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  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหนา้ที่ภารกิจรับผิดชอบการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ประเด็น
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยต้องยึดตามแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และ
ประกาศ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว  ตลอดจนกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   

  เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จและก่อประโยชน์แก่ทางราชการ  ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ผู้จัดท าได้รวบรวมข้ันตอน   และขบวนการในส่วนที่เก่ียวข้องของ     การ
ด าเนินงานตรวจสอบงานพัสดุสถานศึกษา  ส าหรับไว้ถือปฏิบัติหน้าที่  การตรวจสอบ เกิดความคล่องตัว  
สะดวก รวดเร็วและมีความแม่นย าถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่จึงได้จัดเป็นรูปเล่มนี้ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานพัสดุสถานศึกษาประเด็น การจัดหา (การจัดซ้ือ/การจัดจ้าง) 1 
 

 

ผังแนวทางการตรวจสอบงานการจัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา 

 

พบเจ้าหน้าที่พร้อมขอเอกสารในการเปิดประชุมการตรวจสอบสถานศึกษา 
V 

1.  สถานศึกษาต้องด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

V 

2.  เจ้าหน้าที่ต้องมคีวามเข้าใจในข้ันตอนที่จะด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

V 

3.  มีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง ต้องชัดเจนและครบถ้วน 

V 

4.  ท าการตรวจสอบ สอบทานความถกูต้องในเอกสาร หลักฐาน โดยยึด กฎ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่าง ๆ  

V 

5.  เก็บรวบรวมข้อตรวจพบ และ เปิดโอกาสซักถาม  เป็นการตรวจสอบใหค้ าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ  แนวทางในการใช้ถือปฏิบัติงานให้ถูกต้องและจะท าการบันทึกลงในกระดาษ  
ท าการ  และปิดประชุมการตรวจสอบ โดยท าการสรุปผลการตรวจสอบ ดังกล่าวเพื่อจัดส่ง

ให้สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ  ในประเด็นปัญหาข้อสังเกตที่ตรวจพบ 

V 

การบริหารงานพัสดุต้องมี.- 
ความโปร่งใส- มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุทุกขั้นตอน 

ความคุม้ค่า- มีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบงานพัสด ุ
- ตรวจสอบว่าสถานศึกษาต้องมีเอกสารประกอบเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 

1.  ประเด็นการจัดหา  ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

1. ต้องมีการจัดท าทะเบียนคุมเร่ืองจัดซื้อ  จัดจ้าง  ตามปีงบประมาณ 

2. ต้องมีการจัดท าเรื่องรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง  ตามระเบียบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง           
ตามข้อ 22  เสนอหัวหน้าสถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ   

3. ต้องมีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. มีประกาศของผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณา  และมีการอนมุัติสั่งซื้อ
หรือส่ังจ้างไหม  มีการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงานของสถานศึกษาตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วน สมบูรณ์ เช่ือถือได้ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

สรุปประเด็นในการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบ ประเด็นหลักในการด าเนินงาน เช่น 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

ข้อ 22  ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีนอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง 
ให้เจ้าที่จัดท ารายงานขอซื่อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 

(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือ
จ้าง  แล้วแต่กรณี 

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ
ซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
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(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

(7) หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง   การออก
ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

 การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มารตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณี
การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง  ซึ่งไม่
อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานตามวรรคหนึ่ง 
เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้  

ข้อ 24  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22  หรือข้อ 23 แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

ข้อ 42  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  จัดท ารายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการถัดไป  หัวหน้าหน่วยงานให้เห็นชอบถือ
ว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับ โดยอนุโลม  เช่น 

1.  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 

 -  เหตุผลให้ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น พัสดุไม่มีใช้ หรือไม่พอใช้ หรือต้องบ ารุงรักษา 

 -  ความจ าเป็น ให้ระบุถึงความจ าเป็นที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 

 (1)  เพื่อให้หน่วยงานมีพัสดุส าหรับไว้ใช้ในราชการ 

 (2)  เพื่อการทดแทนพัสดุที่สิ้นเปลืองหมดไป ช ารุด หรือเสื่อมสภาพจาการใช้งานตามปกติพัสดุเดิม
สูญหาย  ถูกท าลาย 

 (3)  เพื่อส ารองไว้เพ่ือการทดแทนพัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน 
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2.  ขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

 (1)  การจัดซื้อ ให้ระบุรายการและจ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์และคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีต้องการ
จะซื้อ 

 (2)  การจัดจ้าง ให้ระบุรายการและจ านวนที่ต้องการจะจัดจ้างหรือรายการที่ต้องการจ้างเหมา เช่น 
ซ่อมครุภัณฑ์  จ้างเหมาบริการ  จ้างก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 

 ถ้ามีหลายรายการ  อาจจะระบุข้อความว่า  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ระบุราคากลางที่ค านวณได้ตามวิธีการได้ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4.  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ
ซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

5.  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

 (1)  การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ก าหนดวันส่งมอบพัสดุภายใน.....วัน เช่น ภายใน 5 วัน หรือ ภายใน 
7 วัน ท าการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น 

 (2)  การจัดจ้าง ก าหนดวันส่งมอบงาน ภายใน ........ วัน เชน่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันถดัจากวันลง
นามในสัญญา  หรือภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างานเป็นต้น 

 กรณีต้องใช้พัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จที่แน่นอน จะระบุเป็นวันที่ก็ได้ เช่น ภายในวันที่..............เอกสาร
การเบิกเงินและหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใบสั่งจ่ายหรือสัญญาจ้างต้องติดอากรแสตมป์ เป็นต้น 

การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย(100,000) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด   
เป็นผู้ตรวจรับก็ได้ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ก็ได้ 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 
สิงหาคม 2560) 

1.  กรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 
5,000 บาท 

2. กรณีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 79 วรรคสอง 



5 
 

  

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานพัสดุสถานศึกษาประเด็น การจัดหา (การจัดซ้ือ/การจัดจ้าง) 5 
 

 

3. กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2556 

4. กรณีการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง(แนวทางปฏิบัติ  
ว 179)                                                                                                                        
5.  การจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการ
ประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 7 มีนาคม 2561(การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000บาท) 

2.  ประเด็นการควบคุม  เป็นการจัดท าบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

สิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุ(ต้องจัดท าบัญชีวัสดุ และใบเบิกพัสดุ) 

ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้นหรือไม่คงสภาพ 

สิ่งของท่ีจัดเป็นครุภัณฑ์(ต้องจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 

- สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร 

- มีอายุการใช้งานยืนนาน 

- เมื่อช ารุดแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

สรุปปิดการตรวจสอบ  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  ข้อตรวจพบ และประเด็น 
ข้อทักท้วง  ที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ไม่ได้ปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ท่ีส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่น  และการบริการ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ ตรวจสอบด าเนินงานในประเด็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อย  ประเด็นที่
มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ  เพ่ือเป็นแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   

 

 



6 
 

  

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานพัสดุสถานศึกษาประเด็น การจัดหา (การจัดซ้ือ/การจัดจ้าง) 6 
 

 

 

 

แบบตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานพัสดุสถานศึกษาประเด็น การจัดหา (การจัดซ้ือ/การจัดจ้าง) 7 
 

 

ทะเบียนคุมจัดซื้อ  ปีงบประมาณ ............................ 

โรงเรียน......................................................... 

เลขที่ ลงวันท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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ทะเบียนคุมจัดซื้อ  ปีงบประมาณ ............................ 

โรงเรียน......................................................... 

เลขที่ ลงวันท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรยีน 

ที ่   วันที่   

เรื่อง   รายงาน (   )  ขอซื้อ   (   )  ขอจ้างพัสดุ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 

  ด้วยโรงเรียน.................................................................. มคีวามประสงค์จะขอ  (  )ซื้อพัสดุ        (  ) จ้าง

พัสดุ ............................................................. จ านวน...........................บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการ/

งาน  กิจกรรม............................................................................ ซึ่งได้รับอนุมัตเิงินจากแผนงาน

....................................................................จ านวน .............................รายละเอยีดดังแนบท้าย 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 

วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 

79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรบัพัสด ุพ.ศ.2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอซื้อ 

ดังนี ้

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง คือ...................................................................................... 
2. รายละเอียดของที่จะซื้อ/จ้างคือ................(ตามรายละเอียดตามบันทึกท่ีแนบท้าย).......................... 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จา้งเป็นเงิน...........................บาท 
4. วงเงินท่ีจะขอซื้อ/จ้างครั้งนี้...................บาท (.................ตัวอักษร..................) 
5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ..........วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ

มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง ………………………………………………………………..เป็นผู้ตรวจรับพัสด ุ

      ลงช่ือ................................. เจ้าหนา้ที่ 

                                                                      (...............................) 

     เห็นชอบ/ อนุมัต ิ

                (........................................) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................... 
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  รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ท่ี .................................. ลงวันท่ี ....................................... 

งานจัดซื้อ/ขอจ้างพัสดุ จ านวน ....................... รายการ กลุม่สาระ .......................................... 

โรงเรียน ................................................... 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินท่ีขอซื้อ/จ้างครั้งนี้ 

ล าดับที ่ รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง จ านวน
หน่วย 

[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบจาก
ท้องตลาด(หน่วยละ ) 

หน่วยละ จ านวนเงิน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น      (…………..................................………………………… )   

 

  ลงช่ือ …………………..................…… …เจ้าหน้าท่ี 

          (…………………..................…… …) 

           ………../…………………./……… 
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     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรยีน 

ที ่   วันที่   

เรื่อง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสิั่ง  (  )  ซื้อ    (  )  จ้าง                                                                    

............................................................................................................................................................................. 

เรียน   ผู้อ านวยโรงเรยีน.......................................................  

  ตามที ่  ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... เหน็ชอบรายงานขอ    (  ) ซื้อ  (  )  จ้าง   

จ านวน......................บาท (..............ตัวอักษร......................) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

  ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ................(ระบุผู้ขาย).........………ซึ่งมีอาชีพขายแล้ว ปรากฏว่า

เสนอราคาเป็นเงิน....................... บาท (..............ตัวอักษร....................)  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้ (   ) สั่งซื้อ  (  ) สั่งจ้างจาก..........(ระบุผู้ขาย).................... เป็นผู้ขาย ในวงเงิน.......................... 

บาท (...........ตัวอักษร...............) ก าหนดเวลาการส่งมอบ..................วัน 

2. ลงนามในใบ  (  ) สั่งซื้อ   (  )  สั่งจ้าง  ดังแนบ 
 

ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าท่ี  

     (.....................................................) 

       อนุมัติ 

    (...........................................) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน.....................................................................    

          วันที่.............................................       
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   ประกาศโรงเรียน........................................    

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ส าหรับการซื้อ/จ้าง......................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศ โรงเรียน......................................................  ได้มีหนังสือ เชิญชวน เรื่อง ซื้อ/
จ้าง......................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เลขที่................     ลงวันที่ ........................................................  นั้น  

  ค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง..................................................................จ านวน ..........   โครงการ  ผู้
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ......................................................... (ขายส่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย
เสนอราคาต่ าสุด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น....................................... บาท (............................................ ....) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

    

  ประกาศ ณ   วันที่............เดือน.............................. พ.ศ. ………………. 

 

 

(...........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................. 
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 ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจ้าง 

ผู้ขาย.......................................................   ใบสั่งซื้อเลขท่ี................./2564 

ที่อยู่ บ้านเลขที่.....................ต าบล...................   วันท่ี………………………………………………… 

อ าเภอ..................จังหวัด..................    ส่วนราชการ .......................................... 

โทรศัพท์.......................................................   ที่อยู่ เลขท่ี................ต าบล..................... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี................................   อ าเภอ...................จังหวัด.......................  

 

 ตามที่ ..............(ระบุผู้ขาย/ผูร้ับจา้ง).............. ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขท่ี....................ลงวันท่ี
...............................ไว้ต่อโรงเรียน....................................................................................  ซึ่งไดร้ับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่อย 

(บาท) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

 

 

 

(รายละเอียดตามแนบท้าย)     

 

 

 

 

(.......................ตัวอักษร.................................) 

รวมเป็นเงิน  

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

 

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. ก าหนดส่งมอบภายใน.............วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไดร้ับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
2. ครบก าหนดส่งมอบวันที่................................................. 
3. สถานท่ีส่งมอบ............................................................... 
4. ระยะเวลารับประกัน..................................................... 
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5. สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณสี่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิง่ของที่ยังไม่ได้
รับมอบ 

 6.  โรงเรยีน................................................................  สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับมอบถ้าปรากฏ   ว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรง
ตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูส้ั่งซื้อ /ผูส้ั่งจ้าง     

     (.....................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน…………………………………… 

วันท่ี....................................................... 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ขาย /ผู้รับจ้าง 

       (...................................................) 

วันท่ี....................................................... 
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ใบตรวจรับพัสดุ 

       วันที่……………………………………………….. 

 ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  เลขที่............../25......  ลงวันที่.......................................โรงเรียน
........................................  ไดต้กลงซื้อ/จ้าง................................................................ จ านวน ............รายการ 
กับ...........(ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)........................   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.................. บาท 
(............................ตัวอักษร.............................)  

 ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับแล้ว   ผลปรากฏว่า   

 ผลการตรวจรับ 

            ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน 
  ไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน 
 ค่าปรับ 
  มีค่าปรับ 
  ไม่มีค่าปรับ 
      ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 

            (.............................................) 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................... 

       - ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบ.......................................... 

จ านวน ................. รายการ และได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

       - เพ่ือโปรดทราบ 

(ลงชื่อ)....................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 

       (....................................)    - ทราบ 

       …………………………………………... 

       (.................................................) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................................... 

 

. 
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ภาคผนวก 
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ข้อปัญหา/ความเสี่ยงด้านการตรวจรับพัสดุ 

-  ตรวจรับพัสดุ  ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ 

- เรื่องมีความเป็นเทคนิคสูง  ซับซ้อนมาก  ไม่ใช้บริหารผู้เชี่ยวชาญ 

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า  ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา 

- ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ 

- ไม่จัดท าเกณฑ์การตรวจรับ พิจารณาไปก่อน 

- ตรวจรับมากหรือน้อยกว่าสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 

- ตรวจรับล่าช้ามาก  กรรมการติดภารกิจราชการมาก 

- ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก  มีเอกสารมาก 

ข้อปัญหา/ความเสี่ยงด้านการตรวจรับพัสดุ 

-  ตรวจรับพัสดุ  ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่ตรวจความแท้จริงของพัสดุ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ 

- เรื่องมีความเป็นเทคนิคสูง  ซับซ้อนมาก  ไม่ใช้บริหารผู้เชี่ยวชาญ 

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า  ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา 

- ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ 

- ไม่จัดท าเกณฑ์การตรวจรับ พิจารณาไปก่อน 

- ตรวจรับมากหรือน้อยกว่าสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 

- ตรวจรับล่าช้ามาก  กรรมการติดภารกิจราชการมาก 

- ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก  มีเอกสารมาก 

 

 



18 
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ข้อปัญหา/ความเสี่ยงด้านการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจ าเป็น 

- ผู้ควบคุมงานไม่อยู่บริเวณงาน และไม่จัดท ารายงานตามความเป็นจริง 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจรับพัสดุตรวจรับงานโดยที่งานยังไม่เสร็จจริงตามก าหนดใน
งวดงาน 

- ผู้ควบคุมงาน ไม่บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

- ผู้ควบคุมงาน ไม่ท ารายงานผลการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบตามก าหนดเวลา 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ท าบันทึกแจ้งผลการตรวจรับต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อปัญหา/ความเสี่ยง ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 

1. เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  ไม่ซ่ีอสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2. กระจายอ านาจจัดหาพัสดุไปยังบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ โดยไม่มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมาย 

3. การแบ่งแยกหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

4. มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยไม่ตรวจสอบและควบคุม 

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม กรรมการบางคนในบางคณะมีความชัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

6. กรรมการบางคนมีภาระงานมากและไม่มีความรู้ ความเข้าใจต่อพัสดุที่ต้องตรวจรับ ท าให้เกิดความเสี่ยง 

7. คณะกรรมการไม่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่   ถูกแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก/ภายใน 
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แนวทางแก้ไข 
1.  ออกนิเทศติดตาม คือการออกตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี ต่อครั้ง 

2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  (จัดอบรมเป็นกลุ่มเครือข่าย) 

3.  สร้างโรงเรียน ต้นแบบ  ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโรงเรียนใกล้เคียง 

4.  จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน 

5.  ให้ความรู้  หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆในเว็ปไซค์ 

6.  มีให้บริการทางโทรศัพท์และมีกลุ่มไลน์ให้ความปรึกษาแก่สถานศึกษา 

7.  ประเมินเกณฑ์โรงเรียน โดยจัดล าดับความเสี่ยงแล้วติดตามซ้ า 

 

 

 



ตรวจสอบ


