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การศึกษาเรื่ อง การตรวจสอบกระบวนการจัดจ้างกรณี ก่อหนี้ผกู พันข้ามปี งบประมาณรายจ่ายในการ
ก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ มีวตั ถุประสงค์กระบวนการในการดําเนิ นการจัดจ้างการ
ก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อตรวจสอบการดําเนิ นงานการจัดจ้างการก่อสร้างอาคาร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ และเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการจัดจ้างการก่ อสร้ าง
อาคารกรมพัฒ นาสั ง คมและสวัส ดิ ก าร ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Document Study) และใช้รูปแบบการตรวจสอบการดําเนิ นงาน
และการตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดมาใช้เ ป็ นแนวทางในการตรวจสอบ โดยทํา การศึ ก ษา
กระบวนการการจัด ซื้ อ จัด จ้า งการก่ อ สร้ า งอาคารกรมพัฒ นาสั ง คมและสวัส ดิ ก าร การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
กระบวนการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการดําเนินการตั้งแต่การขอ
อนุ มตั ิ การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการ การกําหนดร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวด
ราคางานก่อสร้าง การประกวดราคา และการทําสัญญาการก่อสร้าง มีความถูกต้องและเป็ นไปตามระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบด้านการดําเนินงานของการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พบว่า จากการตรวจสอบการกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ในการก่อสร้างอาคารกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิ การในประเด็นคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขตงานและร่ างเอกสารประกวดราคา และมีการเผยแพร่ ขอบเขตงาน
และเอกสารประกวดราคาที่ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องกรมพัฒ นาสั ง คมและสวัส ดิ ก าร
(www.dsdw.go.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอราคาในการกําหนดผลงานความสู งของอาคารไม่นอ้ ยกว่า 7 ชั้น ซึ่ งเกินกว่าระเบียบฯ กําหนด
(ไม่เกิน 50%) ทําให้ไม่มีผเู ้ สนอราคา ส่ งผลให้ตอ้ งมีการแก้ไขคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาเพื่อเปิ ดโอกาสให้มี
ผูเ้ ข้าเสนอราคาได้หลายราย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนั้น คณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขต
งานและร่ า งเอกสารประกวดราคาควรมี ก ารกํา หนดขอบเขตของงาน (TOR) ให้มี ค วามเหมาะสมกับ
ข้อกําหนดในการก่อสร้างอาคารสํานักงานต่างๆ และนําผลจากการแก้ไขประกาศประกวดราคาและเอกสาร
ประกวดราคา (ครั้งที่ 2) เป็ นแบบอย่างหรื อกําหนดเป็ นมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
ในการก่อสร้างอาคาร ส่ วนประเด็นการตรวจสอบเรื่ องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบสัญญาก่อสร้างอาคาร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ พบว่า มีบญ
ั ชี แสดงปริ มาณงานและราคา โครงการก่ อสร้ างอาคารกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรายการงานโครงสร้างและเตรี ยมฐานรากที่กาํ หนดเทคนิคในการดําเนินงาน
โดยบริ ษทั อาคาร 33 จํากัด ได้ทาํ หนังสื อขอเปลี่ยนแปลงเทคนิ คการก่ อสร้ างระบบป้ องกันดิ นพังและ
เสาเข็มส่ งผลให้มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่บริ ษทั อาคาร 33 จํากัด ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนที่

ค
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้
รับผลกระทบ ดังนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการควรมีการเพิ่มข้อกําหนดในสัญญาจ้าง กรณี ที่มีการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนื่องจากเหตุจาํ เป็ น ควรมีการกําหนดให้ผรู ้ ับ
จ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้น
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ พบว่า กระบวนการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ.2535 และฉบับ ที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสํา นัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัสดุ ด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2549 ระเบี ย บการก่ อหนี้ ผูก พัน ข้า ม
ปี งบประมาณ พ.ศ.2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี และสัญญาจ้างในประเด็นวิธีการจัดหา
พัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางและร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และร่ างเอกสารประกวดราคา
ระยะเวลาการประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การปรับขอบเขตของงาน (TOR) ตามข้อวิจารณ์ การกําหนด
ผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาและเอกสาร
ประกวดราคา การเสนอราคา การประมูลด้วยระบบอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ต่ าํ กว่าราคากลางเกิ น 15% การวาง
หนังสื อคํ้าประกันสัญญา การก่ อหนี้ ผูกพันข้ามปี งบประมาณ การว่าจ้างก่ อสร้ าง การเปลี่ ยนแปลงแบบ
สัญญาก่อสร้าง และการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในการรับเงินค่าก่อสร้าง
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
ระดับนโยบาย
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรมีการแต่งตั้งนิ ติกรเป็ นที่ปรึ กษาด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดจ้างขนาดใหญ่
2. หากมีโครงการใดที่มีเงินงบประมาณจํานวนมากและอยู่ระหว่างดําเนิ นการ หรื อมีเหตุที่ส่อไป
ในทางทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรสั่งการให้ผตู ้ รวจสอบภายในดําเนิ นการสอบทาน
โครงการนั้นเป็ นกรณี พิเศษ
3. ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ไม่ ควรมี ก ารยกเลิ ก การประกวดราคาในกรณี ที่ก ระบวนการจัด จ้า งมี ก าร
ดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการกํา หนดร่ า งขอบเขตงานและร่ า งเอกสารประกวดราคา ควรมี ก ารตรวจสอบ
ข้อความในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาว่าตรงกับขอบเขตของงานที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
เพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
2. คณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขตงานและร่ างเอกสารประกวดราคา ควรมี การกําหนดการ
ขอบเขตงาน (TOR) โดยเฉพาะในเรื่ องคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน โดยไม่ควรกําหนดคุณสมบัติที่เกินกว่ามาตรฐาน

ง
3. ในสัญญาจ้างควรมีการกําหนดให้ผรู ้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มี
การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนื่องจากเหตุจาํ เป็ น
4. การตรวจสอบการดําเนิ นงานโครงการที่มีเงินงบประมาณจํานวนมากและเกี่ยวข้องกับระเบียบ
หลายฉบับ ควรมีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงของการก่อหนี้ ผกู พันข้ามปี งบประมาณรายจ่าย รายการ
ก่อสร้างอาคารและให้ผตู ้ รวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบผลการดําเนินงานและการตรวจสอบ
การบริ หารงานโดยให้ผตู ้ รวจสอบภายในเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ สังเกตและให้คาํ แนะนําที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนราชการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทําร่ าง TOR และให้มีการตรวจติดตามเป็ นระยะๆ จนกว่า
งานดังกล่าวจะบรรลุเป้ าหมาย
5. หน่วยตรวจสอบภายในต้องให้ความสําคัญกับโครงการที่คาดว่าจะมีความเสี่ ยงสู ง เช่น โครงการ
ที่ได้รับเงิ นงบประมาณเป็ นจํานวนมากหรื อโครงการที่มีผลกระทบกับผูร้ ับบริ การ โดยให้กาํ หนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจําปี
6. การดําเนิ นงานโครงการก่อหนี้ ผกู พันข้ามปี งบประมาณรายจ่ายซึ่ งเป็ นโครงการระยะยาว หน่วย
ตรวจสอบภายในควรมีการตรวจสอบและติดตามเป็ นระยะๆ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ

