
ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะจากส านักงาน
การตรวจสอบภายใน ส าหรับการจัดซื้อ

จัดจ้างและบริหารพัสดุของนักวิจัย

ส านักงานการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพัสดุของนักวิจัย
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ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

การเบิกจ่ายงบประมาณ

01

02

ส่ิงท่ีควรปฏิบัติด้านเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย03



กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง01

1. กรณีโครงการวิจัยมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 1,000,000 บาท

การจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ครอบคลุมใน
สาระส าคัญตามระเบียบพัสดุ

การจัดท าสัญญาจ้างระหว่างส่วนงานกับเอกชน ส่วนงานมี
ความเสียเปรียบหากเกิดกรณีฟอ้งร้อง 
o รูปแบบสัญญาไม่ครบถ้วน
o สัญญาจ้างไม่ได้ระบุหลักประกันสัญญา
o ไม่ได้ระบุค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้าไว้ในสัญญา
o การด าเนินงานและการจ่ายเงิน ไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
o งวดงานกับงวดเงินในสัญญาจ้างไม่สอดคล้องกัน

o ขอบเขตของงานฯ (TOR) มีข้อความไม่
สอดคล้องกัน หรือมีข้อความที่ขัดแย้ง
ที่เป็นสาระส าคัญ เช่น ก าหนดจ านวน
วันส่งมอบงานและการจ่ายเงินในแต่ละ
งวดไม่ตรงกัน) 

การท าสัญญา และ TOR

20

ข้อตรวจพบ
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง01

2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการด าเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรเงินจากมหาวิทยาลัย

ข้อตรวจพบ
o ยังมิได้ส่งมอบครุภัณฑ์ของโครงการภายหลังส้ินสุดระยะเวลาโครงการ 

ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ให้ทุน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยใหม่ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุเพ่ือการ วิจัยและพัฒนาของ
นักวิจัย พ.ศ.2562 ข้อ 52

o ครุภัณฑ์ของโครงการซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการส่งมอบและควบคุมครุภัณฑ์ 
ส่งผลให้ไม่ปรากฏรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวในรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี  และทะเบียนคุมสินทรัพย์  (FA) จากระบบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย
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การเบิกจ่ายงบประมาณ02

ข้อตรวจพบ

การด าเนินงานและหลักฐานการเบิกจ่ายของ
โครงการฯ  ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ร ะ ย ะ เ วล า แล ะก า รบ ริ ห า ร งบปร ะ ม าณ
การเบิกจ่ายประจ าปี 
-วันที่ในหลักฐานการเบิกจ่าย เกินระยะเวลา
โครงการวิจัย โดยไม่มีหนังสือขยายโครงการ
-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามหมวดรายจ่าย เช่น 
งบด าเนินงานเบิกจ่ายเป็นทุนนักศึกษา

หลักฐานการจ่ายเงินโดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินมักจะระบุช่ือ
คณะซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความสับสนในการรวบรวม
หลักฐานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการได้ให้ระบุช่ือผู้รับเงินใน
หลักฐานการเบิกจ่ายเป็นช่ือโครงการวิจัยที่ด าเนินการ
ซ้ือจ้างในการในการด าเนินการนัน้ 

หลักฐานการเบิกจ่าย

หลักฐานการจ่ายเงินไม่ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และไม่ลง
ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ปี ท่ีจ่าย
หลักฐานการจ่ ายบางรายการ  ร ะบุสาร ะส าคัญไม่ครบ 

5 องค์ประกอบ เช่น วัน/เดือน/ปี  ที่รับเงิน จ านวนเงินที่ เป็น
ตัวอักษร 
หลักฐานการจ่ายบางรายการ มีรอยลบ/แก้ไขเอกสารโดยใช้

นํายาลบค าผิด หรือเขียนวันที่ด้วยปากกา (รายละเอียดอื่นเป็นการ
พิมพ์)

การเบิกจ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่มีอัตราแลกเปล่ียนอ้างอิง

กรณีขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาการ
เดินทางตามข้อเท็จจริง

หลักฐานจ่ายเงินท่ีตรวจพบ คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด 
ใบส าคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน 

และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
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การเบิกจ่ายงบประมาณ02

ข้อตรวจพบ

การเบิกจ่ายค่ าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ไม่มีหลักฐานการตอบรับเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา และไม่มีลายมือช่ือ
ผู้เข้าร่วม

การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ไม่มีตารางแสดงรายละเอียดการ
บรรยายของวิทยากร/ก าหนดการ/หนังสือเชิญวิทยากร/
หนังสือตอบรับจากวิทยากร (ถ้าม)ี

หลักฐานการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าน ้ามันเช้ือเพลิง ไม่มีหนังสือขออนุมัติน ารถ
ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดของรถท่ีมาใช้บริการ 
สถานที่ที่ ไป-กลับ ระยะทาง รายละเอียดในการเดินทาง และ
หมายเลขทะเบียนรถยนต์

การเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้ ไม่ได้ระบุสถานที่ไป-กลับ วันเดือนปีที่ใช้
รถ 

การเบิกจ่ายค่าที่พัก ไม่มีรายละเอียดการเข้าพักแนบ (Folio) 
มีเพียงใบเสร็จรับเงินซ่ึงไม่ได้ระบุรายละเอียดการเข้าพัก
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การเบิกจ่ายงบประมาณ02

ข้อตรวจพบ

กรณีใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย รายละเอียด/รายการที่
ระบุในใบส าคัญไม่ครบถ้วน เช่น
- การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ไม่ได้ระบุหัวข้อ วันเวลาที่บรรยาย อัตราที่เบิกจ่าย 

รวมถึงไม่ได้แนบก าหนดการของวิทยากร
- การเบิกจ่ายค่าประสานงาน/ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน/ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ไม่ได้

ร ะบุ รายละเอียดลักษณะงานที่ จ้ าง /ระยะ เวลาของงาน /รายละเอียด
การส่งมอบงาน/ขอบเขตและ ภาระงานในการปฏิบัติงาน/รายงานผลส าเร็จของ
งานที่จ้าง

- การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย ค่าจ้างเหมาในการเก็บ
ข้อมูล ค่าจ้างเหมาในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าจ้างเหมาในการบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ไม่ได้ระบุรายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง/ระยะเวลาของงาน/รายละเอียด
การส่งมอบงาน/รายงานผลส าเร็จของงานที่จ้าง

- ใบส าคัญรับเงิน มีลายมือชื่อผู้รับเงินเปน็ส าเนา

การใช้ใบส าคัญรับเงิน
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การเบิกจ่ายงบประมาณ02

ข้อตรวจพบ

กรณีการจ้างเหมาบุคคลที่ต้องอาศัย
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่มี
เอกสารหลักฐานที่ แสดงถึงคุณวุฒิ 
/ ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ
ของผู้รับจ้าง แนบเพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 

กรณีจั ดจ้ า งห รือจ้ า ง เหมาบุ คคล
ธรรมดา เช่น  
-ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ จ้างเหมาเตรียม
ตัวอย่าง ค่าจ้างเหมาทดสอบ TOR 
ไม่ละเอียด และไม่มีลายมือชื่อผู้รับจ้าง
และผู้ว่าจ้าง ไม่มีใบส่งมอบงาน
-ค่าจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งระบบ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ TOR ไม่ละเอียด 
และไม่มีลายมือชื่อผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 
ไม่มีใบส่งมอบงาน ไม่มีแบบแปลน คู่มือ
การใช้งาน ผลการทดสอบ

การจ้างเหมาบุคคล

เช่น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัย 
โดยหลักฐานการเบิกจ่ายมี เพียง
ใ บ ส า คัญ รั บ เ งิ น  ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ
รายละเอียดของการปฏิบัติงานของ
นักวิจัย ส่งผลให้การสอบทานความ
สอดคล้องของค่าตอบแทนที่ได้รับ
และผลของการด า เนินที่ เกิดขึ้ น
ไม่สามารถกระท าได้



รายการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม - บันทึกขออนุมัติให้จัดประชุม / อบรม /โครงการ 

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม 
- ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า หรือ ใบส าคัญรับเงิน 

2. ค่าวิทยากร - ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร
- ตารางการอบรมระบุชือ่วิทยากรและชัว่โมงที่บรรยาย
- ใบส าคัญรับเงิน
- ส าเนาบัตรประชาชนของวิทยากร

3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- รายละเอียดของการปฏิบัติงาน

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าเบ้ียเลี้ยง
- ค่าท่ีพัก
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าน ้ามันเช้ือเพลงิ 

(กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติราชการ)

- หนังสือเชิญชวน หรือ หนังสือส่ังการให้เดินทางไปปฏิบัติงาน 
- บันทึกการขออนมุัติเดนิทางไปราชการทีไ่ด้รบัการอนมุัติแล้ว 
- หนังสือขออนุมัติกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติงาน
- แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
- ใบเสร็จรับเงนิของโรงแรม ระบุชื่อผู้เขา้พัก ระยะวันเข้า-ออกทีพั่ก ใบแจ้งรายการของโรงแรม 

Folio 
- ใบเสร็จรับเงนิค่ายานพาหนะ หรือ Electronic Ticket 
- ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน (กรณไีม่มใีบเสร็จรับเงินแสดง)

5. ค่าจ้างเหมา - รายละเอียดคุณลักษณะงาน (TOR)  
- รายละเอียดการส่งมอบงาน 
- เ อกสารหลั กฐานที่ แ สดงถึ ง คุณ วุ ฒิ  ปร ะ สบการ ณ์  แล ะคว าม เชี่ ย วช าญของ
ผู้รับจ้าง (กรณีมีการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ) 
- ใบส าคัญรับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชาน

6. การควบคุมสินทรัพย์ - รายละเอียดการส่งมอบสินทรัพย์
- หลักฐานการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

ส่ิงที่ควรปฏิบัติด้านเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย03

“หลักการ คุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลตรวจสอบได้” 
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แนวปฏิบัติการขอรับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย

การด าเนินโครงการตามท่ีได้รับมอบอ านาจ ให้หัวหน้าโครงการ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเป้าหมาย ความ
สอดคล้องกบัแผนงาน แผนการใช้จ่ายเงนิ และปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินโครงการทุก 6 เดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 
โดยผ่านหัวหน้าส่วนงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (ตามแบบ
รายงานโครงการที่ได้รับมอบอ านาจ)
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ขอบคุณค่ะ
ส านักงานการตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


