
สรุปสิ่งท่ีตรวจพบขอบกพรองสําคัญ สําคัญมาก และการแกไขจากการตรวจการจัดหา ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

ลําดับ ขอบกพรอง แนวทางแกไข/หลักฐานอางองิ 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 

การซื้อและการจางโดยวิธีตกลงราคา 
๑.๑ ไมมีหลักฐานการนําคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณมาเปนหลักในการจัดหา 
 
๑.๒ รายละเอียดขอตกลงดานหลังใบสั่งซื้อ 
ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๘ (ย.๓๗) ระหวางผูซื้อและ
ผูขายไมมีรายละเอียดใด ๆ  ไมกําหนดวันสง
มอบพัสดุ ไมกําหนดคาปรับ ผูซื้อและผูขายไม
ลงนาม 
การซื้อและการจางโดยวิธีสอบราคา 
๒.๑ ไมมี การเผยแพรทางเว็บไซต ของ
กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
๒.๒ ไมบันทึกผลการจางหรือซอมลงในสมุด
ประวัติประจํารถ 
 

 
- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๐๔/๕๓ เรื่อง การกําหนดและการใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓ ขอ ๕.๒ 
กลาวคือ การจัดซื้อหรือจางทําสิ่งอุปกรณทุกวิธีตองใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณที่ไดดําเนินกรรมวิธีตามหลักเกณฑและ
ข้ันตอนที่กําหนดไวในคําสั่งน้ีเปนหลักในการจัดหาทุกครั้ง   
- ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกที่ ๒๓/๑๙๔๒ เรื่อง การใชแบบใบสั่งซื้อ และแบบใบสั่งใหสงของตามหนังสือสัญญา           
ลง ๒๗ มกราคม ๒๔๙๘ ขอ ๓ กลาวคือ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการทําสัญญาคือใบสั่งที่ออกตามระเบียบกองทัพบกวาดวย
การทําสัญญาซื้อขายและจางเหมา พ.ศ.๒๔๙๖ ขอ ๑๐ ใหใชใบสั่งซื้อ (ย.๓๗) ซึ่งระบุขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขายใหปฏิบัติไว
ดานหลังทั้งผูซื้อผูขายกับพยานตองลงลายมือช่ือตลอดจนใหผูขายวางเงินมัดจําเชนเดียวกับสัญญา 
 
 
- ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๕๖๓๗ ลง ๑๑ มิ.ย.๕๓ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานในระบบการจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ใหดําเนินการ
จัดทําประกาศจัดซื้อจัดจางสําหรับวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-GP 
ใหม ต้ังแต ๑ เม.ย.๕๓ เปนตนไปโดยเมื่อการลงเว็บไซตของกรมบัญชีกลางแลวใหทําสําเนาแนบทายเพื่อเปนหลักฐาน             
ในการตรวจรับ 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการซอมบํารุงยุทโธปกรณของแตละเหลา และขอบังคับทหารวาดวยการใชรถยนตทหาร        
พ.ศ.๒๔๘๐ มาตรา ๒ ขอ ๖ กลาวคือ ถาสงรถยนตไปซอมยังหนวยซอมทหารก็ใหสงสมุดประวัติประจํารถน้ัน ๆ ไปดวย               
เพื่อเจาหนาที่หนวยซอม  จะไดลงรายการซอม ถาหนวยเจาของรถซอมเองหรือสงไปซอมนอกจากที่กลาวมาแลวใหหนวยที่เปน
เจาของรถลงรายการซอมเอง และ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕ 
ขอ ๒๗.๑ กลาวคือ การบันทึกรายการซอมบํารุงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงรายการซอมและจํานวนเงิน คาซอมแตละรายการ
ของรถแตละคันในสมุดประวัติใหถูกตองตามความเปนจริงอยูเสมอ 
 

   
   

 

 



- ๒ - 

ลําดับ ขอบกพรอง แนวทางแกไข/หลักฐานอางองิ 
 ๒.๓  หนวยสงสําเนาสัญญาใหกรมจเร

ทหารบก ลาชาเกินกําหนด (เกิน ๓๐ วัน) 
 
 
 
 
 
๒.๔ หน วยไม มี การควบคุมทางบัญชี         
(ไมไดทําบัตรบัญชี) 
 
 
 
 
๒ . ๕  ผู ข า ย ส ง ม อ บ พั ส ดุ ไ ม ค ร บ                  
แตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผล  
การตรวจรับวาถูกตองครบถวนแลว           
 
 
๒.๖  หนวยไมสงสําเนาสัญญาซึ่งมีมูลคา
ต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปใหสวนราชการที่
เกี่ยวของทุกสวนราชการ 
 
 
 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ กลาวคือ  ใหหัวหนาสวนราชการ
สงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจ  
เงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง และใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ.  
ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและการสงประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางสงประกาศประกวดราคาและ 
หนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ ใหสงสําเนา
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ.  หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ทําสัญญาหรือขอตกลง 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๒ (๑) กลาวคือ เมื่อเจาหนาที่
พัสดุไดรับมอบแลวใหดําเนินการดังตอไปน้ี ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมแลวแตกรณีแยกเปนชนิดและแสด งรายการ         
ตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดโดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย และระเบียบ ทบ. วาดวยการสง
กําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๓๙.๒ กลาวคือ การควบคุมทางบัญชี ผบ. หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังและ
หนวยใชจะตองรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่งอุปกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมเพื่อใหทราบสถานภาพ
สิ่งอุปกรณไดตลอดเวลา 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๑ (๕)  กลาวคือ ในกรณีที่ผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไว
เปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงใหผ ูขายหรือ ผูรับจาง
ทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งน้ีไมตัดสิทธ์ิของสวนราชการที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไม
ครบถวนหรือไมถูกตองน้ัน 
- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ กลาวคือ  ใหหัวหนาสวนราชการสง
สําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง และใหปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ.     
ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและการสงประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางสงประกาศประกวดราคาและ
หนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ       
ใหสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ. (สตช.ทบ.(เดิม))  หนวยละ   
๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 



 

- ๓ - 

ลําดับ ขอบกพรอง แนวทางแกไข/หลักฐานอางองิ 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 

๒.๗ ไมตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอน
คืนหลักประกันสัญญา  
 
 
 
 
 
การซื้อโดยวิธีการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

- ใหปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๗๒ ลง   ๑๓ ต.ค.๓๒ เรื่องวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ      
ความชํารุดบกพรองกอนคืนหลักประกันสัญญา กลาวคือ กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน ๑๕ วัน 
สําหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไมเกิน ๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน สําหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาของการประกันต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ และรายงานให
หัวหนาสวนราชการทราบอีกครั้งหน่ึง หากปรากฏวามีความชํารุดบกพรองใหหัวหนาสวนราชการรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจาง       
มาดําเนินการแกไขหรือซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองตามหลักประกันสัญญา พรอมกบัแจงใหผู
คํ้าประกัน (ถาม)ี ทราบดวย 
 

 - ส งสํ าเนาสัญญาซึ่ งมีมูลค าต้ังแตหน่ึง      
ลานบาทข้ึนไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของ    
ทุกสวนราชการลาชาเกินกําหนด 
 

- ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ กลาวคือ  ใหหัวหนาสวน
ราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสาํนักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง และใหปฏิบัติตามคําสั่ง 
ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปดและการสงประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางสงประกาศประกวดราคา
และหนังสือเชิญชวนในการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ขอ ๓.๕ กลาวคือ ใหสง
สําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไปให สปช.ทบ., จบ. และ สตน.ทบ.  หนวยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกตอง                                           

     พ.อ. 

           ( หาญณรงค    จันใด ) 

                  ผอ.กตจ.จบ. 
 


