สรุปรายงานผลการตรวจการจัดซือ้ จัดจางและการใชจายงบประมาณของสวนราชการใน บก.ทท. (สวนกลาง)
ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๑.

รร.ชท.สปท

๒.

กพ.ทหาร

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. การจัดซื้อวัสดุบางรายการไมทันตามความตองการของผูใช
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
๒. การรายงานผลการตรวจรับพัสดุลาชา เจาหนาที่พัสดุรายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นําเรียนหัวหนาสวนราชการ
ลาชา
ขอสังเกต
- การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคาบางรายการ หนวยมีการจัดซื้อจากรานคา
ที่ตั้งอยูตางจังหวัด ไดแก วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุประเภทตางๆ
จากรานธีรสุดาภัณฑ ซึ่งตั้งอยูที่ จว.นม.
ขอตรวจพบ
- กรณีการจางทําของทีไ่ มเคยมีการจางทํามากอนแตเจาหนาที่พัสดุรายงานขอ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
อนุมัติหลักการจางเสนอหัวหนาสวนราชการ โดยระบุราคาวาเปนราคาที่
เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ ซึ่งในบัญชีรายละเอียด
ที่ตองการจางในชองราคาครั้งสุดทาย ไมมีขอมูลราคาตามที่ระบุทั้งนี้ในการ
ดําเนินการจาง หากไมมีราคามาตรฐานหรือราคากลาง หรือราคาที่เคยจางครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ ใหระบุวาราคาที่ปรากฏเปนราคา
ที่ทําการสืบราคาจากทองตลาดทั่วไป

หมายเหตุ

-๒ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๓.

กง.ทหาร

๔.

ศบท.บก.ทท.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอตรวจพบ
- การจัดซื้อวัสดุดวยวิธีสอบราคา หนวยจัดทําเอกสารสอบราคาและประกาศ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
สอบราคาโดยไดระบุยี่หอวัสดุบางรายการ เชน ปากกาน้าํ เงิน Pentel
liguid geling ๐.๕, น้ํายาถูพื้น แอกซี่, น้ํายาขัดเบาะ แว็กซี่ เปนตน ซึ่งทําให
การจัดซื้อดวยวิธีสอบราคาดังกลาวเขาลักษณะการล็อคสเปกวัสดุ
ขอสังเกต
- การจัดจางตกแตงสถานที่พิธีเปด - ปด การสัมมนานายทหารการเงิน
เจาหนาที่พัสดุไมระบุรายละเอียดลักษณะงานจางใหชัดเจน โดยระบุเพียง
“จางตกแตงสถานที่ฯ” เทานัน้ อาจทําใหหนวยไดรับงานที่จัดจางดังกลาวไมตรง
ตามความตองการ และกรรมการตรวจการจางไมมีขอมูลในการตรวจ
รับงาน
ขอตรวจพบ
- การจัดซื้อวัสดุบางรายการ หนวยไดมีการแบงซื้อโดยการลดวงเงินในการ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
จัดซื้อวัสดุในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดจากการจัดซื้อโดย
วิธีสอบราคาเปนวิธีตกลงราคา ไดแก
๑. การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร วงเงินรวม ๑๖๔,๙๓๕.- บาท ซึ่งตองจัดซื้อ
โดยวิธีสอบราคาแตหนวยไดแบงซื้อดวยวิธีตกลงราคาเปน ๒ ใบสัง่ ซื้อ ลงวันที่
๗ ม.ค.๕๘ วันเดียวกัน จํานวนเงิน ๙๙,๙๘๘.- บาท และจํานวนเงิน ๖๔,๙๔๗.- บาท

หมายเหตุ

-๓ลําดับ

๕.
๖.

หนวยรับตรวจ

กร.ทหาร
ศรภ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง
๒. การจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน วงเงินรวม ๑๙๔,๓๑๔.- บาท ซึ่งตองจัดซื้อโดยวิธี
สอบราคา แตหนวยไดแบงซื้อดวยวิธีตกลงราคาเปน ๒ ใบสั่งซื้อ ลงวันที่
๑๔ ม.ค.๕๘ จํานวนเงิน ๙๙,๙๗๐.- บาท และ วันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘ จํานวนเงิน
๙๔,๓๔๔.- บาท

การใชจายงบประมาณ

ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ขอตรวจพบ
- หนวยไดรับอนุมัติงบประมาณ ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป พ.ศ.๒๕๕๗ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ของ บก.ทท. โครงการซอมแซมและซอมบํารุงอาคาร บก.ทท. เปนงานจาง
ทาสีภายนอกอาคารสวัสดิการและอาคารสํานักงาน จํานวน ๔ งาน รวมเปนเงิน
๓,๘๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งหนวยตองดําเนินการจัดจางรวมดวยวิธีประกวดราคา
แตหนวยไดแบงการจัดจางเปน ๔ งาน และดําเนินการจัดจางดวยวิธีพิเศษ
โดยใหเหตุผลและความจําเปนวาเปนงานตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชา
อาจจะเสียหายแกทางราชการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ป พ.ศ.๒๕๕๗ ของ บก.ทท. ซึ่งตองเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายใน
ธ.ค.๕๗ หนวยจึงเรงรัดดําเนินการจัดจางดวยวิธีพิเศษ เปน ๔ สัญญา ดังนี้
๑. จางทาสีภายนอกอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยและอาคารสํานักงาน พื้นที่
๑๗ รามอินทรา จํานวน ๙๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. จางทาสีภายนอกอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเคา
จํานวน ๙๐๓,๘๐๐.- บาท

หมายเหตุ

-๔ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๗.
๘.

สธน.ทหาร
ยก.ทหาร

๙.

ผท.ทหาร

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง
๓. จางทาสีภายนอกอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย พื้นที่ ๒๕๘ จํานวน
๙๘๐,๒๐๐.- บาท
๔. จางทาสีภายนอกอาคารสํานักงาน พื้นที่ รร.รปภ.ศรภ. จํานวน ๙๕๖,๙๐๐.- บาท
ขอสังเกต
- การจัดซื้อวัสดุตางๆ มีราคาสูงกวาราคาตามทองตลาด

การใชจายงบประมาณ

ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ขอตรวจพบ
- การรายงานขอซื้อขอจางเสนอหัวหนาสวนราชการแสดงรายการไม
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ครบถวน กลาวคือ จากการตรวจสอบฎีกาเบิกเงินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน
ทั้งหมด ๑๐๔ ฎีกา พบวามีฎีกาเบิกเงินจํานวน ๒๘ ฎีกา ไมไดแสดง
รายการราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคย
ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ ในบัญชีรายการสิ่งของ
ที่ตองการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๒๑ ฎีกา และไมไดแนบบัญชีรายการสิ่งของ
ที่ตองการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๗ ฎีกา
ขอตรวจพบ
- การรายงานขอซื้อขอจางเสนอหัวหนาสวนราชการแสดงรายการไมครบถวน ปฏิบตั ิถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
กลาวคือฎีกาที่ ๒๔๓/๕๘ ซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน ๔๓,๐๑๔.- บาท
ไมไดแสดงรายการราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ

หมายเหตุ

-๕ลําดับ

หนวยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอสังเกต
- การจัดซื้อพัสดุไมทันกับความตองการของผูใช จํานวน ๒ ฎีกา
๑๐. ขว.ทหาร

ขอตรวจพบ
- หลักฐานประกอบฎีกาในการเบิกจายไมถูกตอง กลาวคือ ฎีกา ๓๒๖/๕๘
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
คาของขวัญ ผบ.ทสส. พรอมภริยา และคณะผูติดตามเดินทางไปราชการ
ณ สปจ. ระหวาง ๒๐ - ๒๒ พ.ย.๕๗ บิลเงินสดจากรานตนไผ-ลายผา เปนเงิน
๑๔,๒๕๐.- บาท แตเขียนขอเบิกเงิน เปนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท ซึ่งเกินจํานวน
เงินที่จายไปจริง
ขอสังเกต
- การดําเนินการจางปรับปรุงสถานที่ โดยใชเงินยืมประจําเจาหนาที่รองจาย
จํานวน ๒ ฎีกา ไดแก ๑๗๓/๕๘ คาใชจายในการจัดจางปรับปรุงสํานักงานของ
ผูบังคับบัญชากรมขาวทหาร เปนเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท และฎีกาที่ ๔๑๒/๕๘
คาจางปูกระเบื้องยางลายไมหองเจากรมขาวทหาร เปนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
ทําใหเงินยืมประจําเจาหนาที่ดังกลาวไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในกรณี
จําเปนเรงดวน ซึ่งในทางปฏิบัติกรณีที่มีการจัดจางวงเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท
ขึ้นไป เจาหนาที่พัสดุควรดําเนินการกรรมวิธีการจัดจาง โดยทําการจอง
งบประมาณในระบบ (PO) เพื่อจายเงินตรงเจาหนี้

หมายเหตุ

-๖ลําดับ

หนวยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

๑๑. วส.๙๑๙ บก.นทพ. ขอตรวจพบ
- ในขั้นตอนการขอเสนอความตองการ และการขออนุมัติหลักการจัดหาใน
บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่ตองการซื้อ เจาหนาที่ระบุยหี่ อของที่จัดซื้อ
จํานวน ๑๓ ฎีกา
๑๒. สจร.ทหาร

การใชจายงบประมาณ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ

ขอตรวจพบ
๑. การจัดซื้อจัดจางบางรายการ เจาหนาทีไ่ มไดรายงานราคาที่เคยซื้อหรือจาง ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ ในรายงานขออนุมัติหลักการที่
เสนอหัวหนาสวนราชการ
๒. การเชาเครื่องถายเอกสาร โดยวิธีตกลงราคา จากบริษัท สรกานต เซอรวิส จํากัด
พบวา ใบเสนอราคาของบริษัทฯ ระบุวา บริษัทจะคิดสวนลด ๕ % จากยอดที่
ถายจริง เพื่อชดเชยกระดาษเสีย เนื่องจากความผิดพลาดของเครื่องถายเอกสาร
แตในสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๘ ลง ๒๐ ต.ค.๕๗
ขอ ๔.๓ ระบุวา ผูเชาจะชําระคาเชาเครื่องถายเอกสารของแตละเดือนภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หลังจากผูใหเชาสงใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากผูเชาแลว
และผูใหเชาจะตองหักจํานวนเอกสารที่ถา ยเสียใชการไมไดออกจากยอดการถาย
เอกสารที่ปรากฏในมิเตอรวัด ในอัตรารอยละ ๒ (สอง) กอนการคํานวณ
คาบริการถายเอกสารในแตละเดือนซึ่งขัดแยงกัน และไมมีรายละเอียด
ประกอบวาเดือนที่เบิกนั้นมีการถายเอกสารจํานวนกี่แผนตามมิเตอรวัด
หักสวนลดคากระดาษเสียกี่แผน

หมายเหตุ

-๗ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๑๓. กบ.ทหาร

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

สตน.ทหาร
สลก.บก.ทท.
สบ.ทหาร
ชด.ทหาร

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง
ขอสังเกต
- การกําหนดรายละเอียดของการจัดซื้อวัสดุบางรายการ หนวยไมไดระบุ
ขนาด ความจุ เชน สีน้ํามัน และบางรายการระบุยี่หอของวัสดุที่จะซื้อ เชน
กาวลาเท็กซ ระบุยี่หอ TOA, เทปโฟมกาว ๒ หนา ระบุยี่หอ ๓ M และ
กระดาษถายเอกสาร ระบุยี่หอ Double A เปนตน
ขอตรวจพบ
- ฎีกาที่ ๒๔๖/๕๘ คาของขวัญวันเด็ก ประจําป ๒๕๕๘ (งบประมาณเบิก
แทน กร.ทหาร) จํานวนเงิน ๘,๑๐๐.- บาท หนวยไมไดดําเนินกรรมวิธีการ
จัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แกไขเพิม่ เติม ในการจัดหาของขวัญวันเด็กแตหนวยใชใบสําคัญรับเงิน
(กง.๒) เปนหลักฐานการเบิกเงิน
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ขอสังเกต
๑. การกําหนดรายละเอียดของการจัดซื้อวัสดุบางรายการ หนวยมีการระบุ
ยี่หอของวัสดุที่จะซื้อ เชน ดินสอดํา ระบุยี่หอ ตรามา, กาว ระบุยี่หอ UHU,
เทปโฟมกาว ๒ หนา ระบุยี่หอ ๓ M เปนตน
๒. การรายงานผลการตรวจรับพัสดุลาชา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุรายงานผล
การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นําเรียนหัวหนาสวนราชการ
ลาชา

การใชจายงบประมาณ

ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ

ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ

หมายเหตุ

-๘ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๑๘. สทพ.นทพ.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํา มันอุปกรณ) กรณีท่ีซื้อจํานวนไมถึง ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
๑๐,๐๐๐ ลิตร หนวยจัดซื้อจากรานคาที่ไมใชสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามหนังสือ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัตใิ นการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหนวยงาน
๒. การจัดซื้อวัสดุบางรายการ มีการกําหนดยี่หอหรือตราสินคาในการรายงานขอ
จัดซื้อ
๓. การจัดจางดําเนินงานในการจัดประกวดโคเนื้อ นทพ. ตามแนวยุทธศาสตร
โคเนื้อ นทพ. พบวา หนวยไมไดแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ แตมีรายงาน
การตรวจรับงานจาง โดยขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูที่ สทพ.นทพ. ลงชื่อ
เปนกรรมการตรวจรับ
ขอสังเกต
๑. ผูรับจางไมลงวันที่ในใบสงของ กลาวคือ การจางรถโฆษณาเชิญชวนนําโค
เขาประกวด ในขอตกลงตามใบสั่งจางระบุใหสงของภายในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗
แตใบสงของไมไดระบุวนั ที่ ทําใหไมทราบวาผูรับจางสงของตามกําหนด
หรือไม
๒. หนวยกําหนดวันสงมอบของที่จัดซื้อเพื่อนํามาใชในการฝกอบรม สวนใหญ
จะเปนวันที่อยูในหวงของการฝกอบรม

หมายเหตุ

-๙ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๑๙. ศตก.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. ในกรณีจั ด หาครุภั ณฑ หนวยจัดทําใบสั่ง ซื้ อไมถู กต องตามที่ร ะเบียบ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
กําหนด กลาวคื อ เจา หนาที่ ไดนํา ราคาสุดทายมาใสในชองหมายเหตุ
จํานวน ๕ ฎีกา
๒. การขออนุมัติห ลัก การในบั ญชีรายละเอีย ดสิ่ง ของที่ ต องการซื้ อจัด ทํา
ไวไมถูกตอง ๘
- เจาหนาที่ไ มไดกําหนดราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทาง
ราชการหรือราคาที่เคยซื้ อหรือจางครั้ง หลั งสุ ด ภายในระยะเวลา
๒ ปงบประมาณ จํา นวน ๘ ฎีกา
- เจาหนาที่ระบุยี่หอสิ่งของที่จัดซื้อ จํานวน ๒ ฎี กา
๓. เมื่อหนวยไดรับงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ หนวยไดดําเนินการ
จัดหาโดยการแบงซื้อแบงจาง ไดแก
- ครุภัณฑสายพลาธิการ ไดรับสั่งจายงบประมาณ เปนเงิน ๒๕๐,๕๐๐.- บาท
หนวยไดดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อดวยวิธีตกลงราคา จํานวน ๓ ฎีกา จาก
หจก. เอ.พี.เค กรุปแอดวานซ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๔๘๐.- บาท
- การจัดหาครุภัณฑสายสื่อสาร ไดรบั สั่งจายงบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.- บาท
หนวยไดดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อดวยวิธีตกลงราคา จํานวน ๒ ฎีกา จาก หจก. เอ.พี เค
กรุปแอดวานซ และ ราน พี.พี.สโตร รวมทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ

- ๑๐ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๐. ยบ.ทหาร

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. การจัดซื้อยางรถยนต จํานวน ๓ ฎีกา พบวามีจาํ นวน ๑ ฎีกา จัดซื้อไม
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ตรงกับเสนอความตองการของผูใช กลาวคือ ซื้อยางรถยนตจํานวน ๑๓
รายการ รวม ๑๓๒ เสน เปนเงิน ๑,๔๐๐,๗๔๐.- บาท พบวา รายการใน
ใบสั่งซื้อ ไมตรงตามรายการที่เสนอความตองการ จํานวน ๔ รายการ
๒. การจัดซื้อวัสดุบางรายการไมไดกําหนดคุณลักษณะที่จาํ เปนหรือกําหนดไม
ครบถวน และไมแสดงราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคา
ทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป เปนการปฏิบัตไิ มถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๗ (๒), (๓)
๓. การจัดซื้อพัสดุบางรายการ มีการกําหนดยี่หอหรือตราสินคาในการ
รายงานขอจัดซื้อ
ขอสังเกต
๑. การจัดซื้ อน้ํามันเชื้อเพลิ ง ขอตกลงตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๒/๒๕๕๘
ลง ๒๖ พ.ย.๕๗ กําหนดใหผูขายสงมอบสิ่งของใหผูซื้อ ณ สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง กรมยุทธบริการทหาร (แจงวัฒนะ) แตใบสงของ ของ บริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน) ระบุสถานที่สงของ ที่แจงวัฒนะ, บางซอน, ทุงสีกัน และ
รร.ตท.สปท.

หมายเหตุ

- ๑๑ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๑. สปท.

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง
การใชจายงบประมาณ
๒. หนวยมีการตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิง ในวันและเวลาเดียวกันแตตางสถานที่
สงของ โดยผูรับเปนบุคคลคนเดียวกันลงนามในการตรวจรับ และมีการขีดฆา
วันและเวลาในชองเวลาออก, วันที่กําหนดสง และประมาณการเวลาถึงลูกคา
โดยมีการลงชื่อกํากับ
ขอตรวจพบ
๑. เจาหนาที่ระบุยี่หอของที่จดั ซื้อ ในขั้นตอนการเสนอความตองการ
ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
จํานวน ๙ ฎีกา และในขั้นตอนการเสนอความตองการ การขออนุมัติหลักการ
ในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่ตองการซื้อ จํานวน ๓ ฎีกา
๒. การขออนุมัติหลักการในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่ตองการซื้อจัดทําไว
ไมถูกตอง คือเจาหนาที่ไมไดกําหนดราคามาตรฐาน หรือราคากลางของ
ทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป
งบประมาณ จํานวน ๓ ฎีกา
๓. ในการจัดหาโดยวิธีสอบราคา จัดจางซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ วงเงิน
๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท เจาหนาทีต่ ิดอากรแสตมปไมครบถวนตามวงเงินของ
สัญญาจาง โดยซื้อใบสลักหลังตราสาร เพียง ๑,๒๖๒.- บาท ซึ่งที่ถูกตองควร
ซื้อใบสลักหลังตราสาร จํานวน ๑,๓๕๐.- บาท ขาดไป จํานวน ๘๘.- บาท
๔. ผูประกอบการคาจําหนายสินคาซึ่งเปนชนิดการคาที่ไมไดจดทะเบียน
พาณิชยในใบทะเบียนพาณิชย จํานวน ๘ ฎีกา

หมายเหตุ

- ๑๒ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

ผลการตรวจ
การจัดซื้อจัดจาง

การใชจายงบประมาณ

ขอสังเกต
- ในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุสํานักงาน ใบเสนอราคาของ
รานคาและใบสั่งซื้อ ไมไดกําหนดยี่หอสิ่งของที่ตองการซื้อ
๒๒. สส.ทหาร

ขอตรวจพบ
๑. ผูขายบางรายไมมีหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.๓) เปนหลักฐาน
ยืนยันวาตราประทับนั้นตรงตามการผูกพันของผูขาย เนื่องจากหนวยไมได
ระบุไวในขอกําหนดในการยื่นซองเสนอราคา
๒. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายที่คูสัญญาใชเปนหลักประกันสัญญาบางฉบับ เปนเช็ค
ลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ ณ วันลงนามในสัญญาเกิน ๓ วันทําการ
๓. หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนบริษัท บางฉบับไมไดปดอากรแสตมป
๔. การจัดซื้อวัสดุสวนใหญเจาหนาที่พัสดุไมไดระบุราคามาตรฐานหรือราคา
กลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลา
๒ ปงบประมาณ
ขอสังเกต
๑. การจัดซื้อดวยวิธีตกลงราคา พบวา มีใบสั่งซื้อจํานวน ๑๑ ใบ เปนการจัดซื้อ
วัสดุประเภทเดียวกัน ชวงเวลาที่ตองการใชวัสดุเปนวันเดียวหรือใกลเคียงกัน
โดยซื้อจากผูขายรายเดียวกัน ในวันเดียวกัน หรือหวงเวลาใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจเขาขายการแบงซื้อได

ขอสังเกต
- การจัดซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ ชุดเครื่องครัว
ประจําสถานีโทรคมนาคม รหัสงบประมาณ บก.ทท.
๕๕-๐๒-๐๖-๐๑-๐๑-๐๑-๕๐๐๐-๓๐๐๓๑-๑๒ จํานวน
๙๕,๐๐๐.- บาท โดยใบสั่งซื้อที่ ๑๖๖/๕๗ ลง ๙ ธ.ค.๕๗
มีรายการจัดซื้อกระดาษชําระ, หมอน, มุง, ผาหม และ
ผาปูที่นอน รวมอยูดวย

หมายเหตุ

- ๑๓ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๓. สน.บก.บก.ทท.

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ
ดานงบประมาณ
๒. มีการจางซอมแซมอาคารที่พักสถานีโทรคมนาคมทหาร เชียงใหม
เปนเงิน ๒๖,๙๒๐.-บาท และที่สถานีโทรคมนาคมทหาร พิษณุโลก เปนเงิน
๓๙,๘๒๕.-บาท โดยผูรับจางมีที่ตั้งบริษทั อยูที่ จว.ก.ท. และไมมีสาขาตั้งอยู
ที่ ๒ จังหวัดดังกลาว
๓. ลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัทบางราย พบวา ลายมือชื่อ
ของผูรับมอบอํานาจที่เซ็นรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแตกตางจาก
ลายมือชื่อที่เซ็นรับรองในหนังสือมอบอํานาจ และในสัญญา
๔. การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาบางรายการ พบวา ใบเสนอราคาของผูขาย ใบสั่งซื้อ
และใบสงของไมระบุยี่หอหรือขนาด ซึ่งอาจทําใหราชการเสียประโยชน โดยได
รับวัสดุที่คุณภาพ และขนาดไมเหมาะสมกับราคา และอาจเกิดปญหากับการ
ตรวจรับวัสดุได
ขอตรวจพบ
- ผูที่เสนอราคาต่ําสุดขาดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการสอบราคา การจัดซื้อ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
อุปกรณปรนนิบัติบํารุงอาวุธปน และในการตกลงราคาการจัดซื้ออุปกรณ
การเกษตร โดยจัดซื้อกับบริษัท เค แอนด ซัน ออโตซัพพลาย จํากัด ซึ่งตาม
เอกสารการจดทะเบียนการคาไมไดระบุวัตถุประสงคดังกลาวไว
ขอสังเกต
- หนวยไมไดแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พ.อ.(พิเศษ) น.อ.(พิเศษ)
หรือสูงกวาที่อยูในตําแหนงของหนวย เปนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

หมายเหตุ

- ๑๔ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๔. นพศ.นทพ.

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ

ดานงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. หนวยไมไดนําราคาที่ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณที่ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
ถูกตองมาใชในรายงานขอซื้อ โดยใชราคาอางอิงของปงบประมาณ ๒๕๕๖
แทนที่จะใชของปงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. หนวยจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง จาก บมจ.ปตท. โดยวิธีกรณีพิเศษ
ซึ่งระบุวาลูกคารับเอง โดยใชรถบรรทุกน้ํามันของเอกชน ระบุผูขับขี่
ของเอกชน และไมมีการเบิกคาขนสง
ขอสังเกต
๑. การจัดซื้อ สีกันสนิม และ สีน้ํามัน ในการจัดทําปายชื่อแหลงงานของ
หนวยสั่งซื้อโดยใชหนวยนับเปนพื้นที่ท่ีจะทํางาน (ตรม.) สงผลใหไม
สามารถตรวจวัด/นับ ในกระบวนการตรวจรับพัสดุได
๒. การจัดซื้อวัสดุสาํ นักงานเพื่อใชกับงานโครงการ มีบางรายการจัดซื้อมาก
เกินความเหมาะสม เชน กระดาษ เอ ๔ จํานวน ๒๘๕ รีม กระดาษ เอฟ ๔
จํานวน ๕๖ รีม
๓. การจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอรแบบแผน ชนิด ๘๐ แกรม เอ ๔ ของ
หนวย จัดซื้อมาในราคาที่แตกตางกัน ไดแก ใบสั่งซื้อที่ ๗/๕๘ ราคารีมละ
๑๐๕.-บาท, ใบสั่งซื้อที่ ๓๙/๕๘ และ ๕๖/๕๘ ราคารีมละ ๒๗๐.-บาท

หมายเหตุ

- ๑๕ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๕. สยย.ทหาร

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ

ดานงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. การจัดซื้อวัสดุบางรายการ หนวยไดมีการแบงซื้อโดยการลดวงเงินในการ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
จัดซื้อวัสดุครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดจากการจัดซื้อโดยวิธีสอบ
ราคา เปนวิธีตกลงราคา ไดแก การจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน วงเงินรวม
๑๒๐,๕๖๕.- บาท ซึ่งตองจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา แตหนวยไดแบงจัดซื้อ
เปนวิธีตกลงราคา เปน ๓ ใบสัง่ ซื้อ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๕๘ วันเดียวกัน จํานวนเงิน
๑๐,๐๕๘.- บาท, ๒๕,๙๖๒.- บาท และ ๘๔,๕๔๕.- บาท
๒. การจัดซื้อชุดโคมไฟสองสวางฉุกเฉิน ยี่หอ LEEGA POWER GENERATION
รุน LG ๖๘๐๐ ผลิตภัณฑจากประเทศอังกฤษ จํานวน ๑ ชุด ตามสัญญาซื้อ
สยย.สซ.เลขที่ ๔๑/๓๔๒/๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ จํานวนเงิน ๓๔๗,๗๕๐.- บาท
และการจัดซื้อเครื่องมือชุดกําเนิดไฟฟาชนิดรถลากจูง ๔๐ KVA ยี่หอ LEEGA
POWER GENERATION รุน LG ๔๔ C๑ ผลิตภัณฑจากประเทศอังกฤษ จํานวน
๑ เครื่อง และโคมไฟสองสวางฉุกเฉินยี่หอ LEEGA POWER GENERATION รุน
LG ๖๘๐๐ ผลิตภัณฑจากประเทศอังกฤษ จํานวน ๔ ชุด ตามสัญญาซื้อ สยย.สซ.
เลขที่ ๗/๒๖๙/๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ จํานวนเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท จาก
บริษัท เพรพพาเรชั่นแอนด โซลูชั่น จํากัด กําหนดวันสงมอบสิ่งของภายในวันที่
๒๙ พ.ย.๕๗ ทั้ง ๒ สัญญา พบวา หนวยงดคาปรับกรณีผูขายไมสามารถสง
มอบสิ่งของภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา และไดขยายระยะเวลา

หมายเหตุ

- ๑๖ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ
การสงมอบสิ่งของใหกับผูขายออกไปอีก ๓๐ วัน นับถัดจากวันครบ
กําหนดสงมอบสิ่งของ (๒๙ พ.ย.๕๗) เปนวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ เนื่องจากหนวย
มีเหตุผลโดยเห็นวาเปนเหตุสุดวิสัยตามที่ผูขายไดชี้แจง ซึง่ การชี้แจงของ
ผูขายไมเขาลักษณะเปนเหตุสุดวิสัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๓๙ โดยผูขายชี้แจงวา
- ผูขายไดสั่งซื้อสินคา (เครื่องยนต และ Alternator ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาฯ และชุดโคมไฟฯ) จากโรงงานผูผลิตชื่อบริษัท
FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENT CO., LTD.
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรงงานผูผ ลิตดังกลาวประกอบตัวเครื่องเสร็จชากวา
กําหนด ๗ วัน (๑ – ๗ ต.ค.๕๗) เนื่องจากเปนวันหยุดชวงวันชาติ และวันหยุด
ตามกฎหมาย
- ผูขายประสบปญหาไมสามารถหาเรือไทยมาได และรอเรือไทย จํานวน
๑๒ วัน (๑๕ – ๒๖ พ.ย.๕๗)
- ผูขายไมสามารถหาเรือจากสิงคโปรมาไทยได โดยตองรอเรือมาไทยอีก
๑๑ วัน (๖ – ๑๗ ธ.ค.๕๗)
ขอสังเกต
- สัญญาซื้อ ทั้ง ๒ สัญญา ระบุสิ่งของทีห่ นวยจัดซื้อเปนผลิตภัณฑจาก
ประเทศอังกฤษ แตตามเอกสารหลักฐานของผูขายไดระบุการสั่งซื้อสินคา
จาก บริษัท FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENT CO., LTD.
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดานงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๑๗ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๖. สสก.ทหาร

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ

ดานงบประมาณ

ขอตรวจพบ
๑. การซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวน ซึ่งไดดําเนินการไป ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
กอนแลว เจาหนาที่พสั ดุไมไดรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ
และทําใหไมมีหลักฐานการตรวจรับวัสดุเพื่อประกอบการขอเบิกจายเงิน
๒. เจ าหน าที่ พั สดุ จั ดทํ ารายงานขอซื้ อวั สดุ โดยวิ ธีตกลงราคาในวงเงิ นเกิน
๑๐,๐๐๐.- บาท ไมมีขอมูลราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือ
ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
๓. การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และงานบานงานครัว โดยวิธีสอบราคา หนวยจัดทํา
เอกสารสอบราคาและประกาศสอบราคา โดยระบุยี่หอวัสดุบางรายการ เชน
ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน Quantum, แฟมเจาะสันหนา ๑ นิ้ว ตราชาง, น้ํายาลาง
จานซันไลด , กระดาษทิชชู ตราซิ ลด เปนต น ซึ่ งการจั ดซื้ อโดยวิ ธี สอบราคา
ดังกลาวเขาลักษณะการล็อกสเปกวัสดุ
ขอสังเกต
๑. หนวยไดรองจายเงินในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวนเงิน
๒๐,๗๐๐.- บาท โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนแลว แตเจาหนาที่
ไดจัดทําใบ PO และตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS อีก ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะทําใหมีการจายเงินใหผูขายซ้ําซอน

หมายเหตุ

- ๑๘ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๒๗. รร.ตท.สปท.

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ
ดานงบประมาณ
๒. การจัดซื้อครุภัณฑสายยุทธโยธาโดยวิธีสอบราคา หนวยไมไดระบุคุณลักษณะ
เฉพาะ ขนาด ยี่หอ ในใบสั่งซื้อ ทําใหกรรมการตรวจรับพัสดุไมสามารถ
ทราบไดวาของที่ทําการตรวจรับนั้นถูกตองตรงตามความตองการซื้อ หรือไม
๓. ใบสั่งจางที่ ๑/๕๘ ลง ๗ พ.ย.๕๗ การจางซอมเครื่องดนตรี จํานวนเงิน
๖๔,๐๐๐.- บาท หนวยไมไดติดอากรแสตมป
๔. บิลเงินสดคาจัดทําโนตเพลงซึ่งเปนหลักฐานการจายเงินที่ผูรับจางออกให
มีรายการไมครบถวน คือ ไมลงรายละเอียด เลมที่, เลขที่, จํานวนเงินเปน
ตัวอักษร และเลขทะเบียนการคา
ขอสังเกต
๑. การจัดจางโดยวิธีตกลงราคาในการจางทําบอรดเพื่อปลูกฝงอุดมการณและ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
สรางแบบอยางที่ดีทางทหารใหแก นตท. เจาหนาที่ไมไดกาํ หนดรายละเอียดของ
งานที่จะจางใหชัดเจน โดยไดกาํ หนดเพียงใหจัดทําบอรด จํานวน ๒๒ บอรด
เทานั้น อาจทําใหผูตรวจรับงานไมทราบวางานที่จะตรวจรับมีลักษณะงาน
หรือรายละเอียดของงานเปนอยางไร
๒. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) หลักฐาน
ใบสงของ/ใบแจงหนี้บางฉบับมีการแกไขวันที่ และเซ็นชื่อเจาหนาที่ของ
ปตท. กํากับ โดยเปนเจาหนาที่ผูออกเอกสารใบสงของ/ใบแจงหนี้ ทําให
หลักฐานใบสงของ/ใบแจงหนี้ขาดความนาเชื่อถือ

หมายเหตุ

- ๑๙ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ

ดานงบประมาณ

๒๘. สปช.ทหาร

ขอสังเกต
- การจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีสอบราคา หนวยไมไดแนบหลักฐานการลงประกาศ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
เผยแพรการสอบราคาในเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางไว ทําใหไม
สามารถตรวจสอบไดว าหน วยไดดํ าเนิ นการประกาศการสอบราคาเป นไปตาม
ระเบียบหรือไม

๒๙. นทพ.

ขอตรวจพบ
๑. การเสนอความตองการพัสดุ ผูใชไ มไ ดกํา หนดเวลาตองการใชพัส ดุ ปฏิบัติถูกตองตามแบบแผนของทางราชการ
หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ และบางรายการไมไดกําหนดคุณลักษณะที่จําเปน
หรือกําหนดไมครบถวน
๒. การรายงานขอซื้อวัสดุบางรายการไมไดกําหนดรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือกําหนดไมครบถวน เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๗ (๒)
๓. เจาหนาที่คลังพัสดุเมื่อไดลงนามรับพัสดุจากผูขายไวเพื่อแจงใหกรรมการ
ตรวจรับพัสดุดาํ เนินการตรวจรับพัสดุตอไป ไมไดลงวันที่ที่ไดรับพัสดุนั้นไว
๔. เอกสารใบสงของ และใบเสร็จรับเงิน ผูขายไมไดประทับตราของหางฯ
หรือบริษัทนั้นๆ ลงบนลายมือชื่อ

หมายเหตุ

- ๒๐ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

๓๐. สสน.นทพ.

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ
ขอตรวจพบ
๑. การรายงานขอซื้อบางรายการ เจาหนาที่พัสดุไมไดแสดงราคามาตรฐาน
หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
๒ ปงบประมาณ เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ (๓)
๒. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันอุปกรณ) กรณีที่ซื้อจํานวนไมถึง
๑๐,๐๐๐ ลิตร หนวยจัดซื้อจากรานคาที่ไมใชสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามหนังสือ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลง ๒๘ พ.ย.๕๕ เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัตใิ นการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หนวยงาน
๓. การจัดซื้อน้าํ มันเชื้อเพลิง จาก บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จํานวน
๖ ฎีกา หนวยไดนํารถบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงของเอกชนไปรับน้ํามันจาก
คลังน้ํามัน ปตท. เอง จํานวน ๓ ฎีกา โดยขอตกลงตามใบสั่งซื้อระบุให
ผูขายสงมอบสิ่งของใหผูซื้อ ณ สสน.นทพ., ขอรับเอง ซึ่งหนวยไดมีหนังสือ
ขอรับน้ํา มันจาก ปตท. โดยระบุ หมายเลขทะเบีย นยานพาหนะ และ

ดานงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๒๑ ลําดับ

หนวยรับตรวจ

ผลการตรวจ
ดานพัสดุ
พลขับทีไ่ ปรับน้าํ มัน รวมทั้งมีคําสัง่ ใหขาราชการเดินทางไปรับน้ํามันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ไดจายคาใชจายใหกับเอกชนที่นํารถบรรทุกน้ํามันไปรับน้ํามันจากคลัง
น้ํามัน ปตท. ในอัตราเหมาจายสําหรับการใชรถยนตสวนบุคคลเดินทางไป
ราชการ โดยจายเปนน้ํามันเชือ้ เพลิง

ดานงบประมาณ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง เอื้อมภรณ รุจิวิพัฒน
(เอื้อมภรณ รุจิวิพัฒน)
ผอ.กวร.สตน.ทหาร

หมายเหตุ

