราคาจัดไวโ ดยแยกจากผูมีสิท ธิเ สนอราคารายอื่น และมีเ จาหนาที่ของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา ฯ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ ทวิ วรรคทาย กลาวคือ ในการดําเนินการแตละขั้นตอน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ
๕.๔ กภก.รพ.อ.ป.ร. จัดเตรียมเอกสารรับตรวจ - ใหปฏิบัติตามตําสั่ง ทบ.ที่ ๒๘๐/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจําป
และเอกสารที่เกี่ยวของใหตรวจลาชา
งบประมาณ ๒๕๕๖ ขอ ๔.๓.๔ กลาวคือ หนวยรับตรวจจัดทําขอมูลการตรวจและเตรียมเอกสารที่จะรับ
ตรวจใหครบถวนตามที่ จบ. กําหนด (กภก.รพ.อ.ป.ร. สงขอมูลหัวขอการตรวจและบัญชีรายละเอียดการ
ตรวจการจัดหาใหตรวจเมื่อ ๗ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๔๒๐ ซึ่งเอกสารตาง ๆ ดังกลาวจะตอ งจัดเตรียมให
ครบถวนกอนดําเนินการตรวจการจัดหา คือ กอน ๗ ก.พ.๕๖ จบ. ไดแจงกําหนดการตรวจและสงเอกสาร
เตรียมการรับตรวจตามหนังสือ จบ. ที่ กห ๐๔๒๓/๒๐๗๗ ลง ๑๓ ธ.ค.๕๕ เรื่อง แจงกําหนดการตรวจ
และสงเอกสารเตรียมการรับตรวจสงถึง รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๕)

หมายเหตุ

- ๑๘ -

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
๕.๕ การแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ตรวจสอบ - ใหปฏิ บัติตามระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรีวาด วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ ขเพิ่ ม เติม ขอ ๔๙ (๒)
หลักประกันซองรวมกับคณะกรรมการประกวด ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัส ดุด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ และ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่ที่ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กด (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลง ๒๒ ต.ค.๕๐ เรื่อง การซักซอมความเขาใจ
ไดรับการแตงตั้งไมมีคุณสมบัติในการตรวจสอบ และการเพิม่ ความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
หลักประกันซองรวมกับคณะกรรมการประกวด อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการตามระเบียบ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้น ๆ ควบคูไปดวยโดยคณะกรรมการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม และการตรวจสอบหลักประกันซองจะตองตรวจสอบรวมกับเจาหนาที่การเงิน (หนวย
แตงตั้งให จ.ส.อ.สฤษดิ์ ทวิตียกุล เสมียน ผจห.วศ.ทบ. เปนเจาหนาที่ตรวจสอบ และ รับหลักประกันซอง)
๕.๖ คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทาง - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัส ดุดวยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
อิเล็กทรอนิกส เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุด ข อ ๑๐ (๔) และหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๘ ลง ๑๙ เม.ย.๕๐
ลง รายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัส ดุ เรื่ อ ง การอนุมั ติ ยกเว น การปฏิบั ติ ตามระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรีว า ดว ยการพัส ดุ ดว ยวิธี ก ารทาง
ลาชากวาที่กําหนด
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือ กําหนดใหคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนา
หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป สําหรับกรณีการซื้อหรือการจางทั่วไปหากมีความ
จํา เป นไม อ าจดํา เนิ นการได ทัน ภายในวัน ที่ทํ าการถัด ไปได ใหค ณะกรรมการประกวดราคารวบรวม
รายละเอียดและพิจ ารณาแจง รายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จ ะจัดหาพัส ดุพิจ ารณาอีก ครั้ง ภายใน ๕
วันทําการถัดไป นับจากวันที่ไดรายงานครั้งแรก (ที่ตรวจพบ หนวยกําหนดวันเสนอราคา เมื่อ ๑๔ มี.ค.๕๕
คณะกรรมการประกวดราคารายงาน ฯ ครั้งแรกเมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๕)

หมายเหตุ

- ๑๙ -

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
๕.๗ เจาหนาที่ที่มีห นาที่ตรวจสอบหลักประกัน
ซองไมจัดสงสําเนาหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ฯ ใหธนาคาร ฯ ทราบทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ

๕.๘ หนวยใช (แผนกอุป กรณการศึกษา ศภษ.
ยศ.ทบ.) จัดทําบัญชีคุมโดยไมใชแบบพิมพตามที่
ทบ. กําหนด

๕.๙ คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไมลงนามในเอกสารประกอบทุก
แผน ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค
และขอเสนออื่น ๆ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๙ (๒)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลง ๒๒ ต.ค.๕๐ เรื่อง การซักซอมความเขาใจและการเพิ่ม
ความคลอ งในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส
พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ฯ ควบคูไปดวย ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองปฏิบัติ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาตาม
ระเบีย บสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี วา ดวยการพั ส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก ไขเพิ่ ม เติม นั้นจะต อ งตรวจสอบ
หลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินในกรณีที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะตองสงสําเนาหนังสือ
ค้ําประกันดังกลาวใหธนาคาร ฯ ทราบ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
- ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔
ขอ ๕.๔, ขอ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒, ๕๖, ๑๗, ๕๖.๑๘ และหนังสือ กบ.ทบ. ตอที่ กห ๐๔๐๔/๑๔๙๗๒ ลง ๓๑
ต.ค.๔๓ เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ กลาวคือ การควบคุมทางบัญชีหนวยใชจะตอ ง
รับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่งอุปกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพื่ อใหทราบ
สถานภาพ สิ่งอุปกรณไดตลอดเวลา โดยจัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรโดยใช แบบพิมพ ทบ.๔๐๐ – ๐๐๕
สําหรับบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลืองนั้น ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐ – ๐๖๘
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๙ (๕)
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ.๒๕๔๙ ช อ ๕ และ หนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลง ๒๒ ต.ค.๕๐ เรื่อง การซักซอมความเขาใจและการเพิ่ม
ความคลองในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด วยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ฯ ควบคูไปดวย ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองปฏิบัติ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมนั้นคณะกรรมการ ฯ
ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกกสารประกอบ ทุกแผน ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและ
ขอเสนออื่น ๆ

หมายเหตุ

- ๒๐ -

ลําดับ

สิ่งที่ตรวจพบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
๕.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๑ (๑)
ณ สถานที่ซึ่งไมไดกําหนดไวในสัญญา โดยไมได วรรคสอง กลาวคือ ในกรณีที่สัญญากําหนดการสงมอบ ณ สถานที่ที่ระบุในสัญญาคณะกรรมการตรวจ
รายงานขออนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
รับพัสดุจะตองตรวจรับ ณ สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นใน
กรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน
๕.๑๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนตรวจรับ - ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๔๕๗๔/๔๒ ลง ๒๙ ก.พ.๔๓ เรื่อง หารือการปฏิบัติตาม
พัสดุในกรณีทมี่ ีการเรียกคาปรับไมไดตรวจสอบกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ ขอ ๓.๒ กลาวคือ ใหคณะกรรมการ
เจาหนาที่พัสดุวาไดมีการออกหนังสือสงวนสิท ธิ ตรวจรับพัส ดุไดตรวจสอบกับ เจาหนาที่พัสดุกอนดวยวาไดมีการออกหนัง สือแจงสงวนสิทธิ การเรียก
การเรียกคาปรับไปยังผูขายกอนออกใบตรวจรับ
คาปรับไปยังผูขายไวแลวหรือไม จากนั้นใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงออกใบตรวจรับใหกับผูขาย
แลวรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบและขึ้นบัญชีคุมตอไป
๕.๑๒ ส ง สํ า เนาสั ญ ญาซึ่ ง มี มู ล ค า ตั้ ง แต ห นึ่ ง - ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕
ลานบาทขึ้นไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของทุกสวน กลาวคือ ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้น
ราชการลาชาเกินกําหนด
ไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพากร
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง และใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปด
และการสงประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางสงประกาศประกวดราคาและหนังสือ
เชิญชวนในการซื้อ หรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือข อตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕
กลาวคือ ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอ ตกลงซึ่งมีมูลคาตั้ง แตหนึ่งลานบาทขึ้นไปให สปช.ทบ., จบ. และ
สตน.ทบ. หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
ตรวจถูกตอง
พ.อ.
ตรวจถูกตอ( งรวมพล ธรรมมา )
รอง ผอ.กตจ.จบ. ทําการแทน
พ.อ.หญิงผอ.กตจ.จบ.
( อรพร พิมพิเศษ )
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