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บทนํา 
 

  “  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  ”   เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนคูมอื
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจางสําหรับผูตรวจสอบภายใน  ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
เนื่องจากบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในมาจากหลายหนวยงาน
กอนปรับโครงสรางรวมเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทําใหพื้นฐานประสบการณดานการพสัดุมี
ความแตกตางกัน  โดยสวนใหญไมเคยปฏบิัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในมากอน 

เนื้อหาในคูมอื  “  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  ”  ประกอบไปดวย 
วิธีการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคา  การจัดซื้อจัดจางวิธีสอบราคา  
และการจดัจางวิธีประกวดราคา  โดยไดนาํเอารายละเอียดสาระสําคัญที่กําหนดไวในทายระเบยีบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1 – 5 )  มติคณะรัฐมนตรี  
และหนงัสือส่ังการที่เกี่ยวของมากําหนดเปนแนวทางการตรวจสอบ  พรอมทั้งระบแุหลงขอมูลของ
เอกสารการปฏิบัติงานของผูรับตรวจที่เกีย่วของกับประเด็นการตรวจสอบเพื่อใหผูตรวจสอบใหมไดใช
ประกอบการตรวจสอบ  นอกจากนีไ้ดรวบรวมหนังสือตอบขอหารือของสํานักงานอยัการสูงสุด  สํานัก
นายกรัฐมนตร ี ในประเด็นทีเ่ห็นวาสําคัญมาจัดพิมพไวในภาคผนวก  เพื่อประโยชนในการใชอางอิง  
เชน  การคํานวณคาปรับ  การแกไขสัญญา  การตออายุสัญญา  การพิจารณาราคา  ฯลฯ  เปนตน 

  เนื่องจากเนื้อหาในคูมือเลมนี้  ไดจดัทําเฉพาะแนวทางทีเ่ปนวิธีตรวจสอบการปฏิบัติ
ตาม กฎเกณฑที่ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว  ดังนัน้ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจึงตองศึกษากระบวนการตรวจสอบภายในอื่นที่เกีย่วของกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จาง  และนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานดวย  เชน  กระบวนการการวางแผนการตรวจสอบซึ่ง
กรมบัญชีกลางไดจัดทําเปนแนวทางไวแลว  คือ “ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เร่ือง
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาคราชการ ”  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได
มอบใหผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาแลวในระหวางการอบรม   หลักสูตร
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ณ โรงแรมอลิซาเบธ  กรุงเทพมหานคร   ชวงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม  2548  )  รวมทั้งตองศึกษาระเบยีบ  มติคณะรัฐมนตรี  และหนงัสือส่ังการที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางดวย 

  โดยที่ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  
มแีนวโนมที่จะยกเลิก  และกระทรวงการคลังจะกําหนดระเบียบวาดวยการพัสดุฉบบัใหม  เพื่อใหสวน
ราชการถือปฏิบัติ  ซ่ึงรายละเอียดเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจางอาจจะเปลีย่นแปลงไปบางสวน  อยางไรก็
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ตามแมระเบยีบวาดวยการพสัดุจะเปลี่ยนแปลงไป  แต “  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  ”  
เลมนี้ ก็ยังเปนประโยชนสําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยรับตรวจ
ในชวงเวลาทีต่องปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535   มติ
คณะรัฐมนตรี  และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ (เดิม)   รวมทั้งสามารถนําไปปรับใชสําหรับการ
ตรวจสอบเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจางในโอกาสตอไป 

……………………….. 
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แนวการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง  โดยวิธตีกลงราคา 
ประเด็น/วัตถุประสงค วิธีตรวจสอบ แหลงขอมูล 

 
1.    การจัดซื้อกรณีดําเนินการตามปกต ิ
        1.1     ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายการในรายงานขอซื้อวาเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสด ุฯ ขอ 27  
โดยใหพิจารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อกบัหนาที่ภารกจิของสถานศึกษาและประเภทของเงิน
ที่จัดซื้อ  เชน  กรณีใชเงนิอุดหนุนใหเปนปจจัยพืน้ฐาน  ตองเปนรายการวัสดุที่เปนปจจัยพื้นฐานซึ่งสพฐ. กําหนด
หลักเกณฑหรือระเบียบใหจดัซื้อได  เปนตน 

      
       
-  รายงานขอซือ้                     

1.  ตรวจสอบการจัดซื้อ   
โดยวิธีตกลงราคา 
วัตถุประสงค 
      เพื่อตรวจสอบวาการ
ดําเนิน การจัดซื้อมี 
ประสิทธิภาพ  ถูกตอง 
ตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ. 2535  และ
แกไขเพิม่เติม   มติ
คณะรัฐมนตร ี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

        1.2     ตรวจสอบการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดใน
ระเบียบดังนี ้

1.2.1 การแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ (คนเดียว) ตองเปนกรณวีงเงินไมเกิน  10,000  บาท  โดยเปนขาราชการ 
หรือลูกจางประจํากไ็ด  และตองไมใชเจาหนาที่พัสดุทีท่ําหนาที่จดัซื้อ 

1.2.2  กรณีแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ    หากกรรมการไมใชขาราชการะดับ 3  ขึ้นไป  ตองมี 
เหตุผลชี้แจงประกอบการแตงตั้ง 

      1.2.3     เปนการแตงตั้งแตละครั้งที่จัดซื้อ 

- คําสั่งแตงตั้งผูตรวจรับ
หรือ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

- บันทึกเหตุผลชี้แจง
ประกอบ การเสนอ
แตงตั้งคณะกรรมการ
(ถามี) 

 1.3   ตรวจสอบการสั่งซื้อและการทําสัญญา 
                   1.3.1     ตรวจสอบวามีการจัดทําสัญญา    หรือใบสั่งซื้อ    (หนังสือขอตกลง) กรณวีงเงินเกิน 10,000 บาท 
                   1.3.2     กรณีจดัทําสัญญา  ตรวจสอบรูปแบบของสัญญาวาเปนไปตามที ่ กวพ.  กําหนด 
                   1.3.3     กรณีจดัทําใบสั่งซื้อหรือหนังสือขอตกลงซื้อ   ตรวจสอบวามีขอกําหนดที่เปนสาระสําคัญไดแก   
รายการพัสด ุ   ราคา     วันสงมอบ    อัตราคาปรับ 

-     สัญญา/ใบสั่งซื้อ 
- บันทึกการอนมุัติให

จัดซื้อ 
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ประเด็น/วัตถุประสงค วิธีตรวจสอบ แหลงขอมูล 
     1.3.4     ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาหรือใบสั่งซื้อที่เปนสาระสําคัญ  ไดแก 

• ผูลงนามเปนผูมีอํานาจ 
• รายละเอียดพสัดุที่ซื้อเปนไปตามที่ไดรับความเหน็ชอบในรายงานขอซื้อ    โดยจํานวนและ 

ราคาไมเกินกวาที่ไดรับความเห็นชอบ   และตรวจกระทบกับใบเสนอราคา(ถามี)  โดยราคาที่สั่งซื้อตองไมสูงกวาราคาที่
รานคาเสนอ 
                               i   การกําหนดอัตราคาปรับเปนไปตามระเบียบ   (อัตรารอยละ 0.01 -  0.02 ) 

• กรณีที่ทําสัญญา  ใหตรวจสอบวาประเภทและมูลคาของหลักประกนัสัญญาเปนไปตามที่ 
กําหนดในระเบียบฯ  (มูลคาของหลักประกันสัญญาใหคาํนวณในอัตรารอยละ  5  ของวงเงินที่ทําสญัญาซื้อ )   โดยให
ตรวจสอบวามหีลักประกนัดงักลาวดวย 

 

        1.4      ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจรับพัสดุ 
                  1.4.1    ตรวจสอบวามีหลักฐานการตรวจรับคือใบตรวจรับพัสดุ 
                  1.4.2    ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรบัดังนี ้

• กรณีไมทําใบสั่งซื้อ   ใหตรวจกระทบรายการพัสดุในรายงานขอซื้อกบัรายการพัสดใุนใบตรวจ 
รับพัสดุและใบสงของ  หรือใบเสร็จรับเงิน 

• กรณีทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ   ใหตรวจกระทบรายการพัสดุที่ตกลงซื้อในสัญญา / ใบสั่งซื้อ   กับ 
ใบตรวจรับพสัดุและใบสงของ  หรือใบเสร็จรับเงิน 

    1.4.3    หากจําเปนอาจตรวจสังเกตการณพัสดุที่ตรวจรับแลว 
                 1.4.4     ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของผูตรวจรับพัสดุ   หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสวา  ทําการตรวจ
รับลาชาหรือไม   โดยดูจากวนัที่สถานศึกษาไดรับหนังสอืสงมอบพัสดุ  กับวันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ    ตาม
ระเบียบ ฯ กําหนดใหตรวจรับในวนัที่ผูขายนําพัสดุมาสงและใหดําเนนิการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดอยางชาตองไมเกิน 

-  ใบตรวจรับ 
-  ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน 
-   สัญญา/ใบสั่งซื้อ 
-   ตรวจสังเกตการณพัสดุที ่
    ตรวจรับแลว 
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 5 วันทําการ  นับแตวันที่ผูขายนําพัสดุมาสงมอบ  ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือ

ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 
 

       1.5      ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา(ถามี) วาเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบฯ 
ขอ 139   ดังนี ้
                 1.5.1      เหตุเกดิจากความผิดหรือบกพรองของสวนราชการ 
                 1.5.2      เหตุสุดวสิัย 

      1.5.3     เหตุเกิดจากพฤตกิรรมอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
                 ทั้งนี้ผูขายตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วัน  นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง เวนแตกรณีทีเ่ปนเหตุตาม  1.5.1  ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจงหรือสถานศึกษาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

-  หนังสือขอขยายเวลา / 
    ตออายุของสัญญา 
-  บันทึกอนุมตัิใหตออาย ุ
    สัญญาและหลักฐานที ่
    เกี่ยวของ 
-  เอกสารแนบทายสัญญาที่ 
   เปนขอตกลงในการตอ 
   อายุสัญญา 

       1.6     ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
1.6.1   ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณคาปรับ (ถามี) โดยดจูากบันทกึการขออนุมตัิจายเงนิ   

เปรียบเทียบกบัหลักฐานการตรวจรับ  ใบสั่งซื้อ/สัญญา   
1.6.2     ตรวจสอบหลักฐานการจายวามีสาระสําคัญครบถวนตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงนิและการนําเงินสง 

คลัง พ.ศ. 2520 กําหนด  ไดแก 
•     ชื่อ  ที่อยูของผูรับ                                 
•     วัน เดือน ปที่รับเงิน 
•     รายการรับเงินวาเปนคาอะไร 
•     จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร                       

-    หลักฐานการตรวจรับ 
-    ใบสั่งซื้อ/สัญญา 
- บันทึกการอนมุัติ

จายเงิน 
-    ใบเสร็จรับเงินของผูขาย 
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 i     ลายมือชื่อผูรับเงิน  

 
 
 
 

2.  การจัดซื้อกรณีจําเปนและเรงดวนโดยมิไดคาดหมายไวกอน  ตามระเบียบ ฯ ขอ 39  วรรค 2 
      2.1     ตรวจสอบวามีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจเสนอจัดซื้อตามปกติของเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ  ซึ่งเปนผูซื้อแลวแตกรณีและหัวหนาสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 

2.2   ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการจายเชนเดียวกับขอ 1.6.2 
 

 
-  บันทึกขอความเหน็ชอบ 
-  ใบเสร็จรับเงินของผูขาย 
-  ใบสงของ (กรณียังไม 
     จายเงิน) 

2.  ตรวจสอบการจัดจาง  
โดยวิธีตกลงราคา 
วัตถุประสงค 
เพื่อตรวจสอบวาการ
ดําเนิน การจัดจางมี 
ประสิทธิภาพ  ถูกตอง 

   
1.    การจัดจางกรณีดําเนนิการตามปกต ิ

1.1    ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายละเอียดในรายงานขอจาง  วาเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ฯ  
 ขอ 27  โดยพจิารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนในการจัดจาง  กับหนาทีภ่ารกิจของสถานศึกษาและประเภท
ของเงินที่จัดจาง  เชน  กรณใีชเงินอุดหนุนใหเปนปจจยัพืน้ฐาน  ตองเปนรายการจางที่เปนปจจยัพืน้ฐานซึ่ง สพฐ.กําหนด
หลักเกณฑหรือระเบียบใหจดัหาได 

 
 
-  รายงานขอจาง 

ตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ. 2535  และ
แกไขเพิม่เติม   มติ
คณะรัฐมนตรี  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

1.2      ตรวจสอบการแตงตั้งผูตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจรับ 
             1.2.1     กรณีเปนการจางที่ไมใชงานจางกอสราง 

• การแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ (คนเดียว)  ตองเปนกรณวีงเงนิไมเกนิ   10,000  บาท  โดยเปน 
ขาราชการหรือลูกจางประจาํก็ได  และตองไมใชเจาหนาที่พัสดุที่ทําหนาที่จัดจาง 

• กรณีแตงตั้งในรูปคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   หากกรรมการไมใชขาราชการระดบั 3 ขึ้นไป 
ตองมีเหตุผลชี้แจงประกอบการแตงตั้ง 

   •    เปนการแตงตั้งแตละครั้งที่จัดจาง 

-   คําสั่งแตงตัง้ผูตรวจรับ 
    พัสดุ / คณะกรรมการ 
    ตรวจ รับพัสดุ   หรือ 
    ผูตรวจการจาง  / 
   คณะกรรมการตรวจ 
    การจาง 
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 1.2.2     กรณีเปนงานจางกอสราง   การแตงตั้งผูตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจรับ  ตองแตงตั้งเปนผูตรวจ 

งานจางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง แลวแตกรณี  โดยมีคุณสมบัตแิละหลักเกณฑเชนเดยีวกับ 1.2.1   และตองแตงตั้ง
ผูควบคุมงานดวย 

          หมายเหตุ   ลักษณะงานจางกอสราง 
• งานเคลื่อนยายอาคาร 

                               i    งานตอไปนี้ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางตลอดเวลาดําเนนิการตามความเหมาะสม ไดแก  งานดัดแปลง   งานตอเติม   งานรื้อถอน   งานซอมแซม 

 

 1.3     ตรวจสอบการสั่งจางและการทําสญัญา 
                  1.3.1    ตรวจสอบวามีการจดัทาํสัญญา   หรือใบสั่งจาง (หนงัสือขอตกลง)  กรณีวงเงินเกนิ 10,000 บาท 
                  1.3.2    กรณีจดัทาํสัญญาจาง   ตรวจสอบรูปแบบของสัญญาวาเปนไปตามที่  กวพ. กําหนด 

1.3.3    กรณีจดัทําใบสั่งจางหรือหนังสือขอตกลงจาง  
• ตรวจสอบวามขีอกําหนดทีเ่ปนสาระสําคัญ  ไดแก   รายการพัสด ุ  ราคา    วันสงมอบ   อัตราคาปรับ 

                             •  ตรวจสอบมูลคาของอากรแสตมปที่ปดใบสั่งจาง/สัญญา ซึ่งตองคํานวณ  จากจํานวนคาจาง(ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)  ในอัตรา  1,000  ละ 1  บาท    เศษไมถึง  1,000  บาท    ใหคิดเปน  1  บาท 

1.3.4 ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาหรือ  ใบสั่งจางที่เปนสาระสําคัญ  ไดแก 
• ผูลงนามเปนผูมีอํานาจ 
• รายละเอียดพสัดุที่จางเปนไปตามที่ไดรับความเหน็ชอบในรายงานขอจาง   โดยจํานวนและราคา 

ไมเกินกวาทีไ่ดรับความเหน็ชอบ   และตรวจกระทบกับใบเสนอราคา (ถามี) โดยราคาที่สั่งจางตองไมสูงกวาราคาที่ 
ผูรับจางเสนอ 

-     สัญญา/ใบสั่งจาง 
       (หนังสือขอตกลง) 
-     บันทึกการอนุมัติใหจัด 
      จาง 
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 • การกําหนดอัตราคาปรับเปนไปตามระเบียบ   (อัตรารอยละ 0.01 – 0.10  ของราคาคาจาง  แตตอง 

ไมต่ํากวาวันละ  100  บาท 
• กรณีที่ทําสัญญา  ใหตรวจสอบวาประเภทและมูลคาของหลักประกนัสัญญาเปนไปตามที่กําหนด 

ในระเบยีบ ฯ  (มูลคาของหลักประกนัสัญญาใหคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของ วงเงินที่ทําสัญญาจาง)  โดยใหตรวจสอบ
วามีหลักประกันดังกลาวดวย 

 

   1.4     ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจรับพัสด ุ
                    1.4.1    ตรวจสอบวามีหลักฐานการตรวจรับ  คือ  ใบตรวจรับ   (กรณีเปนงานจางกอสรางหลักฐานการตรวจ
รับ  คือใบตรวจการจาง) 
                    1.4.2    ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรบัในเอกสารดงันี้ 

• กรณีไมทําใบสั่งจาง      ใหตรวจกระทบรายการพัสดุในรายงานขอจาง กับรายการพสัดุใน 
ใบตรวจรับพสัดุ (ใบตรวจการจาง) และใบสงของ (ใบสงมอบงาน) หรือใบเสร็จรับเงิน 

• กรณีทําสัญญา/ใบสั่งจาง   ตรวจกระทบรายการพัสดุที่ตกลงจางในสัญญา / ใบสั่งจาง กับ 
ใบตรวจรับพสัดุ (ใบตรวจการจาง)   และใบสงของ (ใบสงมอบงาน)  หรือใบเสร็จรับเงิน 
                   1.4.3    หากจําเปนอาจตรวจสงัเกตการณงานที่จางทํา 
                   1.4.4    ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของผูตรวจรับพัสดุ   หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผูตรวจ 
การจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณ)ี วาทําการตรวจรบัลาชาหรือไม   โดยดูจากวนัที่สถานศึกษาไดรับ
หนังสือสงมอบพัสดุกับวนัที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ   ตามระเบยีบฯ กําหนดใหตรวจรับในวันที่ผูรับจางนําพสัดุมา
สง    และใหดาํเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดอยางชาตองไมเกิน   5  วันทําการ  นับแตวันที่ผูรับจางนําพัสดุมาสงมอบ   
ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  

-      ใบตรวจรับพัสดุ 
        (ใบตรวจการจาง) 
-     ใบสงของ 
       (ใบสงมอบงาน) 
-     ใบเสร็จรับเงิน 
- สัญญา/ใบสั่งจาง 
- ตรวจสังเกตการณพัสดุ

ที่ตรวจรับแลว 
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 1.5    ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา(ถามี) วาเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบฯ  

ขอ 139  ดังนี ้
1.5.1 เหตุเกดิจากความผิดหรือบกพรองของสวนราชการ 
1.5.2 เหตุสุดวิสัย 
1.5.3 เหตุเกดิจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

                     ทั้งนี้ผูขายตองแจงเหตุดังกลาวภายใน  15  วันนับแตเหตนุั้นไดสิ้นสุดลง  เวนแตกรณทีี่เปนเหตุตาม  1.5.1  
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสถานศึกษาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

- หนังสือขอขยายเวลา / 
        ตออายุของสัญญา 
-      บันทึกอนมุัติใหตออาย ุ

สัญญาและหลักฐานที ่
      เกี่ยวของ 
- เอกสารแนบทายสัญญา

ที่เปนขอตกลงในการ
ตออายุสัญญา 

 1.6    ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
                   1.6.1    ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณคาปรับ (ถามี) โดยดจูากบนัทึกการขออนุมัติจายเงิน  
เปรียบเทียบกบัหลักฐานการตรวจรับ  ใบสั่งจาง / สัญญา   

1.6.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจายวามีสาระสําคัญครบถวนตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงนิ 
และการนําเงนิสงคลัง พ.ศ. 2520 กําหนด  ไดแก 

• ชื่อ  ที่อยูของผูรับ                                 
•   วัน เดือน ปทีร่ับเงิน 
•  รายการรับเงนิวาเปนคาอะไร 
• จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตวัอักษร 
•   ลายมือชื่อผูรับเงิน 

- หลักฐานการตรวจรับ 
- ใบสั่งจาง / สัญญา 
-ใบเสร็จรับเงนิของผูรับจาง 
- บันทึกการอนุมัติจายเงิน 
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 2.     การจัดจาง กรณีจําเปนเรงดวนโดยมไิดคาดหมายไวกอน ตามระเบียบ ฯ ขอ 39 วรรค 2 

2.1    ตรวจสอบวามีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจเสนอจัดจางตามปกติของเจาหนาที่พัสดหุรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ  ที่เปนผูสั่งจางแลวแตกรณ ี  และหวัหนาสถานศึกษาใหความเหน็ชอบ 

2.2      ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการจายเชนเดียวกับ   1. 6 .2 

 
-     บันทึกการขอความ 
      เห็นชอบ 
- ใบเสร็จรับเงินของ 
       ผูรับจาง 
-    ใบสงของ(กรณียังไม 
       จายเงนิ) 
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แนวการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง  โดยวิธสีอบราคา 
ประเด็น/วัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล 

           
 
       1.    ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายการในรายงานขอซือ้ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ฯ   ขอ 27  
โดยพิจารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อกับหนาที่ภารกจิของสถานศึกษา   และ
ประเภทของเงนิที่จัดซื้อ  เชน  กรณีซื้อดวยเงินบริจาค  รายการที่จัดซื้อตองเปนไปตามวัตถุประสงคของผู
บริจาค 

 
 
-   รายงานขอซื้อ 

3.  ตรวจสอบการจัดซื้อ 
โดยวิธีสอบราคา 
วัตถุประสงค 
               เพื่อตรวจสอบวาการ
ดําเนิน การจัดซื้อมี
ประสิทธิภาพ  ถูกตองตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และ
แกไขเพิม่เติม มติคณะรัฐมนตรี  
และหนงัสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบความถูกตองของการแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคากับคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ 

2.1 กรณีแตงตั้งกรรมการที่ไมใชขาราชการระดบั 3 ขึ้นไป   ตองมีเหตุผลชี้แจง 
ประกอบการแตงตั้ง 
              2.2   กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเปดซองสอบราคา   หามแตงตัง้เปนกรรมการตรวจรับพัสด ุ

-  คําสั่งแตงตั้ง 
     คณะกรรมการ 
- บันทึกเหตุผลชี้แจง 
     ประกอบการแตงตั้ง 
     (ถามี) 

 3. ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําประกาศและเอกสารการสอบราคา 
3.1 รูปแบบเปนไปตามระเบียบ ฯ 
3.2    ตรวจสอบการกําหนดระยะเวลาใหผูเสนอราคายื่นซองในประกาศและเอกสารสอบราคา  โดย 

วันยืน่ซองวันแรกตองกําหนดหางจากวนัสุดทายของการยื่นซองไมนอยกวา  10  วัน 
3.3   ตรวจสอบการกําหนดอัตราคาปรับในเอกสารสอบราคาเปนไปตามระเบียบ (รอยละ 0.01 – 0.02) 

- ประกาศ  และเอกสาร 
       สอบราคา 

 4. ตรวจสอบการปดประกาศ    และการสงประกาศ และเอกสารสอบราคา 
4.1   ตรวจสอบวามีการปดประกาศสอบราคา  อาจใชวิธีสอบถามผูเกี่ยวของ  หรือหากขณะที่เขา 

- ประกาศและเอกสารสอบ
ราคา 
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    ตรวจสอบโรงเรียนกําลังดําเนินการประกาศสอบราคาใหตรวจสังเกตการณการปดประกาศ      

4.2 ตรวจสอบการจัดสงประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งระเบียบ ฯ กําหนดใหสงถึงผูมีอาชีพขาย 
พัสดุที่จัดซื้อใหมากที่สุดเทาที่จะทําได   ดงันี้ 

4.2.1 มีการสงประกาศและเอกสารสอบราคาใหผูมีอาชีพขายพสัดุที่จะซื้อหรือไม   กี่ราย 
สงโดยวิธีใด 

4.2.2    กรณีสงโดยตรง   ตองมีหลักฐานการลงชื่อรับเอกสารของผูมีอาชีพขาย 
4.2.3     กรณีสงทางไปรษณยี   ตองมหีลักฐานการสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

              4.3    ตรวจสอบระยะเวลาการปดประกาศสอบราคา  โดยอาจตรวจสอบวันที่ในประกาศ  กับวันเปด
ซองในเอกสารสอบราคา   ซึ่งวันที่ปดประกาศจะตองเปนวันกอนวันเปดซองไมนอยกวา  10  วัน 

- สําเนาหนังสือถึงผูมี
อาชีพขาย 

- หลักฐานการลงชื่อรับ
เอกสารของผูมีอาชีพ 
ขาย 

- หลักฐานการสงทาง
ไปรษณยีลงทะเบียน 

 4.4  ตรวจสอบระยะเวลาการสงประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งจะตองดาํเนินการจดัสงกอนวนั
เปดซองไมนอยกวา  10  วัน  โดย 

4.4.1    ตรวจสอบวนัที่ในเอกสารที่ผูมีอาชีขายลงชื่อรับประกาศและเอกสารสอบราคา กับ 
วันที่เปดซองในเอกสารสอบราคา   (กรณีสงโดยตรง) 

4.4.2 ตรวจสอบวันที่ในหลักฐานการสงเอกสารสอบราคาทางไปรษณยีลงทะเบียนกับวันที่ 
เปดซองในเอกสารสอบราคา (กรณีสงทางไปรษณยี) 

 

       5.    ตรวจสอบความถูกตองในการปฏบิัติหนาที่ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาวาเปนไปตาม
ขอกําหนด และขั้นตอนตามระเบียบ ฯ ขอ 42   ดังนี ้

5.1   ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกนัของผูเสนอราคาโดยดจูากบันทกีผลการตรวจสอบของ 
คณะกรรมการฯ กับเอกสารสวนที่  1  และประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือก  ซึ่งมีสิทธิไดรับการพิจารณาใน
ขั้นตอไป   กรณีมีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัใหตรวจสอบวา  มีหลักฐานการแจงใหผูเสนอราคา 

- บันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบของ
คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  

-  เอกสารสอบราคาซื้อ 
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 ดังกลาว ทราบ 

5.2   ตรวจสอบวาการเปดซองใบเสนอราคาของคณะกรรมการฯ ดําเนนิการตามกําหนดเวลาที่ 
ประกาศในเอกสารสอบราคา   โดยดวูามีการบันทึกวนัเวลาและสถานที่ที่ทําการเปดซองในบันทึกของ 
คณะกรรมการฯ 

5.3     ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  โดยดูจากบันทึกความเห็นของคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคากับเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ 1 และสวนที่ 2 )  วาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารสอบราคาหรือไม  

5.4    ตรวจสอบวาคณะกรรมการ ฯ  ไดมกีารคัดเลือกพสัดุโดยพิจารณา  คุณภาพ / คุณสมบัติของ
พัสดุที่เปนประโยชนตอทางราชการหรือไมอยางไร       โดยดูจากบันทึกของคณะกรรมการเปดซอง        
หากจําเปนอาจสอบถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ ฯ 
           5.5     ตรวจสอบวากรรมการทุกคนลงชื่อกํากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
ทุกแผน 

 5.6    ตรวจสอบการพิจารณาราคา 
5.6.1 ตรวจสอบบันทึกของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาวาเสนอใหซื้อจากรายที่เสนอ 

ราคาต่ําสุดจากจํานวนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติและคุณภาพถูกตอง  ตาม 5.3  และ 5.4    
5.6.2    กรณีเสนอใหซื้อจากผูเสนอราคาที่มีรายเดียว   ใหตรวจสอบวาผูเสนอราคารายนั้นม ี

คุณสมบัติถูกตอง และพัสดุทีเ่สนอมีคุณภาพและคุณสมบตัิเปนประโยชนตอราชการ  ในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบในรายงานขอซื้อ 

- เอกสารตามบัญชี 
       เอกสารสวนที่ 1 และ 
       สวนที่  2 
- ประกาศรายชือ่ผู

เสนอราคาที่ผานการ
ตรวจสอบผูมี  

      ผลประโยชนรวมกนั 
- สําเนาหนังสือแจงผู

เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน 
(ถามี) 
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  6.     ตรวจสอบการอนุมัติสั่งซื้อ    โดยตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อของผูมีอํานาจ  (หัวหนา 

สถานศึกษา) ตามที่คณะกรรมการเปดชองสอบราคาเสนอ    กรณกีารอนุมัติสั่งซื้อไมเปนไปตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  ผูอนุมัติตองมีเหตุผลประกอบการสั่งการ 

- บันทึกการอนมุัติ
สั่งซื้อ 

 7.  ตรวจสอบการทําสัญญา 
7.1   รูปแบบของสัญญาตองเปนไปตามที่  กวพ.  กําหนด 

7.1.1 กรณีจัดทาํใบสั่งซื้อแทนสัญญา   ใหตรวจสอบเงื่อนไขในใบสั่งซื้อวากําหนดให 
ผูขายสงมอบพัสดุภายใน  5  วันทําการนับตั้งแตวนัถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อหรือไม   โดยสาระสําคัญ
ในใบสั่งซื้อตองมีรายการและจํานวนพัสดุ    ราคา    วนัสงมอบ    อัตราคาปรับ 

7.1.2 กรณีเปนการทาํสัญญาใหตรวจสอบวา  ประเภทและมูลคาของหลักประกันสัญญา 
เปนไปตามที่กาํหนดในระเบยีบ ฯ  (มูลคาของหลักประกนัสัญญาใหคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของ วงเงินที่
ทําสัญญา) 

      7.2     ตรวจสอบรายละเอียดที่กําหนดในสัญญา/ใบสั่งซื้อที่เปนสาระสําคัญ   ซึ่งตองเปนไปตาม 
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อ   ไดแก 

               7.2.1    รายการพัสดุที่ซื้อเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติใหซื้อ 
7.2.2 ระยะเวลาการสงมอบ 
7.2.3 การกําหนดอัตราคาปรับ 

7.3     ตรวจสอบวามีการสงสําเนาสัญญาใหหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
                 7.3.1    สง  สตง./สตง.สวนภูมภิาคแลวแตกรณี (วงเงิน  1  ลานบาทขึ้นไป ) 
                7.3.2    สงกรมสรรพากร/สรรพากรจังหวัดแลวแตกรณี   (วงเงิน 1 ลานบาทขึ้นไป) 

7.3.3    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- สัญญา / ใบสั่งซื้อ 
- เอกสารสอบราคาซื้อ 
- หลักฐานการสง

สําเนาสัญญาให
หนวยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวของ 
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 7.3.4 กรณีที่หลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกัน  ขอใหแนะนําสถานศกึษาจัดสง 

สําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย  ผูออกหนังสือค้ําประกนัทราบทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับดวย  (แมวาระเบยีบไมได
กําหนดใหสง  แตเพื่อใหหนวยงานผูออกหนังสือค้ําประกนัไดตรวจสอบการค้ําประกนัอีกชั้นหนึ่ง) 

 

 8. ตรวจสอบความถูกตองของการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ถามี)  โดยตรวจสอบวาเปนกรณีที่เขา 
หลักเกณฑตามที่ระเบียบกําหนดคือ  

8.1   ตองเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน หรือ 
8.2   เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ 

- บันทึกแนบทาย 
       สัญญา ที่เปนขอตกลง 
         ในการ แกไข 
- หนังสือขอแกไข 
       หรือ  ยินยอมแกไข 
       ของผูขาย 
-     บันทึกความเหน็ของ 
       คณะกรรมการตรวจ 
       รับพัสดุและของ 
       หัวหนาเจาหนาที ่
       พัสดุ 

- บันทึกอนุมัตใิห 
       แกไขสัญญา 

 9. ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจรับพัสดุ 
9.1    ตรวจสอบวามีหลักฐานการตรวจรับพัสดุ  (ใบตรวจรับพัสดุ) 
9.2    ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรบัโดยกระทบรายการพัสดุทีต่กลงซื้อ   ในสัญญาหรือ 

- ใบตรวจรับพสัดุ 
- ใบสงของ / ใบเสร็จ 
       รับเงิน 
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 ใบสั่งซื้อกับใบตรวจรับพัสดุ  และใบสงของหรือใบเสร็จรับเงิน 

             9.3    หากจําเปน  อาจตรวจสังเกตการณพัสดุที่ซื้อ 
9.4 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวา  ทําการตรวจรบัลาชา 

หรือไม   โดยดูจากวันที่โรงเรียนไดรับหนงัสือสงมอบพัสดุกับวันที่ทําการตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ  ทั้งนี้
ตามระเบียบ ฯ กําหนดใหตรวจรับในวันทีผู่ขายนําพัสดมุาสง  และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเรว็ที่สุด
อยางชาตองไมเกิน  5  วันทาํการ   นับแตวันที่ผูขายนําพัสดุมาสงมอบ   ซึ่งระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึง
ระยะเวลาในการตรวจทดลอง     หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 

- สัญญา /ใบสั่งซื้อ 
- ตรวจสังเกตการณ

พัสดุที่ตรวจรบัแลว 
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 10. ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา(ถามี) วาเปนไปตามขอกําหนดใน

ระเบียบฯ ขอ 139  โดยเหตทุี่จะพิจารณาขยายเวลาทําการไดตองเปนเหตุที่เกิดขึน้ในกรณีดงัตอไปนี้ 
10.1 เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
10.2 เหตุสุดวิสัย 
10.3 เหตุเกดิจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

               ทั้งนี้ผูขายตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วัน นบัแตเหตนุั้นไดสิ้นสุดลงเวนแตกรณีทีเ่ปนเหตุตาม 
10.1   ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสถานศึกษาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

-     หนังสือขอขยายเวลา/ตอ 
         อายุ ของสัญญาของผูขาย 
         และเอกสารประกอบ 
-      บันทึกความเห็นของ 
        คณะกรรมการตรวจรับ 
     พัสดุและหวัหนา 
     เจาหนาทีพ่สัดุ 
-     บันทึกอนุมัติใหตออายุ  
        สัญญาและหลักฐานที่ 
       เกี่ยวของ 
-     เอกสารแนบทายสัญญาที่ 
         เปนขอตกลงในการตอ
อายุ 
        สัญญา 
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 11.   ตรวจสอบหลักฐานการจาย 

               11.1    ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณคาปรับ (ถามี)  โดยดูจากบันทึกการขออนมุัติจายเงนิ
หลักฐานการตรวจรับ  ใบสั่งซื้อ/สัญญา 

  11.2    ตรวจสอบหลักฐานการจายวามีสาระสําคัญครบถวนตามที่ระเบียบ 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2520   กําหนดไดแก 

• ชื่อ   ที่อยูของผูรับเงิน 
• วัน  เดือน  ปทีร่ับเงิน 
• รายการรับเงินคาอะไร 
• จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตวัอักษร 
• ลายมือชื่อผูรับเงิน 

 

- หลักฐานการตรวจรับ 
- ใบสั่งซื้อ /สัญญา 
-     ใบเสร็จรับเงินของ 
       ผูขาย 
- บันทึกการอนมุัติ 
      จายเงิน 

4.     ตรวจสอบการจัดจาง 
โดยวิธีสอบราคา 
วัตถุประสงค 
      เพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน 
การจัดจางมีประสิทธิภาพ 
ถูกตองตามระเบียบสํานัก 

      
 

1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายละเอียดในรายงานขอจาง  ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ฯ  
ขอ 27   โดยพจิารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนในการจัดจางกับหนาทีภ่าระกจิของสถานศึกษา   
และประเภทของเงินที่จัดจาง  เชนกรณจีางดวยเงินบริจาค  รายการที่จดัจางตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ผูบริจาค 

 
 
- รายงานขอจาง 

นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535  และแกไขเพิ่มเตมิ 

2. ตรวจสอบความถูกตองของการแตงตั้งคณะกรรมการ 
2.1     กรณีการจางทําพัสดุอื่นที่ไมใชงานจางกอสราง   คณะกรรมการที่แตงตั้งคือ  คณะกรรมการ 

- คําสั่งแตงตั้ง 
      คณะกรรมการ 
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 มติคณะรัฐมนตรี  และหนงัสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ 

เปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โดยหามแตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ 
             2.2     กรณีเปนการจางกอสราง  คณะกรรมการที่แตงตั้งคือ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจการจางโดยตองแตงตั้งผูควบคุมงานดวย 
             2.3     กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม 2.1  และ 2.2   หากไมใชขาราชการระดับ 3 ขึ้นไป  ตองมเีหตุผล
ชี้แจงประกอบการแตงตั้ง 

- บันทึกเหตุผลชี้แจง
ประกอบการแตงตั้ง 
(ถามี) 

 3.  ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําประกาศและเอกสารการสอบราคา 
3.1 รูปแบบเปนไปตามระเบียบ ฯ      

3.2 ตรวจสอบการกําหนดระยะเวลาใหผูเสนอราคายื่นซองในประกาศและเอกสารสอบราคา  โดย 
วันยืน่ซองวันแรกจะตองกําหนดหางจากวนัสุดทายของการยื่นซอง ไมนอยกวา  10  วัน 

3.3   ตรวจสอบการกําหนดอัตราคาปรับในเอกสารสอบราคาเปนไปตามระเบียบ ฯ (รอยละ 0.01 – 0.10) 

- ประกาศและเอกสาร
สอบราคา 

 4.    ตรวจสอบการปดประกาศ   การสงประกาศและเอกสารสอบราคา                  
       4.1    ตรวจสอบวามีการปดประกาศสอบราคา   อาจใชวิธีสอบถามผูที่เกี่ยวของ   หรือ ตรวจ 

สังเกตการณ หากขณะที่เขาตรวจสอบโรงเรียนกําลังดําเนินการประกาศสอบราคา 
              4.2    ตรวจสอบการจัดสงเอกสารสอบราคา   ซึ่งระเบียบฯ กําหนดใหสงถึงผูมีอาชีพรับจางทํางานที่
จะจางใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได ดังนี ้

4..2.1    มีการสงประกาศและเอกสารสอบราคาใหผูมีอาชีพรับจาง หรือไม  กี่ราย   และสง 
โดยวิธีใด 

4.2.2    กรณีสงโดยตรง   ตองมีหลักฐานการลงชื่อรับเอกสารของผูมีอาชีพรับจาง 

- สอบถามผูเกี่ยวของ 
- สําเนาหนังสือถึงผูมี

อาชีพรับจาง 
- หลักฐานการลงชื่อรับ

เอกสารของผูมีอาชีพ
รับจาง 

- หลักฐานการสง
เอกสารใหผูมอีาชีพ 
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ประเด็น/วัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล 
 4.2.3    กรณีสงทางไปรษณยี   ตองมีหลักฐานการสงไปรษณยีลงทะเบยีน 

4.3    ตรวจสอบระยะเวลาการปดประกาศ สอบราคา  โดยตรวจสอบวันทีใ่นประกาศกับวันที ่
กําหนดวนัเปดซองในเอกสารสอบราคา  ซึ่งวันที่ปดประกาศจะตองเปนวันกอนวันเปดซองไมนอยกวา  
10 วัน 
              4.4     ตรวจสอบระยะเวลาการสงประกาศและเอกสารสอบราคา  ซึ่งจะตองดําเนินการจัดสงกอนวัน
เปดซองไมนอยกวา 10 วัน โดย 

4.4.1    ตรวจสอบวนัที่ในเอกสารที่ผูมีอาชีพรับจางลงชื่อรับประกาศและเอกสารสอบราคา 
กับกําหนดวันเปดซองในเอกสารสอบราคา (กรณีสงโดยตรง) 

4.4.2 ตรวจสอบวันที่ในหลักฐานการสงประกาศและเอกสารสอบราคาทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนกับวันกําหนดเปดซองในเอกสารสอบราคา (กรณีสงทางไปรษณีย)      

      รับจางทางไปรษณยี 
      ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 

 5. กรณีเปนงานจางกอสราง  ใหตรวจสอบวามีการกําหนดราคากลาง  โดยสถานศึกษาตองแตงตั้ง 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางของงานกอสรางรายการที่สอบราคาตามราคาทองถิ่น  (วัสดุใชราคาของ
กรมเศรษฐกจิการพาณิชย  หรือสํานักงานพาณิชย จังหวัด  แลวแตกรณี  )  และใหตรวจสอบดวยวามีการระบุ
ราคากลางไวในประกาศสอบราคาหรือไม 

- ใบรายการประมาณ
ราคากลางของทาง 

       ราชการ 
- ประกาศสอบราคา 
       จาง 

 6. ตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาวาเปนไปตาม 
ขอกําหนด  และขั้นตอนตามระเบียบ ฯ ขอ 42  ดังนี ้

6.1 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกนัของผูเสนอราคาโดยดจูากบันทกึ ผลการตรวจสอบ 
ของคณะกรรมการ ฯ กับเอกสารสวนที่ 1 และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  ซึ่งมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาในขัน้ตอไป  กรณมีีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั  ใหตรวจสอบวามีหลักฐานการแจงให 

-     เอกสารสอบราคาจาง 
- ประกาศรายชือ่ผู

เสนอราคาที่ผานการ
คัดเลือกไมเปนผูมี 

      ผลประโยชนรวมกนั 
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 ผูเสนอราคาดังกลาวทราบ 

6.2 ตรวจสอบวาการเปดซองใบเสนอราคาของคณะกรรมการ ฯ ดําเนนิการตามกําหนดเวลาที่ 
ประกาศในเอกสารสอบราคา  โดยดวูามีการบันทึกวนัเวลาและสถานที่ที่ทําการเปดซองในบันทึกของ 
คณะกรรมการ 

6.3 ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นของผูเสนอราคา   โดยดูจากบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคากับเอกสารประกอบการเสนอราคา  (เอกสารสวนที่ 1 และสวนที่ 2 )วาเปนไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารสอบราคาหรือไม 

6.4 ตรวจสอบวาคณะกรรมการฯ  ไดมีการคัดเลือกพัสดุโดยพิจารณาคุณภาพ /  คุณสมบัติของพัสดทุี่
เปน 

ประโยชนตอทางราชการหรือไม อยางไร    โดยดูจากบนัทึกของคณะกรรมการเปดซอง   หากจําเปนอาจ
สอบถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ 

    6.5          การตรวจสอบวากรรมการทุกคนลงชื่อกํากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบเสนอราคาทุกแ ผน   
               6.6       ตรวจสอบการพิจารณาราคา 

6.6.1 ตรวจสอบจากบันทึกของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาวา  คณะกรรมการ ฯ  
เสนอใหจางจากรายที่เสนอราคาต่ําสุดที่ถูกตอง   จากจํานวนผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกตอง  ตาม 6.3 และ 
6.4  กรณีเสนอใหจางจากผูเสนอราคาที่มีรายเดยีว  ใหตรวจสอบวาผูเสนอราคารายนัน้มีคุณสมบตัถิูกตอง 
ในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบในรายงานขอจาง  

6.6.2 กรณีงานจางกอสรางใหตรวจสอบวาคณะกรรมการ ฯ ไดมีการประเมนิราคาของ 
ผูเสนอราคาที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดมาพิจารณาเปรียบเทียบบญัชีรายการกอสรางของผูเสนอราคา
กับใบประมาณราคากลางของสถานศึกษาในแตละรายการที่เปนหัวขอใหญ  และหากมีรายการที่ผิดปกติมาก  
ไมตรงกับขอเท็จจริง   ใหดวูาคณะกรรมการฯ มีการเรียกผูเสนอราคามาปรับลดราคา และแกไขยอดรวมให 

 

-     สําเนาหนงัสือแจง 
      ผูเสนอราคาที่มี  
      ผลประโยชนรวมกนั 
      (ถามี) 
- เอกสารตามบัญชี

เอกสารสวนที ่1 และ
สวนที่  2 

- บันทึกรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานของ 

       คณะกรรมการเปด 
      ซองสอบราคาเสนอ 
       ผูบริหารสถานศึกษา 
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 ตรงกัน  กอนเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งจาง  หรือไม   
        7.     ตรวจสอบการอนุมัติสั่งจาง    โดยตรวจสอบบันทึกการพจิารณาอนุมัต ิ

สั่งจางของผูมีอํานาจ (หวัหนาสถานศึกษา) ตามที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเสนอ    กรณีการอนุมัติสั่ง
จางไมเปนไปตามขอเสนอของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตองมีเหตุผลประกอบการสั่งการ 

- บันทึกการอนุมัติสั่งจาง 

 8.     ตรวจสอบวา  กรณีราคาของผูเสนอราคารายที่ทางราชการพิจารณาเห็นควร 
จาง มีราคาแตกตางจากราคากลางตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป สถานศึกษาไดจัดทําคําชี้แจงสง สตง. หรือไม (มติ
ครม.ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ดวนที่สุด  ที่  นร 0205/ ว199  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2544  เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง ) 

-  สําเนาหนังสือแจง สตง. 

 9.     ตรวจสอบความถูกตองของการทําสัญญา 
  9.1    ตรวจสอบรูปแบบของสัญญา/ใบสั่งจาง  

9.1.1 กรณีทําสัญญาจางใหตรวจสอบวารูปสัญญาตองเปนไปตามที่ กวพ.กําหนด  
9.1.2 กรณีจัดทาํใบสั่งจางแทนสญัญา  ใหตรวจสอบเงื่อนไขในใบสั่งซื้อวากําหนดให 

ผูรับจางสงมอบพัสดุภายใน  5  วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันลงนามในใบสั่งจางหรือไม   โดย
สาระสําคัญในใบสั่งจางตองมีรายการและจํานวนพัสดุ    ราคา    วันสงมอบ    อัตราคาปรบั 

9.2 ตรวจสอบรายละเอียดทีก่ําหนดในสัญญา/ใบสั่งจางตาม ขอ 9.1   ที่เปนสาระสําคัญ   ไดแก 
รายการพัสดุทีจ่าง  การกําหนดเวลาแลวเสร็จ  การคํานวณคาปรับ  วาเปนไปตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาจาง 

9.3   ตรวจสอบมูลคาของการปดอากรแสตมปที่ปดสัญญาจาง / ใบสั่งจาง ซึ่งตองคํานวณจาก 
จํานวนคาจาง (ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม)  ในอัตรา 1,000 ละ 1 บาท  เศษไมถึง 1,000 บาท  ใหคิดเปน 1  บาท 

           กรณีคาจางตั้งแต 200,000  บาท ขึ้นไป  ใหตรวจสอบวามีการนําสัญญาไปสลักหลัง 

- สัญญาจาง/ใบสั่งจาง 
- หลักฐานการสง 
       สัญญาใหหนวยงาน 
      และบุคคลที่เกี่ยวของ 
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 ตราสารเพื่อชําระคาอากร(แทนการปดอากรแสตมป)ที่สํานักงานสรรพากรกอนทําสัญญาหรือภายใน 15  วัน  

นับแตวนัถัดจากวันทําสัญญา  
9.4      ตรวจสอบการสงสําเนาสัญญาใหหนวยงาน /   บุคคลที่เกี่ยวของ 

                            9.4.1    สง   สตง./สตง.สวนภูมิภาคแลวแตกรณี   (วงเงิน  1 ลานบาท  ขึ้นไป) 
                            9.4.2    สงสรรพากร/สรรพากรจังหวัดแลวแตกรณี   (วงเงนิ  1 ลานบาท  ขึ้นไป) 

9.4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ  คณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณ ี
9.4.4 ผูควบคุมงาน  (กรณีเปนงานจางกอสราง) 
9.4.5 กรณีที่หลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกัน  ขอใหแนะนําสถานศกึษาจัดสง 

สําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย  ผูออกหนังสือค้ําประกนัทราบทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับดวย  (แมวาระเบยีบไมได
กําหนดใหสง  แตเพื่อใหหนวยงานผูออกหนังสือค้ําประกนัไดตรวจสอบการค้ําประกนัอีกชั้นหนึ่ง ) 

 
 
 

 10.      ตรวจสอบความถูกตองของการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  (ถามี)  โดยตรวจสอบวาเปนกรณทีี่เขา
หลักเกณฑตามที่ระเบียบกําหนดกลาวคือ   

10.1     ตองเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน  หรือ 
                 10.2    เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ 

- บันทึกขอตกลงแนบ
ทายสัญญา 

- หนังสือขอแกไขหรือ
ยินยอมของผูรับจาง 

- บันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจ
การจางและหวัหนา 

       เจาหนาทีพ่ัสดุ 
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  - บันทึกอนุมัตใิหแกไข 

      สัญญา 
 11. ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา(ถามี) วา  เปนไปตามขอกําหนด 

ในระเบยีบฯ ขอ 139 โดยเหตุที่จะพจิารณาขยายเวลาทําการไดตองเปนเหตุที่เกิดขึน้ในกรณีดงัตอไปนี้ 
  11.1    เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
  11.2    เหตุสุดวิสัย 
  11.3    เหตุเกดิจากพฤตกิารณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

                ทั้งนี้ผูรับจางตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วัน นับแตเหตุนัน้ไดสิ้นสุดลง เวนแตกรณีที่เปนเหตุ
ตาม 11.1  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือสถานศึกษาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

- หนังสือขอขยายเวลา/
ตออายุของสัญญา
ของผูรับจาง 

- บันทึกความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจ 

       การจางและหัวหนา 
       เจาหนาทีพ่ัสดุ 
- บันทึกอนุมัตใิหตอ 

อายุสัญญาและ 
      หลักฐานทีเ่กี่ยวของ 
- เอกสารแนบทาย 

สัญญาที่เปนขอตกลง 
      ในการตออายุสัญญา 

 12.     ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน (กรณีเปนงานจางกอสราง) 
12.1 ตรวจวาผูควบคุมงานไดมีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง (ระบุรายละเอียด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวสัดุที่ใชดวย)  และเหตกุารณแวดลอมเปนรายวัน  พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
หรือการหยดุงานและสาเหตทุี่มีการหยดุงาน 

- บันทึกการปฏบิัติงาน
ของผูควบคุมงาน 

- บันทึกรายงานของ 
        ผูควบคุมงานเสนอ 
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 12.2       ตรวจวาผูควบคุมงานไดมีการสงรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางตาม   12.1  ใหผูเกี่ยวของ 

ดังนี้ 
12.2.1 คณะกรรมการตรวจการจางทุกสัปดาห 
12.2.2 เจาหนาทีพ่ัสดเุมื่อเสร็จงานแตละงวด 

12.3   ตรวจวาผูควบคุมงานรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบตามกําหนดเวลา วา 
ผูรับจางไดปฏิบัติงานเปนไปตามสัญญาหรือไม  ดังนี ้

12.3.1        ภายใน  3 วันนับแตวนักาํหนดลงมือทาํการของผูรับจางตามสัญญา 
12.3.2         ภายใน 3 วัน นับแตวันกําหนดสงมอบงานแตละงวด 

                          12 .4       ตรวจดวูาผูควบคุมงานไดดาํเนินการตรวจงานแลวเสร็จ  ภายใน  3 วันทําการ นับถัดจากวันทีผู่ควบคุม
งานไดรับหนังสือสงมอบงานจากผูรับจาง  เพือ่รายงานผลใหคณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตอไป 

- คณะกรรมการตรวจ
การจาง  

- หลักฐานทีแ่สดงวาผู
ควบคุมงานไดรับ
มอบหนังสือสงงาน
ของผูรับจางจากงาน
สารบัญ 

 13.    ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจงานจาง 
                 13.1    ตรวจสอบรายละเอียดงานจางที่ตรวจรับโดยกระทบกับรายการที่กําหนดในสัญญาหรือใบสัง่จาง   กับ 
ใบตรวจการจาง / ใบตรวจรับพัสดุและหนงัสือสงมอบงานจาง 

           13.2    ตรวจสังเกตการณงานที่จางตามที่เห็นสมควร 
13.3 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจาง  วาทาํการตรวจรับลาชา 

หรือไม   โดยดูจากวันที่โรงเรียนไดรับหนงัสือสงมอบพัสดุ / งานจาง   กับวันที่ตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ / 
ใบตรวจการจาง  

13.3.1   กรณีเปนการตรวจรับพัสดทุี่จางทําซึ่งไมใชงานจางกอสราง    ตามระเบียบ ฯ  
กําหนดใหตรวจรับในวันทีผู่ขายนําพัสดมุาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเรว็ที่สุดอยางชาตองไมเกิน 
5 วันทําการนบัแตวันที่ผูขายนําพัสดุมาสงมอบ   ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการทดลอง 

- สัญญา/ใบสั่งจาง 
- ใบตรวจการจาง/ใบ

ตรวจรับพัสด ุ
- หนังสือสงมอบงาน

จาง 
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 หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 

13.3.2 กรณีเปนงานจางกอสราง   คณะกรรมการตรวจการจางจะตองเรงรัดดําเนินการตรวจ  
การจางใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุด   และในแตละงวด (ยกเวนงวดสุดทาย )   จะตองไมเกิน  3  วันทําการ   และงวด
สุดทาย ไมเกิน  5 วันทําการ    การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจางใหเริ่มนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงาน
ไดดําเเนินการแลวเสร็จ  และรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดได    ใหรายงานหัวหนาสถานศึกษาพรอมดวยเหตุผลความจําเปน  พรอม
กับสําเนาแจงให  
ผูรับจางทราบดวย 

 

 14. ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
14.1 ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณคาปรับ (ถามี)    โดยดจูากบันทกึการขออนุมตัิจาย 

เงิน เปรียบเทยีบกับหลักฐานการตรวจรับ  ใบสั่งจาง / สัญญา 
14.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจายวามีสาระสําคัญครบถวนตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงนิและ 

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2520  กําหนดไดแก 
• ชื่อ ที่อยูของผูรับเงิน 
• วัน เดอืน ปที่รับเงิน 
• รายการรับเงินคาอะไร 
• จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตวัอักษร 
• ลายมือชื่อผูรับเงิน 

- ใบเสร็จรับเงินของผู
รับจาง 
-   บันทึกการขออนุมัติ
จายเงิน 
- หลักฐานการตรวจรับ 

(การตรวจการจาง) 
- ใบสั่งจาง/สัญญา 
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แนวการตรวจสอบการจัดจาง  โดยวิธีประกวดราคา 
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5.   ตรวจสอบการจัดจาง
กอสรางโดยวธิีประกวด
ราคา 
วัตถุประสงค           

       
        1.   ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายละเอียดในรายงานขอจางตามระเบยีบวาดวยการพัสดุ ฯ   ขอ 27   โดย
ใหพิจารณาความสอดคลองของเหตุผลความจําเปนในการจัดจางกับหนาที่ภารกจิของโรงเรียนและประเภทของสญัญาที่
จัดจาง  เชน  กรณีจางดวยเงนิบริจาค  รายการที่จัดจางตองเปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

 
 
- รายงานขอจาง 

เพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน 
การจัดจางมีประสิทธิภาพ 
ถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไข
เพิ่มเติม  มติคณะรัฐมนตรี  
และหนงัสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบวามกีารแตงตั้งผูทาํหนาที่เกีย่วของกับการประกวดราคาจางกอสราง 
2.1   ผูบันทึกทะเบียนประกาศประกวดราคา   ซึ่งทําหนาที่เปนผูปลดประกาศประกวดราคาดวย 

   2.2    ผูปดประกาศประกวดราคา  1  คน   และพยาน  2  คน 
               2.3    พยานในการปลดประกาศประกวดราคา  2  คน 
                2.4   ผูนําสงประกาศประกวดราคา 
                2.5   ผูควบคุมงานกอสราง 

2.6    คณะกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา 
                2.7    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

 2.8    คณะกรรมการตรวจการจาง  
        2.9    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
       โดยใหตรวจสอบการแตงตั้งผูทําหนาที่ดังกลาววาไมเขาขายขอหามตามระเบียบ ฯ และมติ ครม. หรือไม กลาวคือ 

1) ผูปดประกาศและผูปลดประกาศตองไมใชบุคคลเดียวกัน   และตองไมใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 
2) ผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา หามแตงตั้งเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  โดยกรรมการทั้ง

สอง 
คณะดังกลาว  หากไมใชขาราชการระดับ 3  ขึ้นไปใหมีเหตุผลประกอบการแตงตั้งดวย 

- คําสั่งแตงตั้งผูทําหนาที่
เกี่ยวของกับประกวด 
ราคาจางกอสราง 
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 3. ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําประกาศและเอกสารประกวดราคา   ดังนี ้

3.1   รูปแบบของประกาศและเอกสารประกวดราคาเปนไปตามระเบียบฯ 
3.2  ราคากลางที่ระบุในประกาศประกวดราคาเปนราคาที่กําหนดโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางซึ่ง 

สถานศึกษาแตงตั้งโดยจดัทาํจากราคาในทองถิ่น (วัสดใุชราคาของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย  หรือสํานักงานพาณิชย 
จังหวดั  แลวแตกรณ)ี 

3.3   การกําหนดวนัขายหรือใหเอกสารประกวดราคา (ขายหรือแจกแบบ)  วันยืน่ซอง (วันรับซอง)  และวัน 
เปดซองเปนไปตามระเบียบ ฯ กําหนด  กลาวคือ   

3.3.1  กําหนดวันขายหรือใหเอกสารประกวดราคา (ขายหรือแจกแบบ)  ตองมี 
ระยะเวลาการขายหรือให ไมนอยกวา 7 วันทําการ  และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอ
ราคาหลังปดการขายหรือใหเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันยื่นซอง (วันรับซอง)   ไมนอยกวา 7 วันทําการ 

3.3.2 กําหนดวันเวลาเปดซองซึ่งตองกระทําหลังการรับซองนั้น   ระเบียบ ฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการกําหนดวัน 
เวลาเปดซองใบเสนอราคา ใหคํานึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะตองใชในการดําเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                  3.4    ตรวจสอบวาหัวหนาเจาหนาที่พัสดุไดสงมอบสําเนาประกาศ    ( ซึ่งผูมีอํานาจลงนามแลว)  ใหผูบันทึกทะเบียน
ประกาศประกวดราคากอนการปดประกาศโดยใหลงชื่อและวันเวลารับมอบในประกาศตนฉบับและตรวจสอบวาผูบันทึกทะเบียน ฯ   
ไดบันทึกขอมูลรายละเอียดของประกาศลงในทะเบียนประกาศประกวดราคาครบถวน ตามแบบที่มติ ครม. กําหนด และบันทึกทันที
ในวันที่ไดรับสําเนาประกาศจากหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  โดยตรวจกระทบจากวันที่ ผูบันทึกทะเบียน ฯ ลงชื่อรับมอบในประกาศ
ตนฉบับและรายละเอียดในประกาศ  กับขอมูลที่บันทึกในทะเบียนประกาศ  ฯ         

3.5    ตรวจสอบวาการดําเนินการทุกขั้นตอนตาม 3.4 ไดกระทําแลวเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ออกประกาศ 
ประกวดราคาหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป  โดยดจูากเอกสารหลักฐานเชนเดยีวกับการตรวจสอบตาม 3.4 

- ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจาง
ตนฉบับ 

- เอกสารประกวดราคา 
- ทะเบียนประกาศ

ประกวดราคา 
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 4   ตรวจสอบการปดประกาศ  

4.1 ตรวจสอบวาผูบันทึกทะเบียนประกาศ ฯ ไดสงมอบประกาศใหผูปดประกาศและพยานในวันที่บันทึก 
ขอมูลตามประกาศในทะเบยีนประกาศฯ   หรือไมโดยดจูากวนัเดือนปและลายมือชื่อของผูปดประกาศและพยานที่
บันทึกรับมอบในทะเบยีนประกาศ ฯ ซึ่งตองครบทุกคน (ชวงการรับมอบเพื่อปดประกาศ) 
                4.2    ตรวจสอบวาผูปดประกาศและพยานไดปดประกาศตามระยะเวลาทีม่ติ ครม. กําหนดกลาวคือ   ตอง
ดําเนินการภายในวนัเดยีวกับวันที่ไดรับประกาศหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป   โดยวนัที่ปดประกาศจะตองกอน
การขายหรือใหเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการและการปดประกาศตองปดในตูที่มกีุญแจปด – เปดได    
โดยตรวจสอบจากหลักฐานดงันี้ 

4.2.1 ตรวจสอบจากวัน เดือน ปและลายมือชื่อของผูปดประกาศและพยานที่บนัทึกกํากับไวดานบน 
ประกาศฉบับที่ปดประกาศกับกําหนดวันขายหรือใหเอกสารประกวดราคาในประกาศและเอกสารประกวดราคา 

4.2.2 ตรวจสอบจากบันทึกรายงานผลการตรวจสอบการปดประกาศของหวัหนาเจาหนาที่พสัดุ   ซึ่ง 
ดําเนินการภายในระยะเวลาทีป่ดประกาศ 

4.2.3 ตรวจสังเกตการณ ลักษณะของตูที่ใชปดประกาศ   

- ประกาศฯ 
- เอกสารประกวดราคา 
- ทะเบียนประกาศฯ 
- บันทึกรายงานผลการ

ตรวจสอบการปด
ประกาศของหวัหนา
เจาหนาทีพ่ัสด ุ

 5.     ตรวจสอบการปลดประกาศ 
                ตรวจสอบวาผูปลดประกาศ (ผูบันทึกทะเบียนประกาศฯ)  ดําเนินการปลดประกาศหลังจากวนัเปดซองแลว  
โดยตรวจสอบจากการลงชื่อและวนั  เดือน  ป ที่ปลดประกาศของผูปลดประกาศและพยานที่บันทกึในหลักฐานเอกสาร
ดังนี ้

5.1    ทะเบียนประกาศ ฯ (ชองการปลดประกาศ) 
  5.2    ประกาศประกวดราคาที่ปลด (ลงกํากับไวทีด่านลางของประกาศ) 

                5.3    หลักฐานการรับสงมอบกุญแจตูปดประกาศระหวางผูปดประกาศ    กับผูปลดประกาศ 

- ประกาศฯ ประกวด
ราคาที่ปลด 

- ทะเบียนประกาศฯ 
- หลักฐานการรับสง

มอบกุญแจตูปด
ประกาศ 
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 6.  ตรวจสอบความถูกตองของการสงประกาศ 

6.1  ตรวจสอบรายการหนวยงานที่สถานศึกษาจัดสงประกาศไปเผยแพรขาวสารการประกวดราคาวา   
ครบถวนตามที่ระเบียบ ฯ กาํหนด  หรือไม โดยดูจากการบันทึกรายชือ่หนวยงานทีบ่ันทึกในทะเบียนประกาศฯ ชอง 
“การสง / การรับมอบ”   ดังนี้ 

6.1.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงและหรือหนังสือพมิพ 
6.1.2      ศูนยรวมขาวประกวดราคากรมประชาสัมพันธ (  สงเอกสารประกวดราคาไปดวย ) 
6.1.3    อ.ส.ม.ท 
6.1.4 ศูนยรวมขาวประกวดราคาของจังหวดั (เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยูในสวนภูมภิาคโดยใหสงเอกสาร 

ประกวดราคาไปดวย) 
  6.1.5      สตง. (สงเอกสารประกวดราคาไปดวย) 
6.1.5 บริษัท  หางหุนสวนที่เปนนติิบุคคลซึ่งมีอาชีพรับจางกอสรางหรือ  โฆษณาโดยวิธีอื่น (ถาเห็น 

สมควร) 

- ทะเบียนประกาศฯ
ประกวดราคา 

 6.2    ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการสงประกาศ 
6.2.1 กรณีจัดสงใหหนวยงานโดยตรง 

ตรวจสอบวาการนําสงประกาศถึงหนวยงานโดยตรงนัน้    มีหลักฐานการรับซองประกาศโดย 
ตรวจกระทบรายการที่ผูนําสงประกาศลงชื่อรับซองประกาศในทะเบียนประกาศประกวดราคากับรายการที่บันทกึใน
สมุดสงหนังสือหรือใบรับหนังสือ    ที่ผูนําสงรับไปสงใหหนวยงานดงักลาวและหนวยงานนั้นไดรับซองประกาศ
ประกวดราคา  โดยดวูามีผูลงลายมือชื่อ  พรอมระบุชื่อ  นามสกุล  ตําแหนง  และวันเวลารับซองประกาศในสมุดสง
หนังสือหรือใบรับหนังสือ 

-    ทะเบยีนประกาศฯ 
- สมุดสงหนังสือหรือใบ

รับหนังสือ 
-     สําเนาใบนําสง 
       ประกาศประกวด 
       ราคาทางไปรษณยี        
      ดวนพิเศษ (EMS) 
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 6.2.2 กรณีจัดสงทางไปรษณยี 

ตรวจสอบวาการสงประกาศทางไปรษณยี  มีการนําสงทางไปรษณยีดวนพิเศษ (EMS)  โดย 
ตรวจสอบรายการหนวยงานที่นําสงประกาศในสําเนาใบนําสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณยีดวนพิเศษ (EMS)  
โดยชําระคาฝากสงเปนรายเดอืน (ตามแบบที่มติ ครม. กําหนด)  กระทบกับรายการหนวยงานที่ผูนําสงลงชื่อรับใน
ทะเบียนประกาศประกวดราคา  และใหตรวจดวูาสําเนาใบนําสงประกาศ ฯ ดังกลาวนัน้  ผูนําสงประกาศกับพนกังานรับ
ฝากไปรษณยีไดลงลายมือชื่อโดยระบุชื่อ  นามสกุลและวันเวลาในการรับสงซองประกาศไวเปนหลักฐาน  (มีตราประจํา
วันที่พนักงานรับฝากของการสื่อสารประทับไวดวย ) 

       โดยชําระคาฝากสง 
       เปนรายเดอืน 

 6.3      ตรวจสอบวาระยะเวลาการสงประกาศไดกระทํากอนการขายหรอืใหเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 
7 วันทําการ  โดยตรวจสอบจากวันทีพ่นักงานรับฝาก  ของการสื่อสารฯ บันทึกรับในใบนําสงประกาศประกวดราคาทาง
ไปรษณยี กับวนัขายหรือใหเอกสารประกวดราคาที่บันทึกในทะเบียนประกาศประกวดราคา 

- ใบนําสงประกาศ
ประกวดราคาทาง
ไปรษณยีฯ 

- ทะเบียนประกาศฯ 
 7   ตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาวาเปนไปตาม 

ขอกําหนดและขั้นตอนตามระเบียบขอ 49   และ “หลักเกณฑการรับและเปดซองประกวดราคาเพือ่ตรวจสอบผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั”  ดังนี ้
                7.1    ตรวจสอบวาคณะกรรมการรับและเปดซองดําเนินการรับซองตามกําหนดเวลาและสถานที่ในประกาศ  
โดยดูจากบันทึกของคณะกรรมการฯ  ซึ่งตองระบุวันเวลาและและสถานที่  รับซอง 

7.2 ตรวจสอบวาคณะกรรมการไดมีการจัดทําทะเบียนรับซอง  และลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไวทีห่นา 
ซองวาเปนของผูใด 
                7.3     ตรวจสอบวาคณะกรรมการฯไดมีการตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน   โดยกรณี 
หลักประกนัซองเปนหนังสอืค้ําประกันไดมีการสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหหนวยงานผูออกหนงัสือค้ําประกัน 

- บันทึกของ
คณะกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา 

- บันทึกสงมอบหลักฐาน
สวนที่ 1 

- บันทึกรายงานการ
ดําเนินงาน 

- ทะเบียนรับซอง
ประกวดราคา 
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 หรือไม  (ดูจากบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปดซอง)                

7.4   ตรวจสอบวาคณะกรรมการฯ ไดมีการตรวจนับเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา   
(ดูจากบนัทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปดซอง) 

7.5 ตรวจสอบวาคณะกรรมการไดมีการดําเนนิการเปดซองตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดในประกาศ 
ประกวดราคา  โดยเปดเฉพาะซองใบเสนอราคาของรายที่ผานการคัดเลือกไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ตามรายชื่อในประกาศของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  และไดมกีารสงมอบใบเสนอราคาและเอกสาร
ทั้งหมดพรอมดวยบนัทึกรายงานการดําเนนิงานใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันเดยีวกัน  โดย
ตรวจสอบจากประกาศประกวดราคา  ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธไิดรับการคัดเลือกของคณะกรรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาและบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปดซอง         

7.6 ตรวจสอบวาคณะกรรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ 
ใบเสนอราคาทุกแผน     

- ซองเอกสารการ
ประกวดราคา 

- สําเนาใบรับ
หลักประกนัซอง 

- สําเนาหนังสือสงสําเนา 
หลักประกนัใหหนวย 

       งานผูออกหนังสือค้ํา 
       ประกัน 

 8.    ตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวา  เปนไปตาม 
ขอกําหนดและขั้นตอนในระเบียบฯ ขอ  50  และหลักเกณฑการรับและเปดซองประกวดราคาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันดงันี้ 

8.1     ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกนัของผูเสนอราคาโดยดจูากบันทกึผลการตรวจสอบของ 
คณะกรรมการฯ  กับเอกสารสวนที่ 1 และประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือกซึ่งมีสิทธิไดรับการพิจารณาในขั้นตอไป 
กรณีที่มีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัไดมีการแจงใหผูเสนอราคารายนั้นทราบ 

8.2     ตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นของผูเสนอราคา  โดยดูจากบันทึกของคณะกรรมการฯ กับเอกสาร 
ประกอบการเสนอราคา  เอกสารสวนที่ 1 และสวนที่ 2  วาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไม 

- บันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบของ
คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา 

- เอกสารประกวดราคา
จาง 

- เอกสารตามบัญชี 
       เอกสารสวนที่ 1-2 
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   8.3    ตรวจสอบวาคณะกรรมการฯ  ไดมีการคัดเลือกพัสดุโดยพิจารณาคุณภาพ /  คุณสมบัติของพัสดุที่เปนประโยชน

ตอทางราชการหรือไม อยางไร    โดยดูจากบันทึกของคณะกรรมการเปดซอง   หากจําเปนอาจสอบถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ 
        8.4       ตรวจสอบวากรรมการทุกคนลงชื่อกํากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกแผน     
      8.5    ตรวจสอบการพิจารณาราคา 

8.5.1 ตรวจสอบจากบันทึกของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  วาคณะกรรมการฯ  
เสนอใหจางจากรายที่เสนอราคาต่ําสุดที่ถูกตองจากจํานวนผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกตอง   กรณีเสนอใหจางจาก 
ผูเสนอราคาที่มีรายเดียว  ใหตรวจสอบวาผูเสนอราคารายนั้นมีคุณสมบตัิถูกตอง  ในวงเงินที่ไดรับความเหน็ชอบใน 
รายงานขอจาง 

8.5.2 ตรวจสอบวาคณะกรรมการฯ  ไดมีการประเมินราคาของผูเสนอราคาที่คัดเลือกไว  ซึ่งเสนอ 
ราคาต่ํามาพิจารณาเปรียบเทยีบกับบัญชีรายการกอสราง  ซึ่งแสดงปริมาณวัสดแุละราคาของผูเสนอราคากับรายการใน
ใบประมาณราคากลางของสถานศึกษา  เพื่อตรวจสอบวาผูเสนอราคาไดเสนอปริมาณวัสดใุนแตละรายการมีรายการ
ใดบางที่ผิดปกติมากและไมถูกตองตรงตามขอเท็จจริงเพือ่ทําการปรับลดราคาและแกไขยอดรวมกอนนําเสนอผูมอีํานาจ
พิจารณาหรือไม 

- ประกาศรายชือ่ผูเสนอ 
ราคาที่ผานการตรวจ 

       สอบผูที่มีผลประโยชน 
      รวมกัน 
- สําเนาหนังสือแจง 

ผูเสนอราคาที่มี 
      ผลประโยชนรวมกนั 
      (ถามี) 

        9.    ตรวจสอบการสั่งจางโดยตรวจสอบการอนุมัติสั่งจางของผูมีอํานาจ (สถานศึกษา)  กรณีสั่งจางไมเปนไปตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ตองมีเหตุผลประกอบการสั่งการ 

 

       10.    ตรวจสอบวา  กรณีราคาของผูเสนอราคารายที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นควรจาง  มีราคาแตกตางจากราคากลาง
ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป  สถานศึกษาไดจัดทําคําชี้แจงสงสตง. หรือไม   (มติ ครม. ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่ นร 0205/  ว 199 ลงวันที่ 17  ตุลาคม  2544 เรื่อง  หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง) 
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 11.     ตรวจสอบความถูกตองของการทําสัญญา 

     11.1    ตรวจสอบรูปแบบของสัญญาวาเปนไปตามที่ กวพ. กําหนด หรือไม 
             11.2    ตรวจสอบรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาที่เปนสาระสําคัญ   ไดแก   รายการที่จาง  กําหนดเวลาแลว 

เสร็จ  การคํานวณคาปรับ  วาเปนไปตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจาง หรือไม 
11.3   ตรวจสอบวามีการนําสัญญาไปสลักหลังตราสารเพื่อชําระอากร  (แทนการปดอากรแสตมป)  ที่สํานัก 

งานสรรพากรกอนทําสัญญาหรือภายใน 15  วัน  นับแตวนัถัดจากวันทาํสัญญา   
 11.4   ตรวจสอบการสงสําเนาสัญญาใหหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 

11.4.1    สง สตง./สตง.สวนภูมิภาคแลวแตกรณ ี
11.4.2    สงกรมสรรพากร หรือ สรรพากรจังหวดัแลวแตกรณ ี
11.4.3    คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน 

- สัญญาจาง 
- หลักฐานการสงสัญญา

ใหหนวยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวของ 

 12.     ตรวจสอบความถูกตองของการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  (ถามี)  โดยตรวจสอบวาเปนกรณีทีเ่ขาหลักเกณฑ 
ตามที่ระเบียบกําหนดกลาวคอื   

12.1      ตองเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน    หรือ 
                 12.2    เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ 

- บันทึกขอตกลงแนบทาย
สัญญา 

- หนังสือขอแกไขหรือ
ยินยอมของผูรับจาง 

- บันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจการจาง
และหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ 

- บันทึกอนุมัติใหแกไข
สัญญา 
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 13.    ตรวจสอบการตออายุสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา (ถามี)  วา เปนไปตามขอกําหนดใน 

ระเบียบฯ  ขอ  139  โดยเหตทุี่จะพิจารณาขยายเวลาทําการได  ตองเปนเหตุที่เกิดขึน้ในกรณีดงัตอไปนี้ 
13.1     เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพรองของสวนร าชการ 
13.1   เหตุสุดวิสัย 
13.3      เหตุเกดิจากพฤตกิารณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ผูรับจางตองแจงเหตุดงักลาวภายใน 15 วันนับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง  เวนแตกรณีที่เปนเหตุตาม  13.1   

ซึ่งหลักฐานชดัแจงหรือโรงเรียนทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

-  หนังสือขอขยายเวลา/
ตออายุสัญญาของผู
รับจาง 

- บันทึกความเห็น 
ของคณะกรรมการ 

       ตรวจการจางและ     
      หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
- บันทึกอนุมัติของ 

หัวหนาสถานศึกษาให 
      ตออายุสัญญาและ 
      หลักฐานทีเ่กี่ยวของ 
- เอกสารแนบทายสัญญา

ที่เปนขอตกลงในการ
ตออายุสัญญา 

 14      ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน  
14.1  ตรวจวาผูควบคุมงานไดมกีารจดบันทกึสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง  (ระบุรายละเอียดขั้นตอน 

การปฏิบัติงานและวัสดุทีใ่ชดวย) และเหตกุารณแวดลอมเปนรายวัน  พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยดุงานและ
สาเหตุที่มีการหยุดงาน 

14.2     ตรวจวาผูควบคุมงานไดมีการสงรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางตาม   14.1   ใหผูเกี่ยวของดังนี ้

- บันทึกการปฏิบัติงาน
ของผูควบคุมงาน 

- บันทึกรายงานของ 
ผูควบคุมงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจการ
จาง 
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ประเด็น/วัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล 
 14.2.1   คณะกรรมการตรวจการจางทุกสัปดาห 

14.2.2 เจาหนาทีพ่ัสดเุมื่อเสร็จงานแตละงวด 
14.3 ตรวจวาผูควบคุมงานรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบวาผูรับจางไดปฏิบัติงานเปนไป 

ตามสัญญาหรือไม  โดยรายงานตามกําหนดเวลาดังนี ้
14.3.1 ภายใน  3 วันนับแตวนักําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา 
14.3.2 ภายใน 3 วันนบัแตวันกําหนดสงมอบงานแตละงวด 

14.4    ตรวจดวูาผูควบคุมงานไดเรงรัดดําเนินการตรวจงานใหแลวเสรจ็โดยเร็วที่สุดอยางชาไมเกิน 
 3 วันทําการ  นับจากวันถัดจากวนัที่ผูควบคุมงานไดรับมอบหนังสือสงงานแลว 

- หลักฐานที่แสดงวา 
ผูควบคุมงานไดรับ 

        มอบหนังสือสงงาน 
        ของผูรับจางจากงาน 
       สารบัญ 
 

 15.     ตรวจสอบความถูกตองของการตรวจงานจาง 
15.1  ตรวจสอบรายละเอียดงานจางที่ตรวจรับโดยกระทบกับรายการที่กําหนดในสัญญากบัใบตรวจการจาง 

และหนงัสือสงมอบงานจาง 
15.2    ตรวจสงัเกตการณงานที่จางตามที่เห็นสมควร 
15.3 ตรวจสอบระยะเวลาการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจางวา  ทาํการตรวจรับลาชาหรือไม 

 โดยดูจากวนัที่สถานศึกษาไดรับหนังสือสงมอบงานจาง  กับวันที่ตรวจรับในใบตรวจการจาง  โดยตรวจการจางให 
แลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุดและในแตละงวด  (ยกเวนงวดสดุทาย)   จะตองไมเกนิ 3 วันทําการและงวดสุดทายไมเกนิ  5 
วันทําการ  การนับวันดําเนนิการของคณะกรรมการตรวจการจางใหเริ่มนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานไดดําเนินการเสร็จ
และรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ    ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายในกําหนดได  ใหรายงานหวัหนาสถานศึกษาพรอมดวยเหตุผลความจําเปน  พรอมกบัสําเนาแจงใหผู 
รับจางทราบดวย 

- สัญญาจาง 
- ใบตรวจการจาง 
- หนังสือสงมอบ 
       งานจาง 
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ประเด็น/วัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล 
 16.     ตรวจสอบหลักฐานการจาย 

16.1 ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณคาปรับ (ถามี)  โดยดูจากบันทึกการขออนุมัติจายเงินหลักฐาน 
การตรวจการจาง  สัญญา 

16.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจายวามีสาระสําคัญครบถวนตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงนิและการนําเงนิสง 
คลัง พ.ศ. 2520  กําหนดไดแก 

• ชื่อ  ที่อยูของผูรับเงิน       
•  วัน  เดือน  ปที่รับเงิน 
• รายการรับเงนิคาอะไร 
• จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตวัอักษร 
• ลายมือชื่อผูรับเงิน 

- ใบเสร็จรับเงินของ 
       ผูรับจาง 
- บันทึกการขอ 

อนุมัติจายเงนิ 
- หลักฐานการ 
        ตรวจรับ 
       (การตรวจงานจาง) 
-       สัญญาจาง 

 




