
 
 
  
 

ตัวอย่างข้อตรวจพบ 
จากการตรวจสอบภายใน 
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รายงานขอซื้อขอจ้าง (กรณีที่พบมิใช่การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง)  

:  มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด  โดย 
   หน่วยงานไมร่ะบุรายการที่ (7)  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
   คัดเลือกข้อเสนอ  
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 22 ) 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ : 
มีการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ แต่ไม่ได้
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 21) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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การจัดท าประกันภัยรถราชการ : พบว่าหน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามระเบียบ  กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่งการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์เป็นการด าเนนิการตาม  
-พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

-พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535  
ซึ่งมิใช่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพสัดุตามนัย
มาตรา 4 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ  ดังนั้น จึงไม่ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างฯ 
(ตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) 0405.2/009066 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง : พบว่าหน่วยงานมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบยีบ แต่
ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
เพื่อรายงานผลต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐตามที่ระเบียบ
ก าหนด  
 
 
 
 
 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 25 วรรคแรก) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ได้แก่ 1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
           2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
           3. คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
           4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
           5. คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ



หลักประกันสัญญา :  พบว่าหนังสือค้ าประกันสัญญาระบุวัน
หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพัน ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม 
ถึงวันที่ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 (กรณีนี้ผู้ขายยอมรับประกันความช ารดุบกพร่องตามสัญญา 1 ปี แต่ในหนังสือค้ าประกันสัญญา 
  ระบุวันครบก าหนดไม่ครบตามสัญญา (โดยระบุวันครบก าหนดไว้ นับได้ 8 เดือน)) 
 

การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา :  เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง     หน่วยงานไม่ได้มีการบันทึก 
รายงานผลด าเนินงาน (รวม 8 รายการ) 

(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 16) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ราคากลาง : หน่วยงานมีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พบว่าหน่วยงานมีการก าหนดราคากลาง แต่ไม่ได้ระบ ุ
ที่มาของราคากลาง ตามที่พรบ.ฯ ก าหนด 
 
 
  
 
 
 
 
 
(พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 ที่มาของราคากลาง ได้แก ่
1. ราคาที่ได้จากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
5. ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ฯ 



 
การท าสัญญา :   พบว่าหน่วยงานมีการท าสัญญา 
                    ก่อนพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์   
(1.ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ ข้อ 161 วรรคสอง 
 2.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 117 ก าหนดว่า “ให้
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานภาครัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลฯ) 
 

การต่อรองราคากรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว : พบว่า
หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการต่อรองราคา 
 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 56 และข้อ 57) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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การรับเงินหลังปดิบัญช ี: หน่วยงานไม่ได้บันทึกข้อมูล 
การรับเงินในระบบ GFMIS ในวันท าการถัดไป 
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 76 วรรคท้าย) 

เงินฝากธนาคาร : พบว่าหน่วยงานมีเงินโอนเข้าบัญชีฯ 
ที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝากและยังตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผล 
ให้หน่วยงานต้องสูญเสียรายได้ หากต้องส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน  
(การตรวจสอบและการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 63 ลว. 21 ก.พ.54) 
 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน 
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เงินนอกงบประมาณ : พบว่าหน่วยงานไม่ได้น าเงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเขา้ฝากคลงัอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง 
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  
ข้อ 97 (4) และหนังสือ กค 0526.9/ว 107 ลว 27 ก.ย. 43) 

เงินประกันสัญญา (หนี้สิน) : พบว่าหน่วยงานมีการคืนเงิน
หลักประกันสัญญาให้ผู้ขายหรอืคู่สัญญาล่าช้า 
 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 170) *15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญา
หมดภาระผูกพัน 
 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน 
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งานระหว่างก่อสร้าง : พบว่าหน่วยงานมีการก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายครบทุกงวดงานแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้โอนบัญชีงานระหว่างก่อสรา้งเป็นสินทรัพย์รายตัว 
 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 263 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน 
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การเบิกจ่ายตรง :   พบว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่าย 
ให้กับผู้ขายล่าช้ากว่าที่ระเบียบก าหนด 
 
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 ข้อ 24 วรรคท้าย ก าหนดว่า “การซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่า
ทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
ห้าวันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจรับสินทรัพย์หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือ
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย” 
 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการเบิกจ่าย 
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ค่าพาหนะ : พบหน่วยงานมีการเบิกคา่พาหนะให้กับ 
ผู้เดินทางเกินกว่าทีผู่้เดินทางพงึจะเบิกได้  
(กรณีนี้ผู้เบิกโดยสารเครื่องบิน แต่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเดินทาง
ภาคพื้นดิน) 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 
และมาตรา 27 วรรคท้าย ) 

ค่าพาหนะ : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะ
ลักษณะเหมาจ่ายในการใช้พาหนะส่วนตัวให้กับผู้เดินทางที่ไม่มี
สิทธิเบิก  เนื่องจากมิได้ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อน 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 
มาตรา 25 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการเบิกจ่าย 
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ค่าเบี้ยเลี้ยง : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
ให้กับผู้เดินทางไปเข้ารับการอบรมฯ เกินสิทธิ 
(การนับเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่จนกลับถึงสถานที่อยู่นับ ให้นับ  
24 ชม.= 1 วัน ส่วนเกิน/ไม่ถึง 24 ชม.นั้น เกินกว่า 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน) 

 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555  ข้อ 18 (2)) 

การรับคืนเงินยืม : พบว่าเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายแล้ว 
เจ้าหน้าที่มิได้บันทึกการส่งใชค้ืนเงินยืมหลงัสัญญาฯ 
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 61) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการเบิกจ่าย 
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การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online:  
พบว่าหน่วยงานไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบทุกสิน้วัน 
ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559) 

การรับผ่านเครื่อง EDC : พบว่าหน่วยงานไม่ได้โอนเงิน 
ฝากคลังตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
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การตรวจสอบพัสดุประจ าปี :  พบว่าหน่วยงาน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีล่าช้า 
และด าเนินการตรวจสอบแล้วเสรจ็ไม่ทันเวลาทีร่ะเบียบ
ก าหนด 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 213) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน :  พบว่ามีหน่วยงานมีการจัดหา 
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อน โดยด าเนินการจัดจ้าง 
และบันทึกข้อมูลใน  PO  เป็นค่าจ้างเหมาบริการ แต่การ
จ าแนกประเภทรายจ่ายของส านักงบประมาณก าหนดให ้
ตูเ้ก็บเอกสารเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 
(หนังสือส านักงบประมาณที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559) 
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 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการบริหารพัสดุ 



การควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ)์ : พบว่า... 
 1) หน่วยงานไม่ได้บันทึกควบคุมครภุัณฑ์บางรายการ 
  ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
    (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดรหัสครุภัณฑ์ในระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของกรม (AMS.)) 

  2) หน่วยงานมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลในทะเบียน
คุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกันกับข้อมูลในระบบ GFMIS   
 3) หน่วยงานไม่ได้ระบุรหัสครภุัณฑ์ติดไว้กับครุภัณฑ์ 
 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 263 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551) 
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 ข้อตรวจพบ  :  ด้านบริหารพัสดุ 



การโอนครุภัณฑ์ : พบว่ามีหน่วยงานมีการโอนครุภัณฑ์ 
แต่ไม่มีการแจ้งส านักงานเลขานุการกรมโอนสินทรัพย์ 
ในระบบ GFMIS 
 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 263 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551) 
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 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการบริหารพัสดุ 



 
 
 
1) การจัดวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุ :   
แต่ยังพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ก าหนดมาตรการควบคุม
ในจุดเสี่ยงส าคัญ และไม่ได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2) การจัดวางระบบควบคุมด้านการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการบนเว็ปไซต์ :  แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ในด้านการเข้าถึงและการค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย 
3) การจัดวางระบบควบคุมด้านการให้บริการออกใบเสร็จรับเงิน :  
แต่ไม่พบการจัดเก็บข้อมูล สถิติการออกใบเสร็จฯ ที่มีข้อผิดพลาด 
เมื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมแล้ว ลดลงหรือไม่ 
4) การจัดเก็บเอกสาร: พบว่าหน่วยงานมีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
มีการแยกเก็บ รง.ขอเบิกเงินไว้ที่งานบัญชี และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายไว้ที่งานการเงิน 
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 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการควบคุมภายใน 



รถจักรยานยนต์ : พบว่าหน่วยงานไม่ได้จัดท า 
ใบขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถ 
 
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 13 และข้อ 14) 
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 ข้อตรวจพบ  :  ด้านการใช้รถราชการ 



 
 
  
 

ขอบคุณค่ะ 
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