“บทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจการจ้ าง”
ก่อนที่จะมาพบกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างกัน เรามาทบทวนความหมายของคําว่า “การพัสดุ” “พัสดุ” “การ
ซื้อ” “การจ้าง” กันสักนิดว่า มีนิยามหรื อความหมายว่าอย่างไร เพื่อจะได้มองเห็นบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึ กษา การ
จ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการ
อื่น ๆ ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่กาํ หนดไว้ใน
หนังสื อการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรื อการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ
บริ การที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” หมายความว่า การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ และการจ้างเหมาบริ การ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่ วนราชการตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
จากความหมายข้างต้น
เมื่อมีการดําเนินการจัดซื้อหรื อจัดจ้าง
และเมื่อถึง
กําหนดการส่ งของหรื อการส่ งมอบงาน ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งของหรื อส่ งมอบงานให้กบั ผู ้
ซื้อหรื อผูว้ า่ จ้าง ซึ่งหน่วยงานก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างไว้ เพื่อทําการตรวจรับสิ่ งของหรื อรับมอบงานไว้ใช้ในหน่วยงานนั้น ๆ

“มาถึงตอนนี้เรามาดูบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างกันดีกว่ า
ว่ าพวกเขามีบทบาทหน้ าทีก่ ารปฏิบัติงานกัน
อย่ างไร”

-2-

บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ
1. ตรวจรับพัสดุ
- ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาํ การของผูใ้ ช้พสั ดุน้ นั หรื อสถานที่ซ่ ึงกําหนดไว้ใน
สัญญา หรื อข้อตกลง
- ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณี ที่ไม่มีสญ
ั ญาหรื อข้อตกลง จะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการก่อน
2. ตรวจนับให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
- ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้
- กรณี ที่มีการทดลอง หรื อตรวจสอบในทางเทคนิค หรื อวิทยาศาสตร์ จะเชิญ
ผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ นั มาให้คาํ ปรึ กษาหรื อส่งพัสดุน้ นั ไปทดลองหรื อ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้
- กรณี ที่ไม่สามารถตรวจนับเป็ นจําหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ
3. ตรวจรับให้ เสร็จสิ้นโดยเร็วทีส่ ุ ด
- โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุมาส่ ง และให้
ดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
4. รับพัสดุไว้
- เมื่อตรวจพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุน้ นั มาส่ ง
- หลังจากตรวจรับเรี ยบร้อยแล้ว ให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
- จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผขู ้ าย
หรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ

รายละเอียดไม่ เป็ นไปตามกําหนด
ในกรณี ที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรื อข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อทราบหรื อสัง่ การ
แล้วแต่กรณี
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การตรวจรับพัสดุกรณีเป็ นปัญหา
กรณี ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรื อส่ งมอบพัสดุไม่
ถูกต้องทั้งหมดแต่ครบจํานวน ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และต้องแจ้งให้
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบโดยเร็ ว โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง
- เมื่อตรวจพัสดุถูกต้องแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้ส่ง
มอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนเฉพาะจํานวนที่ถูกต้องตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุน้ นั มาส่ ง
- หลังจากตรวจรับเรี ยบร้อยแล้วให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
- จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับมอบแก่ผขู ้ าย
หรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ
2. รายงานหัวหน้าส่ วนราชการ
- ให้รีบรายงานหัวหน้าส่ วนราชการ
3. แจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่ท้ งั นี้
ไม่ตดั สิ ทธิ์ของส่ วนราชการที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรื อไม่
ถูกต้องนั้น

พัสดุเป็ นชุดหรือหน่ วย
การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุดหรื อหน่วย มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ถ้าขาดส่ วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดย
สมบูรณ์ ให้ถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ นั
2. รายงานหัวหน้าส่ วนราชการ
3. แจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ตรวจพบ

การไม่ ยอมรับพัสดุ
หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสัง่ การ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการสัง่ การให้รับพัสดุน้ นั ไว้ให้
ดําเนินการตามกรณี ดงั นี้

-41. กรณี ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
- ให้ถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ าย
หรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุน้ นั มาส่ ง
- หลังจากตรวจรับเรี ยบร้อยแล้ว ให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
- จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผขู ้ าย
หรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ
2. กรณี ส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรื อส่ งมอบพัสดุไม่ถูกต้องทั้งหมด
แต่ครบจํานวน ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถกู ต้อง
- เมื่อตรวจพัสดุถูกต้องแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้
ส่ งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนเฉพาะจํานวนที่ถูกต้องตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนําพัสดุน้ นั มาส่ง
- หลังจากตรวจรับเรี ยบร้อยแล้วให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
- จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่วนราชการทราบ
2.2 ให้รีบรายงานหัวหน้าส่ วนราชการทราบ
2.3 แจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่
ทั้งนี้ไม่ตดั สิ ทธิ์ของส่ วนราชการที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรื อไม่
ถูกต้องนั้น

บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานผูท้ ี่รับจ้างปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบรายการละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่
ผูค้ วบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์

-5- รับทราบหรื อพิจารณาการสัง่ หยุดงาน หรื อพักงานของผูค้ วบคุมงาน
- รายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
2. ออกตรวจงาน
- ในกรณี มีขอ้ สงสัยหรื อมีกรณี ที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็ นไปได้
ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาํ หนดไว้ในสัญญาหรื อที่ตกลงให้ทาํ งานจ้างนั้น ๆ
- มีอาํ นาจสัง่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรื อตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็ นไปตามหลักวิชาการช่าง และเพื่อให้เป็ นไปตาม
แบบรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
3. ตรวจผลงาน
โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่ งมอบงานและให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
4. ทําใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน
- เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าเป็ นการถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างส่ งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างส่ ง
งานจ้างนั้น
- ให้ทาํ ใบรับรองผลการปฏิบตั ิงานทั้งหมดหรื อเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผรู ้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อทํา
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
5. รายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ
ในกรณี ที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรื องวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบ
รู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาให้ดาํ เนินการดังนี้
- รายงานหัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ หรื อ
- เพื่อสัง่ การ แล้วแต่กรณี

การไม่ ยอมรับงาน
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้ง
ไว้ ให้ดาํ เนินการดังนี้
1. เสนอหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสัง่ การ
2. ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการสัง่ การให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้

-6- ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างส่ งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างส่ งงานจ้างนั้น
- ให้ทาํ ใบรับรองผลการปฏิบตั ิงานทั้งหมดหรื อเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดย
ลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผรู ้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ
เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
- รายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ

จากบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้ างดังทีก่ ล่ าวมาข้ างต้ นนี้ จะเห็นได้ ว่า “การเป็ นคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจการจ้ างไม่ ใช่ เรื่ องง่ าย และก็ไม่ ใช่ เรื่องยากทีจ่ ะเป็ น” แต่ เป็ น
บทบาททีส่ ําคัญอีกบทบาทหนึ่งต่ อการดําเนินการจัดซื้อหรื อจัดจ้ างในแต่ ละครั้ ง ซึ่งจะต้ อง
กระทําโดยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถูกต้ อง และไม่ ให้ เกิดผลเสียต่ อหน่ วยงาน ได้
###############

โดย...........
นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิพงศ์
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
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