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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ฝ่ ายงานสนับ สนุ นงานบริ หารในส่ วนของกองการเงิ น แผนกควบคุ ม การเบิ ก -จ่ า ยของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ มีหน้าที่ในการควบคุมการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่าย
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าเครื่ องแต่งกาย และค่าตอบแทน ตลอดจนการรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงิ น
รวมถึงการตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยเช่นกัน เนื่ องจากในการจัดซื้ อจัดจ้างมีจานวน
มากในแต่ละวัน ดังนั้นเพื่อไม่ ให้เกิดปั ญหาและข้อผิดพลาด จึงจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบเอกสาร
ตามระเบียบกฏเกณฑ์ที่กาหนดไว้
โครงงานนี้ จึงแสดงให้เห็ นถึ งกระบวนการตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีตกลง
ราคา เพื่อเป็ นประโยชน์ปฏิ บตั ิงานและการเรี ยนรู้ในงานการตรวจสอบและเป็ นแนวทางในการ
ตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้าง รวมทั้งเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับบุคคลภายนอกและ
ภายในกิ จการที่สนใจหรื อต้องการความรู ้ เพิ่มเติ มในงานการตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้างซึ่ งมี
ส่ วนช่ วยในการลดการเกิ ดปั ญหาและข้อผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้ น คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงาน
ฉบับนี้ข้ ึน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการ ข้อกาหนดและกฏเกณฑ์ต่างๆในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีตก
ลงราคา
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้างวิธีตกลงราคา
1.2.3 เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆต่อไป
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาหลักการ ข้อกาหนดและกฏเกณฑ์ต่างๆในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีตกลง
ราคา
1.3.2 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้างวิธีตกลงราคา
1.3.3 ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ
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1.3.4 ศึกษาและจัดทาโครงงานเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึ งหลักการ ข้อกาหนดและกฏเกณฑ์ต่างๆในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างวิธี
ตกลงราคา
1.4.2 ได้ทราบถึงศึกษาขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้างวิธีตกลง
ราคา

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายและคาจากัดความทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
ความหมายและคาจากัดความที่เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและที่เกี่ ยวข้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดว่า
“พัสดุ ” หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ที่ กาหนดไว้ในหนังสื อการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประเภณของสานักงบประมาณ หรื อการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
สัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“วัสดุ” หมายควมาว่า สิ่ งของที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก และมีอายุการ
ใช้งานน้อยกว่า 1 ปี เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็ นต้น
“ครุ ภณ
ั ฑ์” หมายความว่า สิ่ ง ของหรื ออุ ปกรณ์ ที่มี อายุการใช้ง านมากกว่า 1 ปี และเมื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์แล้วสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ครุ ภณั ฑ์ถือเป็ ฯสิ นทรัพย์ถาวร ซึ่ งต้องตัดค่า
เสื่ อมราคาตามอายุการใช้งานของครุ ภณั ฑ์น้ นั
“การซื้ อ” หมายความว่า การซื้ อ พัส ดุ ทุ ก ชนิ ดทั้ง ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง ทดลอง และบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
“การจ้าง” หมายความว่า การจ้างทาของ การรับขนและการจ้างเหมาบริ การ แต่ไม่รวมถึง
การจ้า งลู กจ้างของส่ วนราชการ การรับขนในการเดิ นทางไปราชการ การจ้างที่ปรึ ก ษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน
“การจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา” หมายถึ ง การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่ งซึ่ งมีราคาไม่
เกิน 100,000 บาท
หลักการจัดซื้อจัดจ้ าง
การจัดซื้ อจัดจ้าง มีหลักการสาคัญให้คานึ งถึงความคุ ม้ ค่าในการใช้จ่ายเงิ น ความโปร่ งใส
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลส าเร็ จ ของงาน โดยก าหนดให้
สอดคล้องกับมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ว่า “เปิ ดเผย เที่ยงธรรม เน้นคุณภาพและประโยชน์จากการใช้พสั ดุเป็ นสาคัญ ” – ไม่
จาเป็ นต้องถือราคาต่าสุ ด
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นอกจากนั้นหลักการจัดหาพัสดุยงั ต้องเป็ นการเปิ ดให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และเน้น
การห้ามก่อนิติสัมพันธ์กบั ผูท้ ิ้งงานและห้ามแบ่งซื้ อแบ่งจ้างด้วย

รู ปที่ 2.1 ภาพแสดงหลักการจัดซื้ อจัดจ้าง
โปร่ งใส หลักการนี้ เป็ นหลักการที่ แสดงถึ งการเปิ ดเผย โปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง ถ้า
จัดซื้ อจัดจ้างอะไร ต้องประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน หรื อส่ วนราชการต้องการแก้ไขประกาศก็ตอ้ ง
ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันว่าได้แก้ไขอะไรไปบ้าง
ตรวจสอบได้ ส่ วนราชการที่ปฏิบตั ิเรื่ องการบริ หารพัสดุ จะต้องดาเนิ นการตามกฎระเบียบ
ที่กาหนดไว้ และจะต้องมีเอกสารหลักฐาน แสดงเหตุผลและผลประกอบการตัดสิ นใจที่พร้อมรับ
การตรวจสอบได้ตลอดเวลา
มี ก ารแข่ง ขันอย่างเป็ นธรรม โดยปกติ ส่ วนราชการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างก็ ตอ้ งมี ก าร
แข่ งขันเกิ ดขึ้ น เมื่ อมี ก ารแข่ง ขันก็ จาเป็ นต้องท าให้การแข่ ง ขันนั้นมี ค วามเป็ นธรรมในระหว่า ง
ผูป้ ระกอบการซึ่ ง เป็ นผูแ้ ข่งขันด้วยกัน โดยต้องแสดงถึ ง 2 ประเด็น คื อ ส่ วนราชการจะต้องไม่
กาหนดคุณสมบัติให้เข้ากับผูป้ ระกอบการรายใดรายหนึ่ ง และไม่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เข้า
กับยีห่ อ้ หนึ่งยีห่ อ้ ใด ซึ่ งนอกจาก 2 ประเด็นแล้ว ความเป็ นธรรมยังหมายถึงความเป็ นธรรมระหว่าง
คู่สัญญาด้วย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้ อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
2. วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้ อการจ้างครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ราคาตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิ น
2,000,000 บาท
3. วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้ อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
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4. วิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้ อการจ้างครั้ งหนึ่ งซึ่ ง มี ราคาเกิ น 100,000 บาท แต่มี ขอ้ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
การซื้ อ






เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่ วนราชการ
เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย
เป็ นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
เป็ นพัสดุที่จาเป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศ
เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรื อมีขอ้ จากัดทางเทคนิ คที่จาเป็ นต้องระบุยี่ห้อเป็ น
การเฉพาะ
 เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง

การจ้าง
 เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่างผูท้ ี่มีความชานาญเป็ นพิเศษ
 เป็ นงานจ้างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นต้องถอดตรวจสอบความเสี ยหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่ อม
ได้
 เป็ นงานที่ตอ้ งกระทาโดยเร่ งด่วนหากล่าช้าจะทาให้เกิดความเสี ยหาย
 เป็ นงานที่เป็ นความลับของทางราชการ
 เป็ นงานที่จาเป็ นต้องจ้างเพิม่ ในสถานการณ์ที่จาเป็ นเร่ งด่วน
5. วิธีกรณี พิเศษ ได้แก่ การซื้ อการจ้างจากส่ วนราชการ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
 เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื องานจ้างนั้นเองและนายกรัฐมนตรี อนุมตั ิการซื้ อหรื อการจ้างนั้น
 มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้ซ้ื อหรื อจ้าง และในกรณี น้ ี ให้รวมถึงหน่วยงาน
อื่นที่มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดด้วย
6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ การจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่ งมีราคาตั้งแต่ 2 ล้าน
บาทขึ้นไป ซึ่ งกาหนดให้ผเู ้ สนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

โรงพยาบาลสมเด็ จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ตาบลบุคคโล เขตธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร 10600

รู ปที่ 3.1 ภาพแสดงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ

รู ปที่ 3.2 ภาพแสดงแผนที่ต้ งั โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ เป็ นโรงพยาบาลหลักระดับตติยภูมิที่
สาคัญแห่ งหนึ่ งของกองทัพเรื อ ตั้งอยูใ่ นเขตธนบุรีมีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตราษฎร์ บูรณะ เขตจอมทอง
และเขตคลองสาน เป็ นหน่วยขึ้นตรงกับกรมแพทย์ทหารเรื อ
ภารกิ จหลักในการให้บริ การทางการแพทย์สนับสนุ นปฏิ บตั ิการทางทหารและให้บริ การ
สุ ขภาพแก่กาลังพลกองทัพเรื อและครอบครัวรวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการรักษาพยาบาล
และเป็ นสถาบันฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และผ่าน
การรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มีการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมุ่งสู่ วสิ ัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่กาหนดไว้
พันธกิจ
 รักษาพยาบาล ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และฟื้ นฟูสมรรถภาพให้แก่กาลังพล
กองทัพเรื อครอบครัวและประชาชน
 ให้บริ การทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร
 ฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์และทาการวิจยั เพื่อพัฒนางานบริ การและวิชาการ
วิสัยทัศน์
 เป็ นโรงพยาบาลคุณภาพของประเทศและเป้ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง
ค่ านิยม
 เชิดชูคนดี สามัคคี ร่ วมพัฒนา
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 ภาพแสดงรู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งละลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับ
 เป็ นฝ่ ายตรวจสอบเอกสารจัดซื้ อจัดจ้าง
3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
 ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้าง
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่ อนามสกุลพนักงานที่ปรึกษา

นาวาตรี ชายธง เพ็ชรประดิษฐ

3.5.2 ตาแหน่ งงาน

นายทหารประจาแผนกควบคุมเบิกจ่าย
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

วันที่ 15 พฤษภาคม – วันที่ 25 สิ งหาคม 2560

3.6.2 วันเวลาในการปฏิบัติสหกิจ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
1. รวบรวมข้ อมูล
2. วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. การวิเคราะห์ หัวข้ อโครงงาน
4. การจัดทาโครงงาน
5. ตรวจสอบผลงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์





เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องปริ้ นเตอร์
กล้องถ่ายรู ป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.8.2 ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Microdoft PowerPoint
 โปรแกรมสาเร็ จรู ป EMR (ระบบจัดซื้ อจัดจ้าง)

สิ งหาคม

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
กระบวนการตรวจสอบ “การจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีตกลงราคา”
การดําเนินการโดยวิธีตกลงราคาเป็ นการจัดหาที่มีวงเงินครั้งหนึ่ งไม่เกิน 100,000 บาท โดย
มีกระบวนการโดยสรุ ป คือ
เจ้า หน้า ที่ พ สั ดุ จดั ทํา รายงานขอซื้ อหรื อจ้า งเสนอต่ อหัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูร้ ั บ มอบ
อํานาจ เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการเห็ นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ ติดต่อตกลงราคากับผูข้ ายหรื อผู้
รับจ้างแล้วให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่พสั ดุ สั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง ภายในวงเงิ นที่ได้รับความเห็นชอบ เมื่อ
ผูข้ ายหรื อผูร้ ั บจ้างส่ งมอบพัสดุ หรื องานจ้างตามกําหนด ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ แจ้งผูต้ รวจรับหรื อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดาํ เนินการโดยให้ตรวจรับตามข้อกําหนดในใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ดังนี้

รู ปที่ 4.1 ภาพแสดงกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
โดยเจ้า หน้า ที่ ต รวจสอบภายในหรื อผู้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ต รวจสอบจะดํา เนิ น การ
ตรวจสอบ ในแต่ละขั้นตอนการดําเนิ นงาน เอกสารหลักฐานประกอบต่างๆในแต่ละประเด็นด้วย
วิธีการดังนี้ ยกเว้นการซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน และไม่อาจดําเนิ นการ
ตามปกติ ได้ทนั สามารถดําเนิ นการไปก่ อนได้แล้วให้รีบรายงานขอความเห็ นชอบหัวหน้าส่ วน
ราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจ ทั้งนี้ ผตู ้ รวจสอบจะตรวจสอบจากรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้วโดยอนุโลม
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กระบวนการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีตกลงราคา : กรณีปกติ
1. ตรวจสอบการจัดทารายงานขอซื้อ หรื อขอจ้ างเพื่อเสนอให้ ผ้ ูมีอานาจลงนาม เป็ นการ
ตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทํารายงานขอซื้ อหรื อจ้างเพื่อเสนอให้หัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบอํานาจลงนามให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดในรายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างว่าเป็ นไป
ตามระเบียบกําหนดหรื อไม่
 ก่อนดําเนิ นการซื้ อหรื อการจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่ พสั ดุ จดั ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่ วน
ราชการตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งการซื้ อหรื อจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้ อหรื องานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรื อราคากลางของทางราชการหรื อราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ด
ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
(4) วงเงิ นที่ จะซื้ อหรื อจ้าง โดยให้ระบุวงเงิ นงบประมาณ วงเงิ นตามโครงการเงิ นกู้หรื อ
เงินช่วนเหลือที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุเงินที่งบประมาณว่า
จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้างและเหตุผลที่ตอ้ งการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(7) การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการที่จาํ เป็ นในการซื้ อหรื อการจ้าง
 รายละเอียดของรายการที่จะซื้ อหรื อจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบันทึกขอให้ซ้ื อหรื อจ้าง
1.2 ตรวจสอบการแต่งตั้งผูต้ รวจสอบรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าเป็ นไป
ตามระเบียบที่กาํ หนดหรื อไม่
 กรณี วงเงิ นไม่เกิ น 10,000 บาท ให้แต่งตั้งผูต้ รวจรั บพัสดุ 1 คน โดยต้องเป็ นข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา หรื อพนักงานราชการระดับ 3 ขึ้นไปและต้องไม่ใช่ผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่ในการจัดซื้ อ
หรื อจ้างครั้งนั้น

12

 กรณี วงเงินมากกว่า 10,000 บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน
 การแต่งตั้งผูต้ รวจรั บพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ ควรเป็ นการแต่งตั้งต่อครั้ งที่
จัดทําการซื้ อ/จ้าง
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามว่าเป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจหรื อได้รับมอบอํานาจหรื อไม่

รู ปที่ 4.2 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบรายงานขอซื้ อ
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รู ปที่ 4.3 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบรายงานขอซื้ อ
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รู ปที่ 4.4 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบรายงานขอซื้ อ
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2. ตรวจสอบใบสั่ งซื้อหรือสั่ งจ้ าง เป็ นการตรวจสอบเมื่อได้รับความเห็นชอบให้ดาํ เนินการ
เจ้า หน้า ที่ พ สั ดุ สื บ ราคาหรื อติ ดต่ อผูข้ ายหรื อ ผูร้ ั บ จ้า งให้ส่ ง ใบเสนอราคา จากนั้นหัว หน้าพัส ดุ
ดําเนิ นการออกใบสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างเพื่อให้หัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจลงนาม
สั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินการออกใบสั่งซื้ อหรื อจ้าง
 มีการออกใบสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างหรื อไม่
 รู ปแบบหรื อข้อความในใบสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้าง
2.2 ตรวจสอบข้อกําหนดที่เป็ นสาระสําคัญในใบสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
 รายละเอียดการซื้ อหรื อสั่งจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามรายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างและใบ
เสนอราคาหรื อไม่
 ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างลงลายมือชื่อและวันที่ในใบสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้าง
 หัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจลงนามสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง
 การนับวันครบกําหนดส่ งมอบถูกต้องหรื อไม่
 การกําหนดอัตราค่าปรับ กรณี ที่ไม่สามารถส่ งมอบของหรื องานจ้างได้ตามกําหนดโดยหาก
เป็ นกรณี การสั่งซื้ อ ให้คิดค่าปรั บในอัตราร้ อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุ ที่ยงั ไม่ได้รับ
มอบ และในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง แต่ไม่ต่าํ กว่าวันละ 100 บาท
 กรณี การสั่งจ้าง ต้องตรวจสอบมูลค่าของอากรแสตมป์ ในสัญญาจ้างว่าถูกต้องหรื อไม่ โดย
คิดในอัตรา 1,000 ละ 1 บาท เศษของ 1,000 ให้คิดเป็ น 1 บาท จากวงเงินที่จา้ งในครั้งนั้นๆ
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รู ปที่ 4.5 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบใบเสนอราคา
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รู ปที่ 4.6 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบใบสั่งซื้ อ
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3. ตรวจสอบการส่ งมอบพัสดุ หรื องานจ้ าง เป็ นการตรวจสอบช่ วงผูข้ ายหรื อผูร้ ั บจ้างส่ ง
มอบพัสดุหรื องานจ้าง
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
3.1 ตรวจสอบหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
 ตรวจสอบว่ากรรมการตรวจรับพัสดุเป็ นผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่หรื อไม่
 ตรวจสอบระยะเวลาในการดําเนิ นการว่าเป็ นไปตามระเบียบที่กาํ หนดหรื อไม่โดยระเบียบ
กําหนดให้ตรวจรับในวันที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุ หรื องานจ้างและให้ดาํ เนิ นการ
ให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ วอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทําการนับแต่วนั ส่ งมอบ
 หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถส่ งของหรื อส่ งงานได้ตามสัญญา ผูซ้ ้ื อหรื อผูว้ า่ จ้างต้องมีหนังสื อ
แจ้งการสงวนค่าปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบ
3.2 ตรวจสอบรายการและหลักฐานการส่ งมอบพัสดุหรื องานจ้าง
 ความถูกต้องของรายการ จํานวน ราคา กรณี ที่ไม่ได้ออกใบสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างให้ตรวจสอบ
ความถู กต้องของรายการที่ ส่งมอบเปรี ยบเที ยบกับรายงานขอซื้ อหรื อขอจ้าง แต่สําหรั บ
กรณี ที่ออกใบสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ส่งเปรี ยบเทียบกับ
ใบสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง
 วันที่ส่งมอบอยูภ่ ายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรื อไม่
 กรณี ที่การส่ งมอบงานเกินวันที่กาํ หนดมีการคิดค่าปรับหรื อไม่ คิดค่าปรับในอัตราที่ถูกต้อง
หรื อไม่
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รู ปที่ 4.7 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบใบเสร็ จรับเงิน
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รู ปที่ 4.8 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุและจ้างทําพัสดุ
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4. ตรวจสอบ การเบิกจ่ ายเงิน เป็ นการที่ตรวจสอบเมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่พสั ดุจะดําเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบเพื่อส่ งต่อให้ฝ่ายการเงินดําเนิ นการ
ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
4.1 ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ หนังสื อขออนุ มตั ิเบิก
จ่ายเงินและเอกสารประกอบ
4.2 ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบสําคัญรับเงินที่มีองค์ประกอบตามที่กาํ หนด
4.3 การลงนามอนุมตั ิให้เบิกจ่ายเงินว่าเป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจหรื อได้รับมอบอํานาจหรื อไม่
4.4 หากมีการส่ งพัสดุเกินกําหนดในสัญญาต้องมีการหักค่าปรับส่ งเป็ นเงินรายได้แผ่นดิน

รู ปที่ 4.9 ภาพแสดงตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบหนังสื อขออนุมตั ิเบิกจ่าย
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กระบวนการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีตกลงราคา : กรณีเร่ งด่ วน
ตรวจสอบความถูกต้ องของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดในรายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างว่าเป็ นไป
ตามที่กาํ หนดหรื อไม่
 เหตุ ผ ลความจํา เป็ นในการซื้ อ หรื อ การจ้า งว่า มี ค วามจํา เป็ นหรื อ เร่ ง ด่ ว น
อย่างไร และประเภทของเงินที่ขอซื้ อหรื อขอจ้าง
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมตั ิวา่ เป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจหรื อได้รับมอบอํานาจหรื อไม่
1.3 ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุหรื องานจ้าง
1.4 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
1.5 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานและวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
การปฏิ บ ตั ิ ง านใน โรงพยาบาลสมเด็ จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ท หารเรื อ ในส่ วนตาแหน่ ง
นักศึกษาสหกิ จศึกษา แผนกควบคุมการเบิก -จ่าย ได้เข้าปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับการตรวจสอบเอกสารการ
จัดซื้ อจัดจ้าง ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน ดังนี้
1. ได้ทราบถึงขึ้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้าง เช่น ในกรณี การ
สัง่ จ้างต้องตรวจสอบมูลค่าของอากรแสตมป์ ในสัญญาจ้าง
2. ได้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับระบบงานการจัดซื้ อจัดจ้าง
3. ได้ทราบถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้าง เช่น ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ
ใบเสนอราคา เป็ นต้น
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. มีขอ้ จากัดในการเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการประสานงานกันระหว่างสหกิจศึกษาและสถานประกอบการที่ชดั เจนในเรื่ องของการ
ให้ความร่ วมมือที่ดีเพื่อสร้างความเข้าใจของทั้งสองฝ่ ายทั้งเรื่ องเวลาและเรื่ องการปฏิบตั ิงานสห
กิจศึกษา ควรบรรยายให้สถานประกอบการเข้าใจว่าการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาต่างจากการฝึ กงาน
อย่างไร
2. โครงงานฉบับนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการและการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
วิธีตกลงราคา หากต้องการศึ ก ษากระบวนการการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีอื่นเพิ่ มเติ ม สามารถ
ศึกษาจากเอกสารหรื อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องฉบับอื่นได้
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.
2.
3.
4.

ได้นาความรู้วชิ าการตรวจสอบภายในที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เรี ยนรู ้มารยาททางสังคม การวางตัว และกริ ยาท่าทางที่เหมาะสมกับสถานที่และบุคคลต่างๆ
เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
ได้รับประสบการณ์ในการทางานจริ ง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทางานในอนาคต

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มีประสบการณ์ในการทางาน จึงทาให้การทางานมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ส่ งผลให้การทางานเกิดความล่าช้า แต่ปัญหาเหล่านี้ ก็หมดไปเนื่องจากได้มีการศึกษา
ทบทวนเพิ่มเติม
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. นัก ศึ ก ษาควรมี ก ารตรวจสอบอย่า งละเอี ย ดถี่ ถ้วน เพื่ อไม่ เกิ ดข้อผิดพลาดซึ่ ง อาจท าให้ก าร
ทางานของสถานประกอบการล่าช้า
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาควรขอคาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อการทางานที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น
และเพื่อการทางานที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
3. ข้อเสนอแนะต่อรุ่ นน้องที่กาลังจะมีโอกาสได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา คือ ควรศึกษาลักษณะงานให้
ชัดเจนว่าตรงกับสายงานหรื อไม่และควรศึกษาแผนกอื่นร่ วมด้วยเพื่อให้ได้ความรู ้ ในหลายๆ
ด้าน รวมถึ งต้องมี การศึ กษางานที่ ไ ด้รับมอบหมายเพิ่มเติ มเพื่อให้ง านเกิ ดความล่ าช้าและ
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
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