
 

 

ผนวก ข ผลการตรวจ พบขอบกพรองเล็กนอย 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 

๑. การซื้อและการจางโดยวิธีตกลงราคา   

 ๑.๑ ผูขายไมลงนามในขอตกลงระหวาง ผูซื้อ และ
ผูขายดานหลังใบสั่งซื้อการออกใบสั่งซื้อ  
ทบ.๑๐๑-๐๔๘ (ย.๓๗) และใบสั่ งจาง   
ทบ.๑๐๑-๐๕๐ เปนขอตกลงแทนการ    
ทําสัญญาผูขายไมลงนามหลังใบสั่งซื้อ 

- ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๑๙๔๒ เรื่อง การใชแบบใบสั่งซื้อ และแบบใบสั่งให  สงของตามหนังสือ
สัญญา ลง ๒๗ มกราคม ๒๔๙๘ ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการทําสัญญา คือใบสั่งที่
ออกตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการทําสัญญาซื้อขายและจางเหมา พ.ศ.๒๔๙๖ ขอ ๑๐ น้ัน ใหใชใบสั่ง
ซื้อ (ย.๓๗) ช่ึงระบุขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขายใหปฏิบัติไวดานหลังทั้งผูซื้อผูขายกับพยานตองลง
ลายมือช่ือตลอดจนใหผูขายวางเงินมัดจําเชนเดียวกับสัญญา 

 

 ๑.๒ การออกใบสั่งซื้อ ทบ.๑๐๑-๐๔๘ (ย.๓๗) 
และใบสั่งจาง ทบ.๑๐๑-๐๕๐ เปนขอตกลง
แทนการทําสัญญาไมกําหนด วันที่ เดือน และ 
พ.ศ. ใหผูขายและผูรับจางสงมอบพัสดุและงาน
จางในขอตกลงระหวาง ผูซื้อกับผูขาย  ผูจาง
กับผูรับจาง 

 
 
๑.๓ ใบสั่งจางติดอากรแสตมปไมครบถวนสมบูรณ 

- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ เรื่องการใชแบบใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งใหสงของ ตามหนังสือ
สัญญา ลง ๒๗ ม.ค.๒๔๙๘  ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการทําสัญญา ฯ นั้น ใหใช
ใบสั่งซื ้อ (ย.๓๗) ซึ ่งระบุขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขายใหปฏิบัติไวดานหลังทั้งผูซื ้อและผู ขายกับ
พยานตองลงลายมือชื่อตลอดและใหผู ขายวางเงินมัดจําเชนเดียวกับสัญญา และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๕) กลาวคือใหกําหนดวันที่
จะดําเนินการจางในขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับจางในใบสั่งจางในขอ ๒ ใหตรงกําหนดวันที่จะ
ดําเนินการจางทั้งนี้เพื่อใหผู รับจางกําหนดสงมอบงานจางไดถูกตองตามวันที่กําหนด และเพื่อให
สอดคลองกับกําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ันหรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมสรรพกร ที่ กค.๐๘๐๔/๑๒๔๙๘๔ ลง ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๒๖ เรื่องการปดอากร
ในหนังสือขอตกลง คือ การจางทําของตามมาตรา ๕๘๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพานิชยแลว 
ขอตกลงน้ันแตองปดอากรแสตมปลักษณะตราสาร 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
ขอตกลงแทนการทําสัญญาไมมีกําหนด
คาปรับในขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับ
จาง 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๔ 
กลาวคือ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว ระหวางรอยละ 
๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน
ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางน้ัน แต
จะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท 

 

 



 
 

- ๒ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
 ๑.๕ การควบคุมสิ่งอุปกรณทางบัญชีหนวยไมใช

แบบพิมพตามที่ ทบ.กําหนด  
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข เพิ่มเติม  ขอ ๑๕๑ 

กลาวคือ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใดใหอยูใน ความควบคุมตามระเบียบน้ี เวนแตมี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น และระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่ง
อุปกรณประเภท ๒ และ ๔  พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๓๙.๒.๓.๒.๒ การจัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรโดยใช     
แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ สําหรับบัญชีคุมช้ินสวนซอมและสิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลืองน้ัน ใหใชแบบพิมพ  
ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 

 

 ๑.๖ ผู ควบคุมงานไมจดบันทึ กสภาพการ
ปฏิบั ติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมเปนรายวัน 

 
 
๑.๗ ไมจัดทําราคามาตรฐานหรือราคากลางของ

ทางราชการ หรือราคาซื้อหรือจางครั้ ง
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 

 
๑.๘ รายงานขออนุมั ติจัดซื้อ/จ าง กําหนด  
คาปรับในอัตรารอยละศูนยจุดสอง (๐.๒)       
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบนับแตวัน ครบ
กําหนดซึ่งไมถูกตอง 
 
๑.๙ ไมมีหลักฐานการนําคุณลักษณะเฉพาะ     
สิ่งอุปกรณมาเปนหลักในการจัดหา 
 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๓ (๓) 
กลาวคือ ผูควบคุมงาน  มีหนาที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมรายวัน
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน อยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงาน
แตละงวดโดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที ่

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓) 
กลาวคือ  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตาม
รายการโดยระบุราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยจัดซื้อหรือจาง  ครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๔ 
กลาวคือ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ขอราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน  ให
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจางน้ันแต
จะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท  
- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๐๔/๕๓ เรื่อง การกําหนดและการใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ ลง 
๓๐ ธ.ค.๕๓ ขอ ๕.๒ กลาวคือ การจัดซื้อหรือจางทําสิ่งอุปกรณทุกวิธีตองใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณที่ได
ดําเนินกรรมวิธีตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวในคําสั่งน้ีเปนหลักในการจัดหาทุกครั้ง   
 

 

 
 
 



 
 

 

- ๕ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
 ๑.๑๐ ในรายงานขออนุมัติจัดหาไมกําหนดเวลาที่

ตองการใชพัสดุน้ัน หรือใหงานน้ันแลวเสร็จมา
ประกอบการรายงานขออนุมัติจัดหา 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๕) 
กลาวคือ  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตาม
รายการโดยกําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ัน หรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 

 

 ๑.๑๑ หนวยดําเนินการกอหน้ีผูกพันในสัญญา
กอนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด 
 
 
๑.๑๒ การจางพิมพเอกสารจากโรงพิมพอื่น ที่ไม
ใชโรงพิมพ ทบ. หนวยปฏิบัติไมถูกตอง 
 
 
 
 
 

- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๖๒๐/๓๑ เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง และการดําเนินกรรมวิธี
ในการจัดซื้อหรือจาง ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑ ขอ ๗ กลาวคือ หามกระทําการใด ๆ ที่เปนการผูกพันกับ ผูเสนอราคา
กอนที่จะไดรับอนุมัติการสั่งจายงบประมาณและเงินประจํางวด และกอนไดรับอนุมัติใหจัดซื้อหรือจางจากผู
มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง 
- ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๐ ลง ๒๖ ต.ค.๔๗ เรื่อง การยกเลิกมติ ครม. เรื่องสิทธิพิเศษของ
โรงพิมพสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ขอ ๓.๒  ใหหนวยที่ไดรับงบประมาณสําหรับงานพิมพทุกกรณี โอนงบประมาณให
โรงพิมพ ทบ. จัดพิมพ เวนกรณีจําเปนเรงดวนจะตองจางพิมพจากโรงพิมพอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหารงานโรงพิมพ ทบ. ฯ กอน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๖ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
๒. การซื้อและการจางโดยวิธีสอบราคา   
 ๒.๑ ไมมีหลกัฐานการสงมอบซองเสนอราคาให

หัวหนาเจาหนาที่พสัดุสั่งซื้อ 
 
 
๒.๒ ไมระบหุลกัประกันดานหลงัใบสัง่ซือ้ 
 
 
 
๒.๓ ไมระบุระยะเวลาประกันความชํารุด  
      บกพรองดานหลังใบสั่ งซื้อ 
๒.๔ บันทึกประวัติการซอมไมถูกตอง 
 
 
๒.๕ ไมระบุวันที่ที่ผูขายตองสงมอบพัสดุและ 
       หลักประกันดานหลงัใบสัง่ซือ้ 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑  (๓) 
กลาวคือ  ใหเจาหนาที ่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันที่รับซองและเวลาที่รับชองในกรณีที่ผูเสนอราคามา
ย่ืนซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซองสําหรับกรณีเปนการ  ย่ืนซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่สวน
ราชการน้ันลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 

- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ ลง ๒๗ ม.ค.๒๔๙๘ เรื่อง การใชแบบใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งใหสง
ของตามหนังสือสัญญา ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการทําสัญญา ซึ่งระบุขอตกลง
ระหวางผูซื้อและผูขายใหปฏิบัติไวดานหลังทั้งผูซื้อและผูขายกับพยานตองลงลายมือช่ือตลอดจนใหผูขาย
วางเงินมัดจําเชนเดียวกับสัญญา ซึ่งกําหนดอยูในดานหลังใบสั่งซื้อ ขอ ๓ 

- ใหปฏิบัติตามดานหลังใบสั่งซื้อ ขอ ๗ กลาวคือ เมื่อขออนุมัติหลักการตอหัวหนาสวนราชการในเรื่อง    
   การประกันความชํารุดบกพรองแลวจะตองนํามาลงดานหลังใบสั่งซื้อใน ขอ ๗ ดวย 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบ กห. วาดวยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕ ขอ ๒๗.๑ กลาวคือ ให

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงรายการซอมและจํานวนเงินคาซอมแตละรายการของรถแตละคันในสมุดประวัติ
ใหถูกตองตามความเปนจริงอยูเสมอ 

- ใหกําหนด วัน เดือน ป ที่จะใหผูขายสงมอบพัสดุในขอขอ ๒ และกําหนดหลักประกันในขอ   
  ๓ ดานหลังใบสั่งซื้อ (ทบ.๑๐๑-๐๔๘) ใหครบถวน 

 

 ๒.๖ การควบคุมทางบัญชีไมครบทุกรายการ 
 
 
๒.๗ กรณีวงเงินในใบสั่งจางต้ังแต สองแสนบาท

ข้ึนไปตองชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินตอ
พนักงานเจาหนาที่อากรแสตมป โดยนําตรา
สารมาสลักหลังมิใชปดอากรแสตมป 

 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ 
ธ.ค.๓๔ ขอ ๓๙.๒.๓.๒.๑ กลาวคือ ดําเนินการรวบรวมหลักฐานจัดทําสถิติและขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณ
แตละรายการ 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ตอ กห ๐๔๐๔/๑๔๒๔๑ ลง ๑๐ ม.ค.๕๐ เรื่อง ขอความรวมมือในการ
ตรวจสอบการปดอากรแสตมปหรือชําระอากรแสตมปกอนลงนามในสัญญาจาง ขอ ๑ กลาวคือ บก.ทหาร
สูงสุดแจงวากระทรวงการคลังขอความรวมมือจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานรับทุกแหงใน
การกําหนดใหคูสัญญาที่รับงานใหตองปดอากรแสตมป กรณีวงเงินตามสัญญาจางตํ่ากวาสองแสนบาท 
หรือตองชําระอากรเปนตัวเงินตอพนักงานเจาหนาที่อากรแสตมป โดยตองนําตราสารมาสลักหลังกรณี
วงเงินตามสัญญาจางต้ังแตสองแสนบาทข้ึนไปใหถูกตองครบถวนกอนลงนามในสัญญาจางทุกครั้ง 

 

 



 
 

- ๗ - 

 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
 ๒.๘ ไมมีการเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
๒.๙ เจาหนาที่รับซองเสนอราคาไมออกใบรับ

ใหแกผูย่ืนซอง 
 
 
๒.๑๐ ไมแตงต้ังเจาหนาที่รับซองสอบราคา 
 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๕๖๓๗ ลง๑๑ มิ.ย.๕๓ เรื่อง  การลงทะเบียนเพื่อเขาใช
งานในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ใหดําเนินการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางสําหรับวิธีสอบราคา ประกวดราคา 
และประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-GP ใหม ต้ังแต ๑ เม.ย.๕๓ เปนตนไปโดยเมื่อ
การลงเว็บไซตของกรมบัญชีกลางแลวใหทําสําเนาแนบทายเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจรับ 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓) 
กลาวคือ ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันที่รับซองและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามาย่ืนซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง สําหรับกรณีที่เปนการย่ืนซองทางไปรษณียใหถือวัน
และเวลาที่สวนราชการน้ันลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓) 
กลาวคือ ใหเจาหนาที่ลงรับซองโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคาย่ืนซอง
โดยตรงใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง ฯลฯ และสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๒ (๑) 

กลาวคือ  ใหคณะกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอ
ราคาทุกแผน 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ (๓) 
กลาวคือ ใหเจาหนาที่ลงรับซองโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคาย่ืน
ซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง ฯลฯ และสงมอบใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที่ 

 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ ๗๑ (๔) วรรคทาย กลาวคือ ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ

มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี 

- ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง ทบ.ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ เรื่อง การปดและสงประกาศประกวดราคา และ
หนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ 
กลาวคือ ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ    
สตน.ทบ. หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 

  
๒.๑๑ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาลงช่ือ 
       กํากับไวในเอกสารประกอบไมครบทุกแผน 
 
๒.๑๒ เ จ าหน าที่ รับซองสอบราคาปฏิบั ติ         

ไมถูกตอง คือเมื่อรับซองเสนอราคาจากผูมา
ย่ืนซองแลวไมสงมอบใหหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุทันที 

๒.๑๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน 
         จางไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา  
 
๒.๑๔ หนวยสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึง 
       ลานบาทข้ึนไปใหหนวยราชการไมครบถวน 
       ทุกสวนราชการ (สตน.ทบ.) 
 

 



 
 
 

- ๙ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
 ๒.๑๕ กองเภสัชกรรมจัดเตรียมเอกสารรับตรวจ

และเอกสารที่เกี่ยวของใหตรวจลาชา 
 
๒.๑๖ กําหนดหลักประกันไมถูกตอง 
 
 
๒.๑๗  หนวยสงสําเนาสัญญาใหกรมจเรทหารบก 
ลาชาเกินกําหนด (เกิน ๓๐ วัน) 
 
 
๒.๑๘ หนวยสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือใหสวนราชการที่เกี่ยวของ ไมครบทุกสวน
ราชการ 
 
 
 
 
๒.๑๙ หนวยไมสงรางสัญญาให นธน. หรือ
อัยการทหารตรวจสอบ  
 

- ใหปฏิบัติตามคํา ทบ.ที่ ๒๘๐/๕๕ ลง ๒๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง  การตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจําป 
๒๕๕๖ ขอ ๔.๓.๔ กลาวคือ หนวยรับตรวจดําเนินการจัดทําขอมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะรับ
ตรวจใหครบถวนตามที่ จบ. กําหนด   
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๓ 
กลาวคือ  สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผู เสนอราคา หรือเปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน     
(นอกน้ันจะตองเรียกหลักประกันทุกราย) 
- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่  ๒๑๔/๒๕๔๕ ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ เรื่อง การปดและประกาศประกวดราคา และ
หนังสือเชิญชวน  ในการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ 
กลาวคือ ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ      
สตน.ทบ. หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ 
กลาวคือ ใหหัวหนา สวนราชการสงสําเนาหรือขอตกลงเปนหนังสือซึ่งมีมูลคาต้ังแต  หน่ึงลานบาทข้ึนไปให
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 ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึน
ไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ. หนยวละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง  
- ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการทําสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๓๖  ลง ๑๔ พ.ค.๓๖   
ขอ ๔.๓ กลาวคือ  ใหนายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหารของหนวยที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตรวจสอบรางสัญญาใหถูกตองตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี, เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
 

 

 
 
 
 



 
 

- ๑๐ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
 ๒.๒๐ หนวยสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึง

ลานบาทข้ึนไปใหหนวยราชการไมครบถวนทุกสวน
ราชการ (ขาดสงใหกับ  สตน.ทบ.) 
 

- ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง ทบ.ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและสงประกาศประกวดราคา และหนังสือเชิญชวน
ในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ ใหสงสําเนา
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ. (สตช.ทบ.เดิม)  หนวยละ   
๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 

 
 
 
 

๒.๒๑  ไมไดนําคุณลักษณะเฉพาะมาเปนหลักใน
การจัดหา 
 
 

- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๐๔/๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓ เรื่อง  การกําหนดและการใชคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ ขอ ๕.๒  กลาวคือ การจัดซื้อหรือจางทําสิ่งอุปกรณทุกวิธีตองใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณที่ไดดําเนินกรรมวิธีตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไวในคําสั่งน้ีเปนหลักในการจัดหาทุกครั้ง   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางแกไข/หลักฐานอางอิง หมายเหตุ 
๓. 
 
 
 

การซื้อและการจางโดยวิธีพิเศษ 
๓.๑ เจาหนาที่พัสดุของหนวยรายงานขอจาง โดย
วิธีพิเศษโดยไมกําหนดวาใหกระทําในกรณีหน่ึง
กรณีใด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 
๒๔ (๑) – (๖) 

 
- ใหหนวยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๔ 

(๑) – (๖) และขอ ๒๗ (๖) กลาวคือ กอนดําเนินการซื้อหรือจาง ฯ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายการเสนอ
หัวหนาสวนราชการ ไดแกวิธีจะซื้อหรือจาง และเหตุผล   ที่จะตองซื้อหรือจางโดยวิธีน้ัน ในกรณีรายงาน
ขอจางโดยวิธีพิเศษใหระบุดวยวาจะกระทํา  ในกรณีหน่ึงกรณีใดใน ๖ กรณี มิใชระบุวาขออนุมัติจางโดยวิธีพิเศษ 
โดยไมไดระบุกรณีที่ จะดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ รายงานหลักการและเหตุผลในการจัดหาโดย
วิธีพิเศษไมเหมาะสม กลาวคือ งานซอมเครื่องลาง
ภาชนะแบบอัตโนมัติ ลักษณะงานตองถอดตรวจหา
ความชํารุดเสียหายกอน   จึงจะประมาณคาซอมได 
แตหนวยรายงานเหตุผลเปนงานที่ตองจางชางผูมี
ฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ  
กับเปนงานที่ตองทําเรงดวนหากลาชาอาจจะ
เสียหายแกราชการ 
๓.๓ หนวยคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาลาชากวา
ที่ระเบียบกําหนด 
 
 
 
 
 
๓.๔ รายงานหลักการและเหตุผลในการจัดหาไม
ถูกตอง 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๔ (๒) 
กลาวคือ เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอนจึงจะประมาณคา
ซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 
 
 
 
 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๔ (๒) 

กลาวคือ ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญา หรือ ผูคํ้าประกัน ตามหลักเกณฑดังน้ี 
หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแต
วันทีด่วยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๓๙๒ กลาวคือ การควบคุมทางบัญชี 
ผบ. หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังและหนวยใชจะตองรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่ง
อุปกรณใหเปนไปดวยความเรยีบรอยเหมาะสมเพื่อใหทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณไดตลอดเวลาคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันสัญญาแลว 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ล ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๔ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามันเช่ือเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของหนวย โดยกําหนดให
การจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ หรือระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยงานน้ัน ๆ ซึ่งจะดําเนินการโดยวิธีใดข้ึนอยูกับวงเงินในการ
จัดซื้อในแตละกรณี สวนการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวนต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ลิตร ข้ึนไปตองจัดซื้อจากการปโต
เลี่ยมแหงประเทศไทย หรือคลังนํ้ามันหรือสถานที่บริการที่จําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงของ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) โดยตรงโดยวิธีกรณีพิเศษเทาน้ัน 

 



 
- ๑๓ - 

 
ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
สวนราชการโดยไมกํ าหนดวาใหกระทําโดย        
วิธีพิเศษในเฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด 
๓.๗ ในการดําเนินการโดยวิธีพิเศษ  ไมดําเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 
 
 
 
๓.๘ การจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
ของเจาหนาที่พัสดุกอนดําเนินการซื้อโดยวิธี
พิเศษไมมีรายละเอียดราคามาตรฐานหรือราคา
กลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
๓.๙ หนวยไมกําหนดหลักประกันสัญญา 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๒ และ 
ขอ ๑๔๓ กลาวคือ ใหกําหนดหลักประกันสัญญาโดยกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งน้ัน เวนในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาไม
ตองวางหลักประกัน 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓ และ 
ขอ ๑๒๘ กลาวคือ การเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลมในการจัดทํา
รายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ โดยเจาหนาที่พัสดุเพื่อขอดําเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษจะตองกําหนดวาให
กระทําไดเฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใดใน ๘ กรณี 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ๓๔ (๔) ขอ 
๕๗ และ ขอ ๑๒๘ กลาวคือ การเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม ในกรณี
ดําเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษจะตองใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยให
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (มิใชหัวหนาเจาหนาที่พัสดุดําเนินการเจรจากับผูขายราย
เดิมโดยตรง)  
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓) 
กลาวคือ  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการโดย
จัดทํารายละเอียดของราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเลา ๒ ป งบประมาณ 
 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๑ และ 

ขอ ๑๔๒ กลาวคือ การกําหนดหลักประกันสัญญาจะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 

 
 
 

 

 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓.๑๐ การกําหนดหลักประกันสัญญาไมครบถวน
ตามที่กําหนด 
 
 
 
 
๓.๑๑ การควบคุมทางบัญชีหนวยไมใชแบบพิมพ
ตามที่ ทบ.กําหนด 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ    พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๒ 
กลาวคือ หลักประกันสัญญาใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหาครั้งน้ัน เชน เมื่อคํานวณหลักประกันสัญญาไดจํานวน ๙,๗๘๐.๗๐ บาท จะตองกําหนดหลักประกัน
สัญญา  เปนจํานวนเต็ม คือ ๙,๗๘๑ บาท มิใชกําหนดหลักประกันสัญญาคือ ๙,๗๘๐ บาท (เพระเมื่อ
กําหนดหลักประกันสัญญาเปนจํานวน ๙,๗๘๐ บาท น้ัน หลักประกันสัญญาดังกลาวจะมีมูลคานอยกวารอย
ละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดทําครั้งน้ัน) 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ หนังสือ กบ.ทบ.  
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 การควบคุมทางบัญชีกรณี สป. ใช
สิ้นเปลืองใหใชแบบพิมพ ทบ. ๔๐๐ – ๐๖๘ (บัตรบัญชีคุมช้ินสวนซอมและ สป. ใชสิ้นเปลือง) กรณี สป.๓ 
จะตองบันทึกในแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ – ๓๐๕ บัญชีคุมนํ้ามันระดับหนวยใชเปนตน ที่ตรวจพบหนวยใชการ
ควบคุมทางบัญชีโดยบันทึกในสมุดบันทึกที่จัดทําข้ึนใชเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๕ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 
๔. 
 
 
 
 
 

 

การซื้อและการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ 
๔.๑ หนวยไมกําหนดราคามาตรฐานหรือราคา 
     กลางของทางราชการหรือราคาเคยจางครั้ง 
     หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
 
๔.๒ การจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
เพื่อขอซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ เจาหนาที่พัสดุไม
กําหนดราคามาตรฐานหรือราคากลางของทาง
ราชการ หรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ และไมกําหนดเวลา
ที่ตองการใชพัสดุน้ัน 
๔.๓ รายงานหลักการและเหตุผลในการจัดหาไม
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
๔.๔ การควบคุมทางบัญชีหนวยไมใชแบบพิมพ
ตามที่ ทบ.กําหนด 
 
 

 
- 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  การรายงานขอซื้อใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ไดแกราคา
มาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
และกําหนดเวลาที่ตองใชพัสดุน้ัน 
 
 
- ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามันเซื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของหนวย โดยกําหนดให
การจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ หรือระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยงานน้ัน ๆ ซึ่งจะดําเนินการโดยวิธีใดข้ึนอยูกับวงเงินในการ
จัดซื้อในแตละกรณี สวนการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวนต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ลิตร ข้ึนไปตองจัดซื้อจากการ  
ปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย หรือคลังนํ้ามันหรือสถานีบริการที่จําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงของ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณีพิเศษเทาน้ัน 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป.๒ และ ๔     ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ หนังสือ กบ.ทบ. ตอ
ที่ กห ๐๔๐๔/๑๔๙๗๒ ลง ๓๑ ต.ค.๔๓ เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ระเบียบ ทบ. วาดวย
การสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑ กลาวคือ การควบคุมทางบัญชีกรณี สป. ใชสิ้นเปลือง
ใหใชแบบพิมพ ทบ. ๔๐๐ – ๐๖๘ (บัตรบัญชีคุมช้ินสวนซอมและ สป.       ใชสิ้นเปลือง) กรณี สป.๓ 
จะตองบันทึกในแบบพิมพ ทบ.       ๔๖๕ – ๓๐๕ บัญชีคุมนํ้ามันระดับหนวยใชเปนตน ที่ตรวจพบหนวยใช
การควบคุมทางบัญชีโดยบันทึกในสมุดบันทึกที่จัดทําข้ึนใชเอง 
 

 

 



 
- ๑๖ - 

 
ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๕ วิธีการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ไมเปนไปตามที่
กําหนด 
 
 
 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๔๒ เรื่อง การจัดซื้อ
นํ้ามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑจากปโตรเลี่ยม, หนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๖๕๒ ลง ๑๔ ก.พ.๔๖ เรื่อง 
การจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ, หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด  
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อใชใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงาน กลาวคือ การจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนต้ังแต ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร ข้ึนไป ตองจัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือคลังนํ้ามันหรือสถานีบริการที่จําหนวยนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ สําหรับกรณีการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง
จํานวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฯ ซึ่ง     จะ
ดําเนินการโดยวิธีใดข้ึนอยูกับวงเงินในการจัดซื้อในแตละกรณี   ที่ตรวจพบการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามัน
ดีเซล) จํานวน ๑,๐๙๗.๗๖ ลิตร หนวยดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๗ - 

 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 
๕. 

 
การซื้ อ โ ดย วิ ธี ก า ร พัส ดุ ด วย วิ ธี กา รทา ง
อิเล็กทรอนิกส 
๕.๑ ไมมีเอกสารการประกาศการแจงผลการ 
     พิจารณาการเสนอราคาในเว็บไซตของหนวย 
     และกรมบัญชีกลางมาแสดง 
๕.๒ หนวยสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึง 
      ลานบาทข้ึนไปใหหนวยราชการไมครบถวน  
      ทุกสวนราชการ (สตน.ทบ.) 
 
๕.๓ ไมมีเอกสารมอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐ
ประจําในสถานที่เสนอราคา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสมาแสดง 
 
 
 
๕.๔ กภก.รพ.อ.ป.ร. จัดเตรียมเอกสารรับตรวจ
และเอกสารที่เกี่ยวของใหตรวจลาชา 
 
 

 
 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙    

ขอ ๑๐ (๔) วรรคทาย กลาวคือ การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคาใหประกาศทางเว็บไซตของ
หนวยงานและกรมบัญชีกลางอยางนอยสามวัน 

- ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและสงประกาศประกวดราคา และหนังสือเชิญชวน
ในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ ให
หนวยสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ.  
( สตช.ทบ.(เดิม)) หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙    
ขอ ๑๐ (๑) กลาวคือกําหนดในวันเสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคา ฯ เขาประจําในสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประกวดราคาจัดไวโดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหน่ึงคนเขาประจํา ฯ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ ๑๕ ทวิ วรรคทาย กลาวคือ ในการดําเนินการแตละข้ันตอน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ  
- ใหปฏิบัติตามตําสั่ง ทบ.ที่ ๒๘๐/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจําป

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 ดังกลาวจะตองจัดเตรียมให
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) 

 

 
 
 
 

 
 



 

- ๑๘ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๕ การแตงต้ังเจาหนาที่การเงินตรวจสอบ
หลักประกันซองรวมกับคณะกรรมการประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่ที่
ไดรับการแตงต้ังไมมีคุณสมบัติในการตรวจสอบ
หลักประกันซองรวมกับคณะกรรมการประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๙ (๒) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ และ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กด (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕  ลง ๒๒ ต.ค.๕๐ เรื่อง การซักซอมความเขาใจ
และการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหนวยงานน้ัน ๆ ควบคูไปดวยโดยคณะกรรมการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แกไขเพิ่มเติม และการตรวจสอบหลักประกันซองจะตองตรวจสอบรวมกับเจาหนาที่การเงิน (หนวย
แตงต้ังให จ.ส.อ.สฤษด์ิ  ทวิตียกุล  เสมียน ผจห.วศ.ทบ. เปนเจาหนาที่ตรวจสอบ และ รับหลักประกันซอง) 

 

 ๕.๖ คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุด
ลง รายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ลาชากวาที่กําหนด  
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ .ศ.๒๕๔๙     
ขอ ๑๐ (๔) และหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่  กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๘  ลง ๑๙ เม.ย.๕๐              
เรื่อง การอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือ กําหนดใหคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนา
หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป สําหรับกรณีการซื้อหรือการจางทั่วไปหากมีความ
จําเปนไมอาจดําเนินการไดทันภายในวันที่ทําการถัดไปได ใหคณะกรรมการประกวดราคารวบรวม
รายละเอียดและพิจารณาแจงรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาอีกครั้ง ภายใน ๕        
วันทําการถัดไป นับจากวันที่ไดรายงานครั้งแรก  (ที่ตรวจพบ หนวยกําหนดวันเสนอราคา เมื่อ ๑๔ มี.ค.๕๕  
คณะกรรมการประกวดราคารายงาน ฯ ครั้งแรกเมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๕) 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 



 

- ๑๙ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๗ เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบหลักประกัน
ซองไมจัดสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
ฯ ใหธนาคาร ฯ ทราบทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ    
 
 
 
 
 
 
๕.๘ หนวยใช  (แผนกอุปกรณการศึกษา ศภษ.
ยศ.ทบ.) จัดทําบัญชีคุมโดยไมใชแบบพิมพตามที่ 
ทบ. กําหนด 
 
 
 
๕.๙ คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไมลงนามในเอกสารประกอบทุก
แผน ในกรณีที่มีการย่ืนซองขอเสนอทางเทคนิค
และขอเสนออื่น ๆ  
 
 
 

- 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
ความคลองในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ ฯ ควบคูไปดวย ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองปฏิบัติ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมน้ันจะตองตรวจสอบ
หลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินในกรณีที่เปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจะตองสงสาํเนาหนังสอื
คํ้าประกันดังกลาวใหธนาคาร 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 การควบคุมทางบัญชีหนวยใชจะตอง
รับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่งอุปกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพื่อใหทราบ
สถานภาพ สิ่งอุปกรณไดตลอดเวลา โดยจัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรโดยใช แบบพิมพ ทบ.๔๐๐ – ๐๐๕ 
สําหรับบัญชีคุมช้ินสวนซอมและ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลืองน้ัน ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐ – ๐๖๘ 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๙ (๕) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย วิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ชอ ๕ และ หนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลง ๒๒ ต.ค.๕๐ เรื่อง การซักซอมความเขาใจและการเพิ่ม
ความคลองในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.๒๕๔๙ กลาวคือ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ ฯ ควบคูไปดวย ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองปฏิบัติ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมน้ันคณะกรรมการ ฯ 
ทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกกสารประกอบ  ทุกแผน ในกรณีที่มีการย่ืนซองขอเสนอทางเทคนิคและ
ขอเสนออื่น ๆ 
 

 



 
 

- ๒๐ - 
 

ลําดับ สิ่งท่ีตรวจพบ แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ 
ณ สถานที่ซึ่งไมไดกําหนดไวในสัญญา โดยไมได
รายงานขออนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
 
๕.๑๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนตรวจรับ
พัสดุในกรณีทีม่ีการเรียกคาปรับไมไดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่พัสดุวาไดมีการออกหนังสือสงวนสิทธิ
การเรียกคาปรับไปยังผูขายกอนออกใบตรวจรับ 
 
๕.๑๒  สงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึง  
ลานบาทข้ึนไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของทุกสวน
ราชการลาชาเกินกําหนด 
 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๑ (๑) 
วรรคสอง  กลาวคือ ในกรณีที่สัญญากําหนดการสงมอบ ณ สถานที่ที่ระบุในสัญญาคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุจะตองตรวจรับ ณ สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นใน
กรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๔๕๗๔/๔๒ ลง ๒๙ ก.พ.๔๓ เรื่อง หารือการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ ขอ ๓.๒ กลาวคือ ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบกับเจาหนาที่พัสดุกอนดวยวาไดมีการออกหนังสือแจงสงวนสิทธิ การเรียก
คาปรับไปยังผูขายไวแลวหรือไม จากน้ันใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงออกใบตรวจรับใหกับผูขาย 
แลวรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบและข้ึนบัญชีคุมตอไป 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ 
กลาวคือ  ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทขึ้น
ไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพากร
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง และใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปด
และการสงประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางสงประกาศประกวดราคาและหนังสือ
เชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ 
กลาวคือ ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให     สปช.ทบ., จบ. และ 
สตน.ทบ.  หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 
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