หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ
หัวข้ อ “การใช้ เรื อไทย”

ผู้นําเสนอ คุณจักรพันธ์ สงวนแก้ ว
นางสาวปิ ยะรัตน์ รัศมีทรัพย์
สรุ ป หน่วยวิชาการและฝึ กอบรม ฝ่ ายทรัพย์สนิ และพัสดุ
วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กรณี ตัวอย่ าง : เนือ่ งด้ วย เจ้ าหน้ าทีส่ ํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ขอตรวจสอบเอกสารการจัดซื ้อจัดจ้ างรายการต่างๆ
พบว่า รายการซื ้อเครื่ องฉายรังสีพร้ อมอุปกรณ์ครบชุด ONE COMPLETE SET OF TRUEBEAM SYSTEM วงเงินประมาณ
200,000,000 บาท ซึง่ บริ ษัท บิสซิเนสอะไลเม้ นท์ จํากัด(มหาชน) เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยมหิดล นัน้
บริ ษัทฯ ได้ สง่ั และนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศทังหมด
้
โดยนําเข้ าทางเรื อ MOL CONTINUITY ซึง่ เป็ นเรื ออื่นที่มิใช่
เรื อไทย และไม่มีการถ่ายลําเรื อ จากการตรวจสอบสําเนาใบตราส่ง พบว่าบริ ษัทฯไม่ได้ ขออนุญาตฯต่อกรมเจ้ าท่า ซึ่งถือว่า
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามข้ อกําหนดไว้ ในสัญญา ข้ อ.... การใช้ เรื อไทย
การใช้ เรือไทย
ถ้ าสิง่ ของที่จะต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตามสัญญานี ้ เป็ นสิง่ ของที่ผ้ ขู ายจะต้ องสัง่ หรื อนําเข้ ามาจากต่างประเทศ และ
สิง่ ของนันต้
้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางเดินเรื อที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีร่ ัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้ องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีม่ ีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่าก่อนบรรทุกของนันลงเรื
้
ออืน่ ที่มิใช่เรื อไทย หรื อ
เป็ นของทีร่ ัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืน่ ได้ ทังนี
้ ้ไม่วา่ การสัง่ หรื อสัง่ ซื ้อสิง่ ของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็ นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์ , ซีไอเอฟ หรื อแบบอืน่ ใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ถ้ าสิ่งของนันเป็
้ นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้ องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรื อสําเนาใบตราส่งสําหรับของนัน้ ซึง่ แสดงว่าได้ บรรทุกมาโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีม่ สี ทิ ธิ เช่น เดียวกับเรื อไทย
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อพร้ อมกับการส่งมอบสิง่ ของด้ วย
ในกรณีท่ี สิง่ ของดังกล่าวไม่ได้ บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย ผู้ขายต้ องส่งมอบหลักฐานซึง่ แสดงว่าได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกของโดยเรื ออื่นได้ หรื อหลักฐานซึ่งแสดง
ว่าได้ ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรื อไทยตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวีแล้ ว
อย่างใดอย่างหนึง่ แก่ผ้ ซู ื ้อด้ วย
ในกรณีทผ่ี ้ ขู ายไม่สง่ มอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าว ในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ แต่จะขอส่งมอบพัสดุ
ดังกล่าวให้ ผ้ ซู ื ้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิรับสิง่ ของดังกล่าวไว้ ก่อน และชําระเงินค่าสิง่ ของเมื่อผู้ขายได้
ปฏิบตั ิถกู ต้ อง ครบถ้ วน ดังกล่าวแล้ วได้
ทังนี
้ ้ ทางเจ้ าหน้ าทีส่ าํ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน อ้ างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพาณิชยนาวี พ.ศ.
2521 ตามนัยมาตรา17(2) และมาตรา 22 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2527) ลงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2527 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2531) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2531 กําหนดของทีบ่ คุ คลซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญากับทาง

ราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ สัง่ หรื อนําเข้ ามาจากต่างประเทศเพือ่ ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
โดยทางเรื อในเส้ นทางทีม่ ีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรื อไทย ถ้ าผู้สง่ ของตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดให้ บรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีไ่ ด้ รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรื อไทยตามนัยมาตรา 21 และมิได้ รับอนุญาต
จากกรมฯ ให้ สง่ ของโดยเรื ออื่นตามนัยมาตรา 20
ดังนัน้ ให้ บริ ษัทฯ ติดต่อชําระค่าธรรมเนียมพิเศษสองเท่าของค่าระวาง พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยรายวัน (เริ่ มคิดดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ วนั ทีเ่ รื อเข้ า) ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ณ กองคลัง กรมเจ้ าท่า ภายใน 15 วัน และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม
ให้ กบั ผู้ซื ้อ
จากกรณีดังกล่ าวข้ างต้ น ทําให้ ทราบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนตาม
ข้ อกําหนดในสัญญา ซึ่งกรณีนี ้การตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็ นหนึ่งในหน้ าที่ของคณะกรรมการดังนัน้ เห็นควร
แจ้ งให้ คณะกรรมการฯ ทราบถึงหน้ าที่ของคณะกรรมการฯ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.
2551 ข้ อ 32
การตรวจรับพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้ างสําเร็ จรูป ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมหี น้ าที่ ดังนี ้
1. ตรวจรับพัสดุให้ ถกู ต้ องตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว้ ณ สถานทีท่ ซ่ี ง่ึ กําหนดไว้ ในสัญญาหรื อข้ อตกลง
กรณีที่มีความจําเป็ น ไม่สามารถตรวจรับพัสดุได้ ให้ ตรวจรับเอกสารการส่งมอบและการรับพัสดุแทน
2. ตรวจรับพัสดุให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ถ้ ามีเหตุจําเป็ นทีท่ ําให้ การตรวจรับพัสดุลา่ ช้ า ให้ เสนอผู้มี
อํานาจอนุมตั ิพิจารณาขยายเวลาให้ ตามความเป็ นจริ ง
3. เมือ่ ตรวจรับพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว ให้ ทาํ เอกสารการตรวจรับและทํารายงานเสนอผู้มอี าํ นาจอนุมตั ิ โดยถือว่า
ผู้รับจัดหาได้ สง่ มอบพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนตังแต่
้ วนั ทีจ่ ดั หานําพัสดุนนมาส่
ั้ ง
สําหรับการจัดหาทีม่ วี งเงินไม่เกินจํานวนทีค่ ณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่
อาจลงนามในใบส่งสินค้ า และใช้ เป็ นเอกสารในการตรวจรับได้

