สรุปรายงานผลการตรวจการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการใน บก.ทท. (ส่วนภูมิภาค)
ลาดับ
๑.

หน่วยรับตรวจ
สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อตรวจพบ
ข้อตรวจพบ
๑. การเสนอความต้องการพัสดุ ผู้ใช้ไม่ได้กาหนดเวลาต้องการใช้พัสดุหรือให้ - การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม
งานนั้นแล้วเสร็จ
รายการที่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
๒. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของพัสดุที่ หน่วย (นทพ. ๐๕ – ๒๓) กาหนด กล่าวคือ
จะซื้อหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก หน่วยได้นางบประมาณในรายการค่าวัสดุ
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
สานักงาน (รวมวัสดุคอมพิวเตอร์) ไปจัดซื้อ
๓. การสอบราคาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุก เพื่อใช้งานขุดลอกลาน้าเดิม วัสดุก่อสร้างที่พักหัวงาน จานวนทั้งสิ้น
ตามเอกสารประกาศสอบราคาเช่าเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ ลง ๑๙ พ.ย.๕๗ และ ๒๓๕,๐๗๕.- บาท ซึ่งใน นทพ. ๐๕-๒๓
เอกสารประกวดราคาเลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๘ ลง ๒๑ พ.ย. ๕๗ พบว่าไม่ได้ ไม่ได้กาหนดรายการค่าวัสดุก่อสร้างที่พัก
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จาเป็นของรถขุดตัก เช่น ขนาดแรงม้า ขนาดความ หัวงานไว้แต่อย่างใด
ยาวแขน เป็นต้น แต่ได้กาหนดแต่เพียงว่าเป็นรถขุดตักแขนยาวพร้อมเรือ
บรรทุกขนาดไม่ต่ากว่า ๒๕ ตัน เท่านั้น และยังพบอีกว่าสัญญาเช่าเครื่องจักรกล
เลขที่ ๑ /๒๕๕๘ ลง ๘ ธ.ค.๕๗ และสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลง ๘ ธ.ค.๕๘
ซึ่งเป็นสัญญาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุกจากผลการสอบราคาดังกล่าว
ได้ระบุวัตถุแห่งการเช่าแต่เพียงว่าเป็นการเช่ารถขุดตักเท่านั้น โดยไม่ได้
ระบุพร้อมเรือบรรทุกแต่ประการใด แต่ได้จัดทาเป็นผนวกประกอบสัญญาโดย
มีรูปถ่ายรถขุดตักติดตั้งบนเรือบรรทุกแทน

หมายเหตุ

-๒ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง ที่จัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามรับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้
กรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับ
พัสดุนั้นไว้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาหากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาใน
การส่งมอบ
๕. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ส่วนใหญ่หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจาก
คลังน้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวัน
เวลาที่หน่วยต้องการได้ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ ปตท. กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐาน
จากเอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหาย
ต่อการดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้
มาตรฐานขนาดใหญ่พร้ อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท.กาหนดซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับ
รถที่ไปรับน้ามันเท่านั้น และไม่พบว่า มีเอกสารการยืมรถแต่ประการใด
๖. การจัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับงานบางโครงการ
มีบางรายการจัดซื้อมากเกินความเหมาะสม เช่น กระดาษ เอ ๔ จานวน
๓๐ - ๖๐ รีม

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

-๓ลาดับ

หน่วยรับตรวจ
ช.พัฒนา สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของพัสดุ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่จะซื้อหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้นาราคาที่สืบได้จากท้องตลาดปัจจุบันมากาหนดเป็น
ราคาที่เคยจัดซื้อ โดยไม่ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
๒ ปีงบประมาณ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๓)
๓. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่ผู้รับพัสดุของหน่วย
เมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับ
พัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับไว้ซึ่งพัสดุนั้น ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหา
หากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
๔. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ส่วนใหญ่หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจาก
คลังน้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวัน
เวลาที่หน่วยต้องการได้ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ ปตท. กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐาน
จากเอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหาย
ต่อการดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้
มาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท. ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

-๔ลาดับ

๒.

หน่วยรับตรวจ

นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การยืม พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับ
น้ามันเท่านั้น และไม่พบว่า มีเอกสารการยืมรถแต่ประการใด
ข้อตรวจพบ
๑. การเสนอความต้องการพัสดุ ในการจัดหาบางเรื่องผู้ใช้ไม่ได้กาหนดเวลา ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
๒. การรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนด
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ หรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๗ (๒)
๓. การกาหนดวันให้ผู้ขายส่งมอบพัสดุในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อ ได้กาหนดวัน
หลังที่ผู้ใช้ต้องการพัสดุนั้น เช่น ผู้ใช้กาหนดความต้องการพัสดุภายใน
๒๑ พ.ย.๕๗ แต่ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อกาหนดให้ผู้ขายส่งมอบพัสดุภายใน
๒๗ พ.ย.๕๗ เป็นต้น
๔. เอกสาร ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน
บางใบผู้ขายไม่ได้ประทับตราของห้างฯ หรือบริษัทนั้นๆ ลงบนลายมือชื่อ
๕. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามรับ
พัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับพัสดุ

หมายเหตุ

-๕ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับพัสดุนั้นไว้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาหากมีการเรียก
ค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
๖. การบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP บางครั้งไม่ตรงกับเอกสาร
การตรวจรับพัสดุ เช่น ใบสั่งซื้อที่ ๒๔/๔๘ ลง ๑๑ พ.ย.๕๗ ซื้อน้ามันดีเซล
ปรากฏวันที่ที่ตรวจรับในใบส่งของและใบตรวจรับพัสดุ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗
แต่บันทึกการตรวจรับในระบบ เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗ และใบสั่งซื้อที่ ๒๕๐/๕๘
ลง ๙ ก.พ.๕๘ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใบส่งของลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๘ แต่ลงรับพัสดุ
ในระบบ e-GP เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘ ซึ่งเป็นการบันทึกการตรวจรับพัสดุก่อนการ
ส่งมอบ
๗. สัญญาเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นสานักงานชุดผสมเทียมของหน่วย ไม่ได้ระบุ
ชื่อผู้เช่าเป็น กองบัญชากองทัพไทย แต่ระบุชื่อผู้เช่าเป็น พ.อ. สุชาติ แดงประไพ
ซึ่งดารงตาแหน่ง ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งการทา
นิติกรรมใดๆ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ต้องทาในนาม บก.ทท.
ซึ่งเป็นนิติบุคคล เท่านั้น
๘. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ส่วนใหญ่ หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลัง
น้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มรี ถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท.
กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อไป
รับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

-๖ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๓.

นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
พร้อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท. ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืมรถดังกล่าว
พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามันเท่านั้น
และไม่พบว่ามีเอกสารการยืมรถแต่ประการใด
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้กับงานบางโครงการ มีบางรายการจัดซื้อ
มากเกินความเหมาะสม
ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
พัสดุที่จะซื้อ หรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๒. การสอบราคาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุก เพื่อใช้งานขุดลอกคลอง
ตามเอกสารประกาศสอบราคาเช่าเลขที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลง ๙ ธ.ค.๕๗ ไม่ได้
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จาเป็นของรถขุดตัก เช่น ขนาดแรงม้า ขนาด
ความยาวแขน เป็นต้น ได้กาหนดแต่เพียงว่าเป็นรถขุดตักแขนยาวพร้อมเรือ
บรรทุกขนาดไม่ต่ากว่า ๒๕ ตัน เท่านั้น และยังพบอีกว่าสัญญาเช่าเครื่องจักรกล
เลขที่ ๗ /๒๕๕๘ ลง ๑๒ ม.ค.๕๘ ซึ่งเป็นสัญญาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุก

หมายเหตุ

-๗ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จากผลการสอบราคาดังกล่าว ได้ระบุวัตถุแห่งการเช่าแต่เพียงว่าเป็นการ
เช่ารถขุดตักเท่านั้น โดยไม่ได้ระบุครอบคลุมพร้อมเรือบรรทุกแต่ประการใด
แต่ได้จัดทาเป็นผนวกประกอบสัญญาโดยมีรูปถ่ายรถขุดตักติดตั้งบนเรือ
บรรทุกแทน
๓. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้รับพัสดุของ
หน่วยเมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการ
ตรวจรับพัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับไว้ซึ่งพัสดุ น้ัน ซึง่ อาจเกิดปัญหา
หากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
๔. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
ส่วนใหญ่หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจาก
คลังน้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่
หน่วยต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่
ปตท. กาหนดจึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจาก
เอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
การดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามัน ขนาดใหญ่
ที่ได้มาตรฐานพร้อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท. ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การยืมรถดังกล่าว พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถ
ที่ไปรับน้ามันเท่านั้น และไม่พบว่ามีเอกสารการยืมรถแต่ประการใด

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

-๘ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๔.

นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
พัสดุที่จะซื้อ หรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๒. การสอบราคาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุก เพื่อใช้งานขุดลอกแหล่งน้า
พบว่าไม่ได้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จาเป็นของรถขุดตัก เช่น ไม่ได้
กาหนดขนาดแรงม้า ขนาดความยาวแขน เป็นต้น ได้กาหนดแต่เพียงว่าเป็น
รถขุดตักแขนยาว พร้อมเรือบรรทุกขนาดไม่ต่ากว่า ๒๕ ตัน เท่านั้น
๓. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับ
พัสดุของหน่วยเมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ ที่ได้รับไว้ซึ่งพัสดุ น้นั
ซึ่งอาจเกิดปัญหาหากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
๔. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ส่วน
ใหญ่หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลัง
น้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มรี ถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท.
กาหนดจึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อ
ไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่

หมายเหตุ

-๙ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๕.

นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
พร้อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท. กาหนด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ยืมรถดังกล่าว พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่
ไปรับน้ามันเท่านั้น และไม่พบว่ามีเอกสารการยืมรถแต่ประการใด
ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
พัสดุที่จะซื้อ หรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๒. การสอบราคาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุก เพื่อใช้งานขุดลอกคลอง
ตามเอกสารประกาศสอบราคาเช่าเลขที่ ๐๗/๒๕๕๘ ลง ๘ ธ.ค.๕๗ พบว่า
ไม่ได้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จาเป็นของรถขุดตัก เช่น ขนาดแรงม้า
ขนาดความยาวแขน เป็นต้น ได้กาหนดแต่เพียงว่าเป็นรถขุดตักแขนยาวพร้อม
เรือบรรทุกเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอต่อการนามาใช้งานดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ และยังพบอีกว่าสัญญาเช่าเครื่องจักรกลเลขที่ ๕/๒๕๕๘
ลง ๘ ม.ค.๕๘ ซึ่งเป็นสัญญาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุกจากผลการสอบ
ราคาดังกล่าว ได้ระบุวัตถุแห่งการเช่าแต่เพียงว่าเป็นการเช่ารถขุดตักเท่านั้น
โดยไม่ได้ระบุพร้อมเรือบรรทุกแต่ประการใด แต่ได้จัดทาเป็นผนวกประกอบ
สัญญาโดยมีรูปถ่ายรถขุดตักติดตั้งบนเรือบรรทุกแทน
๓. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงนามรับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการรับพัสดุ

หมายเหตุ

- ๑๐ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๖.

นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่รับพัสดุนั้นไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาหากมีการเรียก
ค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
๔. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ส่วนใหญ่หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจาก
คลังน้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่
หน่วยต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่
ปตท. กาหนดจึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจาก
เอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
การดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามัน ที่ได้
มาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท. ซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการยืมรถดังกล่าว พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของ
หน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามันเท่านั้น และไม่พบว่ามีเอกสารการยืมรถแต่
ประการใด
ข้อตรวจพบ
๑. การจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดคุณลักษณะที่จาเป็นหรือ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
กาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้กาหนดขนาดและหรือขนาดบรรจุ และหรือชนิด
เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)

หมายเหตุ

- ๑๑ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าส่ วนราชการบางใบสั่งซื้อ ที่
เกินอานาจ ผบ.หน่วย ซึ่ง สนภ.๑ นทพ. เป็นผู้ดาเนินการสอบราคา กาหนดเวลา
ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จไม่ถูกต้อง เช่น “กาหนดระยะเวลา
ในการใช้สิ่งของภายใน ๒๐ วัน” หรือ “กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน” ซึ่งที่ถูกต้องควรกาหนด วัน เดือน ปี ที่ต้องการใช้พัสดุนั้น
หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ ตัวอย่างเช่น “ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน
๓๐ มี.ค.๕๘” เป็นต้น
๓. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
พบว่าหลายครั้งหน่วยได้ยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามัน
จากคลังน้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวัน
เวลาที่หน่วยต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ ปตท. กาหนดจึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐาน
จากเอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหาย
ต่อการดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามัน ที่ได้
มาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมพลขับตามมาตรฐาน ปตท. ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการแต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเช่ายืมจากทางราชการแต่ประการใด พบแต่เพียงว่ามีการเติมน้ามัน
ของทางราชการในการขนส่งเท่านั้น

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๑๒ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๗.

นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
๔. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง ที่จัดซื้อจาก ปตท. พบว่า ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ผู้รับพัสดุของหน่วยเมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการ
ตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไปนั้นไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับไว้ซึ่งพัสดุ
นั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียกค่าปรับกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
ได้
ข้อตรวจพบ
๑. การเสนอความต้องการพัสดุ ผู้ใช้ไม่ได้กาหนดเวลาต้องการใช้พัสดุหรือ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ให้งานนั้นแล้วเสร็จ
๒. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของ
พัสดุที่จะซื้อ หรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๓. การสอบราคาเช่ารถขุดตักพร้อมเรือบรรทุก เพื่อใช้งานขุดลอกลาน้าเดิม
พบว่าไม่ได้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จาเป็นของรถขุดตัก เช่น ไม่ได้
กาหนดขนาดแรงม้า ขนาดความยาวแขน เป็นต้น ได้กาหนดแต่เพียงว่า
เป็นรถขุดตักแขนยาว พร้อมเรือบรรทุกขนาดไม่ต่ากว่า ๒๕ ตันเท่านั้น
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อได้ลงนามรับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการ
ตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไปนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้
รับพัสดุนั้นไว้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาหากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญา
ในการส่งมอบ

หมายเหตุ

- ๑๓ ลาดับ

๘.

หน่วยรับตรวจ

วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
๕. การจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล หน่วยระบุแต่เพียงยี่ห้อ
รถและหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลข สป. ของรถ เท่านั้น โดยไม่ได้ระบุ
รุ่นรถ หรือรหัสของอะไหล่รถนั้นๆ
๖. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ส่วน
ใหญ่หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลัง
น้ามัน ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วย ตามวันเวลาที่
หน่วยต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่
ปตท. กาหนดจึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชน
เพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่
พร้อมพลขับตามมาตรฐานของ ปตท. ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืมรถดังกล่าว พบ
แต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามันเท่านั้น
และไม่พบว่ามีเอกสารการยืมรถแต่ประการใด
ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และการจัดซื้อวัสดุบาง ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
รายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือกาหนดไม่ครบถ้วน
เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)

หมายเหตุ

- ๑๔ ลาดับ

๙.

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ

การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้นาราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบันมาเป็นราคาที่เคย
จัดซื้อ โดยไม่ได้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๓)
๓. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้รับ
พัสดุของหน่วยเมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับไว้ซึ่งพัสดุนั้น ซึ่งอาจ
เกิดปัญหาหากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
สนภ.๒ นทพ. และ ช.พัฒนา ข้อตรวจพบ
สนภ.๒ นทพ.
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ไม่ได้แนบประกาศการสอบราคาของ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
บก.ทท., ประกาศการสอบราคาในเว็บไซต์ และไม่มีหลักฐานการส่งเอกสาร
ให้ร้านค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
๒. หน่วยมีการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษั ท ปตท. จากั ด (มหาชน)
โดยหน่วยใช้รถน้ามันจากเอกชนซึ่งให้การสนับสนุนในการนาน้ามัน
เชื้อเพลิงมาส่งให้หน่วย
ข้อสังเกต
๑. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ หน่วยกาหนดความต้องการ
ใช้พัสดุในขั้นขออนุมัติหลักการจัดซื้อ โดยกาหนดให้ส่ง ภายใน ๒๗๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๕ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๐. นพค.๒๑ สนภ.๑ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ ๓๖๐ วัน ซึ่งการจัดส่ง น้ามันภายในกาหนดดัง กล่าวเกินแผนการ
ปฏิบัติงานของงานโครงการนั้นๆ
๒. หน่วยแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพียง ๑ชุด โดยให้ทา
หน้าที่ตรวจรับพัสดุที่จัด ซื้อ จัดจ้างทั้ งหมด
ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของหน่วย ซึ่ง สนภ.๒ นทพ. เป็น
ผู้ดาเนินการไม่ได้แนบประกาศการสอบราคาของ บก.ทท. ประกาศการสอบ
ราคาในเว็บไซต์ และไม่มีหลักฐานการส่งเอกสารให้ร้านค้าทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน เช่น
๑. ฎีกา ๕๓๖/๕๘ ค่าวัสดุก่อสร้าง (ดาดผิวจราจร) เป็นเงิน ๑,๓๒๔,๕๘๑.- บาท
๒. ฎีกา ๕๔๐/๕๘ ค่าวัสดุก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน พร้อมระบบ
ผลิตน้าประปา เป็นเงิน ๑,๐๕๗,๐๐๐.- บาท
๓. ฎีกา ๖๓๐/๕๘ ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.- บาท
ข้อสังเกต
- หน่วยออกที่ใบสั่งซื้อไม่เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง และมีการเว้นที่ไว้ ทาให้
ยากต่อการควบคุมการใช้ใบสั่งซื้อในแต่ละปีได้

การใช้จ่ายงบประมาณ

ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ

หมายเหตุ

- ๑๖ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๑. นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.

๑๒. นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อสังเกต
๑. ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง พบว่าจัดทาไว้ไ ม่ถูกต้องโดยมิได้เรียง
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
เลขที่ตามลาดับก่อ นหลังและมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือ ชื่อ กากับ
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วย จากการตรวจสอบ
สาเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา จานวน ๖๓ ฎีกา
และการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีตกลงราคา จานวน ๒๘ ฎีกา
รวม ๙๑ ฎีกา พบว่าหน่วยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย
พ.ท.ประมุข ทองออน ประธานกรรมการ พ.ต.สุชัย แววบุตร และ
ร.ท.จตุพล คิอินธิ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ทั้ง ๙๑ ฎีกา ซึ่งในทางปฏิบัติที่เหมาะสมหน่วยควรแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น
กรรมการเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นข้อสังเกตหากหน่วยงาน
ตรวจสอบจากภายนอกเข้าทาการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาของหน่วย ซึ่ง สนภ.๒ นทพ. เป็น
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ผู้ดาเนินการ ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาได้ผนึกซอง แต่ไม่ได้จ่าหน้าซอง
เสนอราคาถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อ จานวน ๒ ฎีกา
๒. ฎีกาที่ ๑๑๖/๕๘ ค่าจ้างเหมาบริการกาจัดปลวก เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท พบว่า
ใบประกอบการค้าของผู้รับจ้างฯ ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ว่าให้รับจ้างเหมา
บริการกาจัดปลวก

หมายเหตุ

- ๑๗ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๓. นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อตรวจพบ
ข้อตรวจพบ
๑. หน่วยจัดซื้อน้ามันโครงการ จากบริษัท ปตท. (จากัด) มหาชน จานวน
- การจัดซื้อวัสดุสานักงานไม่เป็นไปตาม
๔ ฎีกา พบว่าปริมาตรความจุของรถบรรทุกน้ามันที่นาไปรับกับบริษัท ปตท. รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(จากัด) มหาชน น้อยกว่าปริมาตรน้ามันที่จัดซื้อ กล่าวคือ หน่วยจัดซื้อ
จานวน ๑ ฎีกา กล่าวคือ ฎีกาที่ ๔๖/๕๘
น้ามันเชื้อเพลิงโดยวิธีกรณีพิเศษ จากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๑๘ รายการ
หน่วยขอรับน้ามันเองตามข้อตกลงเงื่อนไขตามใบสั่งซื้อดังนี้
เป็นเงิน ๒๙,๐๘๐.- บาท เพื่อใช้ในกิจกรรม
ฎ.ที่ ๒๓๖/๕๘ ใบสั่งซื้อที่ ๑๔/๕๘ ลง ๓ พ.ย.๕๗ น้ามันดีเซล
การปราบปรามยาเสพติดงานโครงการ
จานวน ๒,๖๑๘ ล. เป็นเงิน ๗๘,๐๔๓.๑๐ บาท
เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งตาม
ฎ.ที่ ๒๒๓/๕๘ ใบสั่งซื้อที่ ๑๕/๕๘ ลง ๓๐ ต.ค.๕๗ น้ามันดีเซล
พื้นที่ชายแดน ซึ่งงบประมาณประจาปี
จานวน ๑๗,๗๐๗ ล. เป็นเงิน ๕๒๗,๘๔๙.๒๑ บาท
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (นทพ.๐๕) ของ
ฎ.ที่ ๗๑๐/๕๘ ใบสั่งซื้อที่ ๑๖/๕๘ ลง ๓๑ ต.ค.๕๘ น้ามันดีเซล
นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. รหัสงบประมาณ
จานวน ๙,๒๐๓ ล. เป็นเงิน ๒๗๔,๓๔๓.๒๗ บาท
นทพ. ๑๒๔๖๔๙๐๐๑๐๑๙ ได้กาหนด
ฎ.ที่ ๗๔๒/๕๘ ใบสั่งซื้อที่ ๑๗/๕๘ ลง ๓ พ.ย.๕๗ น้ามันดีเซล
รายละเอียดงบประมาณให้จัดซื้อค่าวัสดุ
จานวน ๔,๒๗๗ ล. เป็นเงิน ๑๒๗,๔๙๘.๒๓ บาท
สานักงาน (รวมวัสดุคอมพิวเตอร์) (นทพ.
รวมจานวน ๓๓,๘๐๕ ล. เป็นเงิน ๑,๐๐๗,๗๓๓.๘๑ บาท
๐๕-๒๓) จานวนทั้งสิ้น ๒๘ รายการ จานวน
เมื่อ ๑๖ มี.ค.๕๘ หน่วยส่งเอกสารของปั๊มสาราญบริการ อ.ปากช่อง จว.น.ม. ๒๙,๐๘๐.- บาท แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้
เรื่องอนุมัติให้ยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิง รถบรรทุกน้ามัน ทะเบียน
นาเงินงบประมาณที่ได้รับไปจัดซื้อวัสดุ
๗๐-๖๑๒๔ พ่วง ๗๐-๕๔๙๑ ขอนแก่น ความจุ ๓๒,๐๐๐ ลิตร โดย
สานักงานเพียงอย่างเดียว บางรายการ
นายอมร นวลนอก เป็นผู้ขับขี่ ในวันที่ ๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๔๐๒ - ๑๘๐๒
ไม่ได้จัดซื้อตามรายการที่กาหนด รวมทั้งบาง

หมายเหตุ

- ๑๘ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปั๊มสาราญบริการ อ.ปากช่อง จว.น.ม.ไปรับน้ามันจาก
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) คลังน้ามันอุบลราชธานี จากการตรวจสอบ
พบว่ารถบรรทุกน้ามันดังกล่าวสามารถรองรับน้ามันความจุเพียง ๓๒,๐๐๐ ลิตร แต่
หน่วยจัดซื้อน้ามันตามฎีกาข้างต้นรวม ๓๓,๘๐๕ ลิตร ซึ่งมากกว่าขนาด
ความจุจริงของรถบรรทุกน้ามัน จานวน ๑,๘๐๕ ลิตร คิดเป็นจานวนเงิน
๕๐,๒๘๗.๓๐ บาท โดย ร.อ.วิเชียร ใจคง เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจรับสินค้า
เรียบร้อยแล้วเมื่อ ๔ พ.ย.๕๗ และเมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘ หน่วยชี้แจงว่าเอกสารที่
ส่งมาเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘ มีรายละเอียดคลาดเคลื่อน จึงได้ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมมาให้ โดยรถดังกล่าวสามารถรองรับน้ามันความจุ ๓๘,๐๐๐ ลิตร
ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่มีตราประทับร้านค้า
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทาใบตรวจรับพัสดุ นาเรียน
หน.ส่วนราชการ โดยระบุรายชื่อของผู้ขายตามใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง จานวน
๑ ฎีกา กล่าวคือ ฎีกาที่ ๒๘/๕๘ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง จานวนเงิน ๙,๒๑๐.-บาท
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๕/๕๘ ลง ๘ ธ.ค.๕๗ จาก บ.ซีเอ็มเค เอ็นเนอจี จากัด
แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทาใบตรวจรับพัสดุจาก หจก.สุกายเจริญสุข
ข้อสังเกต
- ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง พบว่าจัด ทาไว้ไ ม่ถูกต้องโดยมิได้เรียง
เลขที่ตามลาดับก่อ นหลังและมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือ ชื่อ กากับ

การใช้จ่ายงบประมาณ
รายการจัดซื้อไม่ครบถ้วนตามจานวนที่
กาหนด ซึ่งหน่วยชี้แจงว่าไม่ได้ดาเนินการ
ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ก่อนดาเนินกรรมวิธีจัดซื้อฯ

หมายเหตุ

- ๑๙ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๔. นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. หน่วยกาหนดวันส่งมอบพัสดุในใบสั่งซื้อไม่ตรงกับวันที่ผู้เสนอความ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ต้องการใช้ แต่ผู้ขายสามารถส่งมอบพัสดุได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น
- ฎีกา ๒๘๓/๕๘ (นพค.๒๕ฯ ฎีกา ๖๔/๕๘) ค่าวัสดุสานักงาน จานวน
๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๘๗.- บาท ผู้ใช้กาหนดความต้องการใช้ ๒๖ พ.ย.๕๗
แต่ใบสั่งซื้อได้ระบุให้ผู้ขายส่งมอบของ ๒ ธ.ค.๕๗ ซึ่งผู้ขายส่งมอบวัสดุ
๒๖ พ.ย.๕๗ ได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้
- ฎีกา ๘๓๖/๕๘ (นพค.๒๕ฯ ฎีกา ๑๑๘/๕๘) ค่าวัสดุก่อสร้าง จานวน
๙ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท ผู้ใช้กาหนดความต้องการใช้ ๒๓ ม.ค.๕๘
แต่ใบสั่งซื้อได้ระบุให้ผู้ขายส่ง มอบของ ๒๘ ม.ค.๕๘ ซึ่งผู้ขายส่งมอบวัสดุ
๒๓ ม.ค.๕๘ ได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้
- ฎีกา ๙๖๒/๕๘ (นพค.๒๕ฯ ฎีกา ๒๑๒/๕๘) ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จานวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๘๙,๐๐๐.- บาท ผู้ใช้กาหนดความต้องการ
ใช้ ๑๒ ก.พ.๕๘ แต่ใบสั่งซื้อได้ระบุให้ผู้ขายส่งมอบของ ๑๘ ก.พ.๕๘ ซึ่งผู้ขาย
ส่งมอบวัสดุ ๑๒ ก.พ.๕๘ ได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของหน่วย ซึ่ง สนภ.๒ นทพ. เป็น
ผู้ดาเนินการไม่ได้แนบประกาศการสอบราคาของ บก.ทท. ประกาศการสอบ
ราคาในเว็บไซต์ และไม่มีหลักฐานการส่งเอกสารให้ร้านค้าทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน เช่น

หมายเหตุ

- ๒๐ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๕. นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
- ฎีกา ๒๔๘/๕๘ ค่าวัสดุก่อสร้างระบบผลิตน้าดื่ม เป็นเงิน ๒๘๙,๙๐๐.- บาท
- ฎีกา ๒๕๑/๕๘ ค่าวัสดุก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เป็นเงิน ๓๙๕,๑๗๕.- บาท
- ฎีกา ๖๓๐/๕๘ ค่าวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเงิน ๓๑๔,๗๒๐.- บาท
๓. หน่วยมีการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
โดยหน่วยใช้รถน้ามันจากเอกชนซึ่งให้การสนับสนุนในการนาน้ามันเชื้อเพลิงมา
ส่งให้หน่วย
ข้อสังเกต
- หน่วยออกที่ใบสั่งซื้อไม่เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง และมีการเว้นที่ไว้
ทาให้ยากต่อการควบคุมการใช้ใบสั่งซื้อในแต่ละปีได้

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของหน่วย ซึ่ง สนภ.๒ นทพ. เป็นผู้ดาเนินการ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ไม่ได้แนบประกาศการสอบราคาของ บก.ทท., ประกาศการสอบราคาใน
เว็บไซต์ และไม่มีหลักฐานการส่งเอกสารให้ร้านค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
๒. หน่วยมีการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยหน่วย
ใช้รถน้ามันจากเอกชนซึ่งให้การสนับสนุนในการนาน้ามันเชือ้ เพลิงมาส่ง
ให้หน่วย

หมายเหตุ

- ๒๑ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสังเกต
๑. มีการจัดซื้อวัสดุนอกพื้นที่ โดยวิธีตกลงราคาใน จว.พ.ล. เป็นการจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จานวน ๓ ร้าน ได้แก่ ร้านวาย.ไอ.เอส,
ร้านเอส.เค.ที และร้านเอ็น.วาย ซึ่งร้านดังกล่าวฯ ขายสินค้า ประเภท
เดียวกัน, มีที่ตั้งบ้านเลขที่เดียวกันแต่การจดทะเบียนพาณิชย์ชอื่ ไม่ซ้ากัน
๒. หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพียง ๑ ชุด โดยให้ ทาหน้าที่
ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด

๑๖. วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.

ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของหน่วย ซึ่ง สนภ.๒ นทพ. เป็น
ผู้ดาเนินการ ไม่ได้แนบหนังสือแจ้งประกาศสอบราคาเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
และประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย จานวน ๒ รายการ ได้แก่ ฎีกา ๔๗/๕๘
ค่าวัสดุก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน ๑,๗๑๔,๓๓๑.- บาท, สญ.๑๐/๕๘
ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน ๔๗๐,๖๖๙.-บาท
๑๗. สนภ.๓ นทพ. และ ช.พัฒนา ข้อตรวจพบ
สนภ.๓ นทพ.
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่หน่วยได้
นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน ปตท. เอง
เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วยต้องการได้ ประกอบ
กับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท. กาหนด จึงมีความ

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๒๒ –
ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๘.

นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
จาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หาก
ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมพลขับตามมาตรฐาน ปตท. ซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การยืม พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามัน
ซึ่งหน่วยมีหนังสือขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงพร้อมพลขับ และมี
หนังสือยืนยันให้การสนับสนุน รวมทั้งมีคาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน
ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่หน่วยได้ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน ปตท. เอง
เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วยต้องการได้ ประกอบกับ
หน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท. กาหนดจึงมีความ
จาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หาก
ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงานโครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืม
รถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมพลขับตามมาตรฐาน ปตท.กาหนด
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียงว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไป
รับน้ามัน ซึ่งหน่วยมีหนังสือขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิง และมี
หนังสือยืนยันให้การสนับสนุน รวมทั้งมีคาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน

- ๒๓ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๑๙. นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.

๒๐. นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน
ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท.
กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อ
ไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ไ ด้มาตรฐานขนาดใหญ่
พร้อมพลขับตาม ปตท.กาหนด ซึ่ง ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียง
ว่ามีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามัน ซึ่งหน่วยมีหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิง และมีหนังสือยืนยันให้การ
สนับสนุน รวมทั้งมีคาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน
ข้อตรวจพบ
๑. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (น้ามันอุปกรณ์) กรณีที่ซื้อจานวนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ลิตร หน่วยซื้อจากร้านที่ไม่ใช่สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน

หมายเหตุ

- ๒๔ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กาหนดให้ส่วนราชการที่จัดซื้อน้ามันจานวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ต้องจัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) หรือคลังน้ามัน หรือ สถานีบริการ
จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ
เท่านั้น ส่วนกรณีที่ซื้อจานวนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจาก
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง (สถานีที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง ) ใดก็ได้
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่
หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน
ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่
ปตท. กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชน
เพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่
พร้อมพลขับตาม ปตท.กาหนด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จาก
การตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียงว่า
มีการจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามัน ซึ่งหน่วยมีหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงพร้อมพลขับ และมีหนังสือ
ยืนยันให้การสนับสนุน รวมทั้งมีคาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๒๕ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๒๑. นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (น้ามันอุปกรณ์) กรณีที่ซื้อจานวนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ลิตร หน่วยซื้อจากร้านที่ไม่ใช่สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
กาหนดให้ส่วนราชการที่จัดซื้อน้ามันจานวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ต้องจัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) หรือคลังน้ามัน หรือ สถานีบริการ
จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ
เท่านั้น ส่วนกรณีที่ซื้อจานวนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจาก
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง (สถานีที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง ) ใดก็ได้
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่
หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน
ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มีรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่
ปตท. กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชน
เพื่อไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ไ ด้มาตรฐานขนาดใหญ่
พร้อมพลขับตาม ปตท.กาหนด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการ

หมายเหตุ

- ๒๖ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๒๒. นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียงว่ามี
การจาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามัน ซึ่งหน่วยมีหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงพร้อมพลขับ และมีหนังสือ
ยืนยันให้การสนับสนุน รวมทั้งมีคาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน
ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มรี ถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท.
กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อ
ไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่
พร้อมพลขับตาม ปตท. กาหนด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการ
ตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียงว่ามีการ
จาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามัน ซึง่ หน่วยมีหนังสือขอรับการ
สนับสนุนรถบรรทุกน้ามัน และมีหนังสือยืนยันให้การสนับสนุน รวมทั้ง มี
คาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน

หมายเหตุ

- ๒๗ –
ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๒๓. นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ.

๒๔. วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
๒๕. สนภ.๔ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
หน่วยได้นารถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ามันจากคลังน้ามัน
ปตท. เอง เนื่องจาก ปตท. ไม่สามารถจัดส่งให้หน่วยตามวันเวลาที่หน่วย
ต้องการได้ ประกอบกับหน่วยไม่มรี ถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานตามที่ ปตท.
กาหนด จึงมีความจาเป็นต้องยืมรถบรรทุกน้ามันที่ได้มาตรฐานจากเอกชนเพื่อ
ไปรับน้ามันดังกล่าว หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายต่อการดาเนินงาน
โครงการของหน่วยได้ ซึ่งการยืมรถบรรทุกน้ามันที่ไ ด้มาตรฐานขนาดใหญ่
พร้อมพลขับตาม ปตท. กาหนด ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่จากการ
ตรวจสอบไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืม พบแต่เพียงว่ามีการ
จาหน่ายน้ามันของหน่วยให้กับรถที่ไปรับน้ามัน ซึง่ หน่วยมีหนังสือขอรับการ
สนับสนุนรถบรรทุกน้ามัน และมีหนังสือยืนยันให้การสนับสนุน รวมทั้ง มี
คาสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับน้ามัน
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ข้อตรวจพบ
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดซื้อวัสดุบางรายการ ไม่ทันตามความต้องการ ปฏิบตั ิถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่ได้ขออนุมัติหลักการไว้
๒. หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณี
พิเศษ ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่ของ
เอกชน และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

หมายเหตุ

- ๒๘ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ช.พัฒนา สนภ.๔ นทพ.

๒๖. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ว่าหน่วยเบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้
งบประมาณจากงบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิง
ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์การสิ้นเปลืองของพาหนะ และ
ระยะทางที่กาหนด
ข้อตรวจพบ
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง จานวน ๑ ฉบับ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
๒. หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณี
พิเศษ ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่
ของเอกชน และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงว่าหน่วยเบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้
งบประมาณจากงบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิง
ให้กับผู้ประกอบการ
ข้อตรวจพบ
- หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณี ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
พิเศษ ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่ของ
เอกชน และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า
หน่วยเบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้งบประมาณจาก
งบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผูป้ ระกอบการ
ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์การสิ้นเปลืองของพาหนะ และระยะทางที่กาหนด

หมายเหตุ

- ๒๙ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๒๗. นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
๒๘. นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
- การกาหนดรายละเอียดในขั้นตอนการขออนุมตั ิหลักการบางรายการระบุ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ยี่ห้อของวัสดุที่จะซื้อ เช่น ปากกาไวบอร์ด Horse และปากกาเคมี Horse เป็นต้น
ข้อตรวจพบ
๑. ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา กล่าวคือห้าง/ร้านที่
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
เสนอราคาต่าสุด (ร้านสมบูรณ์ปั๊มคอนโทรลเซอร์วิส) จดทะเบียนพาณิชย์
เฉพาะเกี่ยวกับการจาหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าทุก
ชนิด/จาหน่ายปั๊มน้า เครื่องกรองน้า พร้อมอุปกรณ์ประปาทุกชนิด แต่หน่วยได้
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและจ้างเหมาแรงงาน ซึ่ง ตามเอกสารการ
จดทะเบียนพาณิช ย์ ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้
๒. หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณี
พิเศษ ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่ของ
เอกชน และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ว่าหน่วยเบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้งบประมาณ
จากงบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
ผู้ประกอบการ ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์การสิ้นเปลืองของพาหนะ และระยะทางที่
กาหนด

หมายเหตุ

- ๓๐ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๒๙. นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา กล่าวคือ ห้าง/ร้าน ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่เสนอราคาต่าสุด (ร้านสมบูรณ์ปั๊มคอนโทรลเซอร์วิส) จดทะเบียนพาณิชย์
เฉพาะเกี่ยวกับการจาหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า
ทุกชนิด, จาหน่ายปั๊มน้า, เครื่องกรองน้า พร้อมอุปกรณ์ประปาทุกชนิด แต่
หน่วยได้ดาเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตามเอกสารการจดทะเบียน
พาณิชย์ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้
๒. การกาหนดรายละเอียดในขั้นตอนการขออนุมัติหลักการบางรายการระบุ
ยี่ห้อของวัสดุท่จี ะซื้อ เช่น น้ายาลบคาผิด Pertel, แฟ้มสันกว้าง ๓ นิ้ว
ตราช้าง และ กาวแท่ง UHU เป็นต้น
๓. หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณี
พิเศษ ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่ของเอกชน
และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่าหน่วย
เบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้งบประมาณจาก
งบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผูป้ ระกอบการ
ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์การสิ้นเปลืองของพาหนะ และระยะทางที่กาหนด

หมายเหตุ

- ๓๑ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

๓๐. นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.

ข้อตรวจพบ
๑. การดาเนินกรรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าบ้านเพื่อจัดตั้งสานักงานผสมเทียม ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
โดยหน่วยใช้วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๙ (๔) กาหนดให้ดาเนินการโดยวิธี
ตกลงราคา
๒. หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณีพิเศษ
ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่ของเอกชน
และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า
หน่วยเบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้งบประมาณ
จากงบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
ผู้ประกอบการ ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์การสิ้นเปลืองของพาหนะ และระยะทางที่
กาหนด

๓๑. นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ.

ข้อตรวจพบ
- การกาหนดรายละเอียดในขั้นตอนการขออนุมัติหลักการบางรายการระบุยี่ห้อ
ของวัสดุที่จะซื้อ เช่น ปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ตราม้า เป็นต้น

ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ

หมายเหตุ

- ๓๒ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๓๒. วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. การกาหนดรายละเอียดในขั้นตอนการขออนุมัติหลักการบางรายการระบุ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ยี่ห้อของวัสดุที่จะซื้อ เช่น กระดาษดับเบิ้ลเอ เป็นต้น

๒. หน่วยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) โดยวิธีกรณีพิเศษ
ซึ่งระบุว่าลูกค้ารับเอง โดยใช้รถขนน้ามันของเอกชน ระบุผู้ขับขี่ของเอกชน
และไม่มีการเบิกค่าขนส่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า
หน่วยเบิกค่าพาหนะไปรับน้ามันจากคลังน้ามันของบริษัทฯ โดยใช้งบประมาณ
จากงบบริหารงานโครงการของหน่วยจัดหาเป็นน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการ
ซึ่งจ่ายตามเกณฑ์การสิ้นเปลืองของพาหนะ และระยะทางที่กาหนด
๓๓. สนภ.๕ นทพ. และ ช.พัฒนา ข้อตรวจพบ
สนภ.๕ นทพ.
๑. ใบสั่งซื้อบางใบสั่งซื้อ มีการจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดคุณลักษณะ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่จาเป็นหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้กาหนด ยี่ห้อ รุ่น ขนาด ความจุ
และชนิดของวัสดุ
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท.
พบว่า หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงจากเอกชนเพือ่ ไป
รับน้ามันดังกล่าว เนื่องจาก ปตท. จัดส่งไม่ทันกับความจาเป็นที่หน่วยต้องการ
ใช้ หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชน ดังกล่าว และได้สนับสนุนน้ามันสาหรับ
เติมรถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้น้ามันจากงบบริหารโครงการ

หมายเหตุ

- ๓๓ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อสังเกต
๑. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ดังนี้
- ผู้ตรวจผ่าน/ออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
- ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีลเรียบร้อยแล้วโดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า ไม่ได้
ลงลายมือชื่อ
- ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิง ลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง
๒. การจัดซื้อ สป.๓ ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สนภ.๕ นทพ. และ นขต.
สนภ.๕ นทพ. ได้ทาการจัดหา สป.๓ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
แต่จากการที่ราคา สป.๓ ลดลง ทาให้จานวน สป.๓ เกินกว่าความต้องการใช้
ของแต่ละโครงการที่ได้ประมาณการไว้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสั่งการ ผบ.ทสส.
ให้จัดซื้อน้ามันเป็นจานวนลิตร หรือส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย หากมีงบประมาณ
คงเหลือโดยเร็วนั้น สนภ.๕ นทพ. และ นขต.สนภ.๕ นทพ. มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ คือ ให้แต่ละ นขต.ของ สนภ.๕ ทาแผนการใช้ สป.๓ เพื่อรวบรวมยอด
สป.๓ คงเหลือจากโครงการที่ได้ดาเนินการจัดหาไปแล้ว เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติงาน
ในโครงการที่จะดาเนินโครงการต่อไป โดยจะลดจานวน สป.๓ ที่จะจัดซื้อ
ของโครงการที่จะดาเนินการดังกล่าว และจะส่งคืนงบประมาณที่เหลือต่อไป
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการนาเรียนขออนุมัติ ผบ.นทพ.

การใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๓๔ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๓๔. นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
๑. ใบสั่ ง ซื้ อ บางใบสั่ ง ซื้ อ มี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ บ างรายการไม่ ไ ด้ ก าหนด ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
คุณลักษณะที่จาเป็นหรือ กาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ไ ด้กาหนดยี่ห้อ รุ่น
ขนาด ความจุ และชนิดของวัสดุ
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท
ปตท.จากัด (มหาชน) พบว่า หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามัน
เชื้อเพลิงจากเอกชนเพือ่ ไปรับน้ามันดังกล่าว เนื่องจาก ปตท. จัดส่งไม่ทันกับ
ความจาเป็นที่หน่วยต้องการใช้ หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชน ดังกล่าว และ
ได้สนับสนุนน้ามันสาหรับเติมรถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้
น้ามันจากงบบริหารโครงการ
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนดังนี้
๑. ผู้ตรวจผ่าน/ออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
๒. ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีล เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า
ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
๓. ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิงลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

- ๓๕ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๓๕. นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.

๓๖. นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท. ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
พบว่า หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงจากเอกชนเพื่อไป
รั บ น้ ามั น ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก ปตท.จั ด ส่ ง ไม่ ทั น กั บ ความจ าเป็ น ที่ ห น่ ว ย
ต้องการใช้ หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชน ดังกล่าว และได้สนับสนุนน้ามัน
สาหรับเติมรถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้น้ามันจากงบ
บริหารโครงการ
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนดังนี้
๑. ผู้ตรวจผ่าน/ออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
๒. ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีล เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า
ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
๓. ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิงลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง
ข้อตรวจพบ
๑. ใบสั่งซื้อบางใบสั่งซื้อ มีการจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดคุณลักษณะ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่จาเป็นหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้กาหนดยี่ห้อ รุ่น ขนาด ความจุ
และชนิดของวัสดุ

หมายเหตุ

- ๓๖ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท.
พบว่า หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงจากเอกชนเพือ่ ไป
รับน้ามันดังกล่าว เนื่องจาก ปตท.จัดส่งไม่ทันกับความจาเป็นที่หน่วย
ต้องการใช้ หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชน ดังกล่าว และได้สนับสนุนน้ามัน
สาหรับเติมรถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้น้ามันจากงบ
บริหารโครงการ
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนดังนี้

การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. ผู้ตรวจผ่าน/ออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
๒. ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีล เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า
ไม่ได้ลงลายมือชื่อ แต่ทางเจ้าหน้าที่พัสดุลงลายมือชื่อแทน
๓. ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิงลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง
๓๗. นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.

ข้อตรวจพบ
๑. ใบสั่งซื้อบางใบสั่งซื้อ มีการจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดคุณลักษณะ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่จาเป็นหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้กาหนดยี่ห้อ รุ่น ขนาด ความจุ
และชนิดของวัสดุ

หมายเหตุ

- ๓๗ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๓๘. นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท.
พบว่า หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงจากเอกชนเพือ่ ไป
รับน้ามัน ดังกล่าว เนื่องจาก ปตท. จัดส่งไม่ทันกับความจาเป็นที่หน่วย
ต้องการใช้ หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชน ดังกล่าว และได้สนับสนุนน้ามัน
สาหรับ เติมรถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้น้ามันจากงบบริหาร
โครงการ
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนดังนี้
๑. ผู้ตรวจผ่านออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
๒. ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีล เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า
ไม่ได้ลงลายมือชื่อ

การใช้จ่ายงบประมาณ

๓. ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิงลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง
ข้อตรวจพบ
๑. ใบสั่งซื้อบางใบสั่งซื้อ มีการจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดคุณลักษณะ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่จาเป็นหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้กาหนด ยี่ห้อ รุ่น ขนาด ความจุ
และชนิดของวัสดุ

หมายเหตุ

- ๓๘ –
ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๓๙. นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก บริษัท
ปตท.จากัด (มหาชน) พบว่า หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามัน
เชื้อเพลิงจากเอกชนเพือ่ ไปรับน้ามันดังกล่าว เนื่องจาก ปตท. จัดส่งไม่ทันกับ
ความจาเป็นที่หน่วยต้องการใช้ หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชน ดังกล่าว และ
ได้สนับสนุนน้ามันสาหรับเติมรถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้
น้ามันจากงบบริหารโครงการ
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ดังนี้
๑. ผู้ตรวจผ่าน/ออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
๒. ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีล เรียบร้อยแล้วโดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า
ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
๓. ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิง ลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง
ข้อตรวจพบ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีหน่วยจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท. พบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
หน่วยมีหลักฐานการยืมรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงจากเอกชนเพือ่ ไปรับ
น้ามันดังกล่าว เนื่องจาก ปตท. จัดส่งไม่ทันกับความจาเป็นที่หน่วยต้องการใช้
หน่วยจึงยืมรถน้ามันจากเอกชนดังกล่าว และได้สนับสนุนน้ามันสาหรับเติม
รถบรรทุกน้ามันตามอัตราการสิ้นเปลือง โดยใช้น้ามันจากงบบริหารโครงการ

หมายเหตุ

- ๓๙ –
ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๔๐. วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
๔๑. กกส.สทพ.นทพ.

๔๒. กสข.สทพ.นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ข้อตรวจพบ
- การรายงานขอจัดซื้อน้ามันอุปกรณ์ มีรายการไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ไม่มี
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
รายการราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อ
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
ข้อสังเกต
๑. ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ และระบุวันที่ตรวจรับพัสดุก่อนวันที่ตามใบส่ง
ของ ได้แก่ ใบส่งของ เล่มที่ ๔๖ เลขที่ ๒๓๓๓ – ๒๓๓๔ วันที่ส่งของ ๔ พ.ย.๕๗
แต่ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ และระบุว่าได้ทาการตรวจรับพัสดุไว้แล้ว เมื่อ ๓ พ.ย.๕๗
๒. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบ
ส่งของ/ใบแจ้งหนี้มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน คือ ผู้ออกเอกสารไม่ได้ลงชื่อตัว
บรรจง และผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิงไม่ได้ลงลายมือชื่อ วันที่ และเวลารับ
น้ามันเชื้อเพลิง
ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของพัสดุ ปฏิบตั ิถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ที่จะซื้อหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๒. การรับพัสดุยกเว้นการรับน้ามันเชื้อเพลิง พบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนาม
รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับ

หมายเหตุ

- ๔๐ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๔๓. นกส.๑ สทพ.นทพ.

๔๔. นกส.๒ สทพ.นทพ.
๔๕. นกส.๓ สทพ. นทพ.
๔๖. นกส.๔ สทพ.นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับพัสดุไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาหากมีการ
เรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
ข้อตรวจพบ
๑. การรายงานขอจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๗ (๒)
๒. การรับพัสดุยกเว้นการตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิง พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
ผู้รับพัสดุของหน่วยเมื่อได้รับพัสดุจากผู้ขายไว้เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจรับ
พัสดุดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไปนั้น ไม่ได้ลงวันที่ที่ได้รับไว้ซึ่งพัสดุน้นั
ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาหากมีการเรียกค่าปรับกรณีผู้ขายผิดสัญญาในการส่งมอบ
ข้อตรวจพบ
- รายละเอียดในการขออนุมัติหลักการไม่ได้กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ข้อตรวจพบ
๑. การดาเนินกรรมวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างค่าเช่าบ้านเพื่อจัดตั้ง สานักงาน
ผสมเทียมโดยหน่วยใช้วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๙ (๔) กาหนดให้
ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา
๒. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จากบริษัทสามดาวปิโตรเลียม จากัด จานวน ๒
ฎีกา โดยหน่วยจัดซื้อน้ามันวันเดียวกัน ประเภทเดียวกัน แต่ราคาต่อหน่วย

การใช้จ่ายงบประมาณ

ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ

ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ

หมายเหตุ

- ๔๑ ลาดับ

หน่วยรับตรวจ

๔๗. นกส.๕ สทพ.นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่เท่ากัน กล่าวคือ ฏ.๘๕/๕๘ ใบส่งของเลขที่ ๐๗๑๓/๓๕๖๐๑ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๕๘
จัดซื้อน้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ราคาต่อหน่วย ๒๘.๓๓ บาท แต่ ฏ.๘๖/๕๘
ใบส่งของเลขที่ ๐๗๑๒/๓๕๖๐๐ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ จัดซื้อน้ามันแก๊สโซฮอล์
๙๕ ราคาต่อหน่วย ๒๙.๓๓ บาท
ข้อตรวจพบ
- ใบสั่งซื้อบางใบสั่งซื้อ มีการจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่ได้กาหนดคุณลักษณะที่ ปฏิบัติถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
จาเป็นหรือกาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้กาหนด ยี่ห้อ รุ่น ขนาด ความจุ และ
ชนิดของวัสดุ
ข้อสังเกต
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หลักฐานใบส่งของ/
ใบแจ้งหนี้ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ดังนี้
๑. ผู้ตรวจผ่าน/ออกเอกสาร ไม่ได้ลงชื่อตัวบรรจง
๒. ผู้ตรวจสอบปริมาณ/ซีลเรียบร้อยแล้วโดยพนักงานขับรถ/ผู้รับสินค้า
ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
๓. ผู้ตรวจรับน้ามันเชื้อเพลิง ลงลายมือชื่อ วันที่ แต่ไม่ได้ลงเวลาตรวจรับ
น้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์
(เอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์)
ผอ.กวร.สตน.ทหาร

