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การเบกิจา่ยค่าเครื่องการเบกิจา่ยค่าเครื่องแต่งกายแต่งกาย

1

ขอ้บกพร่อง การเบกิจา่ยค่าเครื่องแต่งกาย

1. ชดุเครื่องแต่งกายใหก้บัผูข้บัข่ีรถรบัจา้งสาธารณะ 

2. เสื้อกูชี้พกูภ้ยั เสื้อซาฟารพีรอ้มปกัช่ือ แบบฟอรม์สถาบนัการแพทย์ู ู

ฉุกเฉิน

4. ชดุวอรม์ เสื้อยดืคอกลมแขนยาว ใหน้ายตรวจ และพนกังานจา้ง

ป้องกนัฯ 

5. ชดุฝึกซอ้มกฬีาของโรงเรยีน

้
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6. เสื้อ สาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

7. รองเทา้ดบัเพลงิ

8. เครื่องแต่งกายผูเ้ลน่ดนตรสีากล
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2536 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
     1. เครื่องแต่งกายท่ีจําเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม หรือการ
ป้องกันอัจตรายท่ีเทศบาล สขาภิบาล และเมืองพัทยา สามารถจัดซ้ือได้เองอย่กอ่นแล้วปองกนอจตรายทเทศบาล สุขาภบาล และเมองพทยา สามารถจดซอไดเองอยูกอนแลว
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิม
      2. เครื่องแต่งกายต่อไปนี้ให้ใช้สําหรับลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ 
งานประจํารถขนขยะ งานกวาด-ล้าง-ตลาด งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจํา
โรงฆ่าสัตว์ งานเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ และงานฉีดพ่นสารเคมี ประกอบด้วย
          2.1 เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)
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          2.2 ถุงมือยางหรือหนัง
2.3 ผ้าปิกปาก-ปิดจมูก
2.4 เสื้อก๊ักสีสะท้อนแสง
2.5 รองเท้ายางหุ้มส้น สุงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต)
2.6 เสื้อกันฝน

การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ต่อ)
     3. เครื่องแต่งกายท่ีจําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์ 
เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ เป็นต้น
     4. เครื่องแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศนูย์บริการสาธารณสุข ซ่ึงใช้กับผู้ปฏิบัติ 
งานด้านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล การป้องกันการติดเชื้อ หรือรังสีต่าง ๆ เช่นงานดานการแพทย และการปฐมพยาบาล การปองกนการตดเชอ หรอรงสตาง ๆ เชน 
ชุดท่ีใช้ในห้องผ่าตัด (เสื้อกาวด์ ถุงมือ ผ้าปิดปาก)
         ตามรายการข้อ 1 – 4 ให้เบิกค่าวัสดุเครื่องต่างกายได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความ
จําเป็น เหมาะสม กับลักษณะของแต่ละงานท่ีต้องใช้ และเป็นไปโดยประหยัด 
เพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี
     5. เครื่องแต่งกายท่ีเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ 
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เครื่องแบบ แบบฟอร์ม ชุดฟาติก ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และชุดประจําท้องถ่ิน
     6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนอกเหนือจาก
หลักเณฑ์นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานท่ีใช้
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การเบกิจา่ยเพือ่สนบัสนุนกจิการ อปพร.

1. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวนัที่ 17  พฤศจกิายน 2552 

เรื่อง การตัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยค่าตอบแทนและค่าวสัดเุครื่องแต่งกายของอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร)

่ ้    หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏบิตัเิกี่ยวกบัการต ัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยค่าตอบแทนและค่าวสัดุ

เครื่องแต่งกายใหม่ ดงัน้ี

    1. กรณีเครื่องแต่งกาย อปพร. (เทศบาล และ อบต.)

        1.1 อปท.อาจพจิารณาตัง้งบประมาณและเบิกจา่ยค่าเครื่องแต่งกาย อปพร. เพื่อแจก

ใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสูตรที่ อปท.จดัอบรม หรอืผูป้ฏบิตัิการดา้น อปพร. คนละไม่

เกนิ 2 ชด ต่อปี ทัง้น้ี แบบของเครื่องแต่งกายใหเ้ป็นไปตามที่ทางราชการกาํหนด และให ้
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เกน 2 ชดุ ตอป ทงน แบบของเครองแตงกายใหเปนไปตามททางราชการกาหนด และให

คาํนึงถงึความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลงัของ อปท.นั้น ๆ ดว้ย

        1.2 การจดัหาเครื่องแต่งกายชดุฝึก อปพร. หรอืชดุปฏบิติการ อปพร. ซ่ึงประกอบดว้ย

หมวด เสื้อ กางเกง เข็มขดั รองเทา้ รวมทัง้บตัรประจาํตวั อปพร. วฒุบิตัร อปพร. และเข็ม

เครื่องหมาย อปพร. ใหด้ําเนินการตามระเบียบ มท.ว่าดว้ยการพสัดทุี่ อปท.ถอืปฏบิตัิ

การเบกิจา่ยเพือ่สนบัสนุนกจิการ อปพร. (ต่อ)

    2. การเบกิจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรณี อปท.มีคาํส ัง่ใช ้อปพร. ปฏบิตังิานในศูนย ์อปพร. หรอื

นอกที่ต ัง้ศูนย ์อปพร. ไม่นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมง ใหเ้บกิเงนิค่าตอบแทนไดไ้ม่เกนิคนละ 200 บาท

    3. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคาํส ัง่ใหเ้ดินทางไปราชการจะเบิกค่าตอบแทนตามขอ้ 2 

ไ ใ ใ ใ ใมิได ้ แต่ใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยตามระเบียบ มท.ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. หรอื

ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี ไดไ้ม่

เกนิสทิธิของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น ระดบั 1 หรอื ระดบัปฏบิตังิาน เวน้แต่ผูท้ี่เคยเป็นขา้ราชการ

ใหเ้บกิไดใ้นระดบัสดุทา้ยกอ่นพน้จากราชการ

     4. การตัง้งบประมาณตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 3 รวมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการของ 

อปพร  ใหต้ ัง้งบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด หา้มมิใหต้ ัง้งบประมาณอดหนน
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อปพร. ใหตงงบประมาณในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ุหามมใหตงงบประมาณอดุหนุน

ศูนย ์อปพร.

     5. ใหใ้ชห้ลกัเกณฑน้ี์ต ัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี ไม่กระทบต่อการ

ดาํเนินงานตามหนงัสอืที่อา้งถงึไปก่อนแลว้ 



ขอบกพรอง การเบิกจายคาเคร่ืองแตงกาย 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. เทศบาลตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ในแผนงานการรักษาความ
สงบภายในหมวดรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ โดยจัด โครงการฝกอบรมพัฒนาและจัด
ระเบียบผูขับข่ี เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ
โครงการจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ฯลฯ  

    มีการ เบิกจายในการจัดซ้ือ/จัดหาชุด
เครื่องแตงกายมอบใหแกผูขับข่ีรถรับจาง
สาธารณะ แตเทศบาลมีการจัดทําโครงการ
ดังกลาวโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณท่ีตั้งไว
เปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายอยางเดียวท้ัง
จํานวน และในสวนของคาใชจายท่ีใชในการ
ฝกอบรมเทศบาลฯไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  

 

สตง. พิจารณาแลวเห็นวา  การเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกาย เพ่ือแจกใหกับผูขับข่ีรถรับจางสาธารณะ
แตละประเภทใหสวมเสื้อในรูปแบบและสีเดียวกัน เกิด
ความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย โดยผูวาราชการ
จังหวัดอาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ  2536 เรื่อง การ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย ขอ 6 อนุมัติใหสามารถ
เบิกจายไดนั้นตามหนังสือขางตน ไดกําหนดหลักเกณฑ
การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายท่ีจําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมกับลักษณะท่ีจะตองใชและ
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเปนการสวนรวมหรือการ
ปองกันอันตรายหรือสําหรับลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงาน 
และกรณีท่ีมีความจําเปนตองเบิกจายคาวัสดุเครื่อง  
แตงกายนอกเหนือจากหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานท่ีใช แตการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อก๊ัก 
เสื้อคอปก เสื้อเชิ้ต เพ่ือแจกใหผูขับข่ีสวมใสในการแสดง
ประเภทของรถรับจางสาธารณะใหเปนรูปแบบและสี
เดียวกัน มิใชวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานตาม
เจตนารมณของหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ดังนั้น 
ผูวาราชการจังหวัดจึงไมสามารถอนุมัติใหเทศบาลฯ จัดซ้ือ
วัสดุเครื่องแตงกายนอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวได 

     จะเห็นไดวาการเบิกคาวัสดุเครื่องแตงกายเพ่ือ
แจกจายใหกับผูขับข่ีรถรับจางสาธารณะ ไมมีกฎหมาย 
ระเบียบ กําหนดใหสามารถเบิกจายได เปนการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 67 
ดังนั้นแมวาจะไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดก็ไม
อาจถือไดวาสามารถใชอํานาจอนุมัติคาเครื่องแตงกายใน
การปฏิบัติงานตามเจตนารมณของหนังสือกระทรวง  
มหาดไทยท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 
2536 ตามขอ 2 

ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือหาผูรับ
ผิดชดใชเงินคืนคลังเทศบาลฯตอไป 



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
ในโอกาสตอไปขอใหตั้งงบประมาณใหเพียงพอในการ

ดําเนินงาน และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลฯ 
โดยจะตองไมซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน และประเด็นสําคัญ
คือ ตองมีระเบียบกําหนดใหสามารถกระทําไดเปนอันดับ
แรก และควรกําชับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการตางๆโดยเครงครัด 

2. เบิกจายเปนคาเสื้อกูชีพกูภัย ซ่ึงเปนเสื้อ
ซาฟารีพรอมปกชื่อและลักษณตามแบบฟอรมท่ี
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

ชี้แจงวา เทศบาลจัดตั้งหนวยกูชีพมี
วัตถุประสงคเพ่ือรับ – สง ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวย
อุบัติเหตุ ใหบริการคลอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาล และใหเปนไปตามมาตรฐานการแพทย
ฉุกเฉินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย มี
มาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน ฉบับท่ี 1 ขอ 4.2 ก มาตรฐาน
ดานการแตงกาย (ผูปฏิบัติการ) และหลักวิธีการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
การแพทยฉุกเฉิน ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขอ 4.2.4 คาชุดปฏิบัติงานของบุคคลบุคลากร
หรือเครื่องแตงกาย และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลง
วันท่ี 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติ
ชัดเจน จึงไมตองเรียกเงินคืนคลังเทศบาลแต
อยางใด 

สตง. พิจารณาแลวเห็นวา เสื้อกูชีพกูภัยไมมีระเบียบให
เบิกจายได ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0809.3/ว 2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 เรื่อง การ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดไวเฉพาะผู
ปฏิบัติการ พาหนะ เวชภัณฑ เครื่องมือตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติการฉุกเฉินเทานั้น โดยไมไดกําหนดเรื่อง 
เครื่องแบบปฏิบัติการไวแตอยางใด ดังนั้น การตัดชุดกูชีพ
กูภัยจึงเปนการดําเนินการโดยไมมีระเบียบหนังสือสั่งการ
กําหนดใหดําเนินการ จึงเปนการปฏิบัติไมถูกตองตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 
16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การเบิกจายวัสดุเครื่องแตง
กาย ขอ 5 เครื่องแตงกายท่ีเทศบาล สุขาภิบาล และเมือง
พัทยา ไมสามารถเบิกจายได คือ เครื่องแบบ แบบฟอรม 
ชุดฟาติก และชุดประจําทองถ่ิน 

ใหเรียกเงินจากเจาหนาท่ีท่ีไดรับคาตอบแทนดังกลาว 
เพ่ือนําเงินสงคืนคลังเทศบาล แลวสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานการนําเงินฝากธนาคารใหสํานักตรวจเงิน
แผนดินจังหวัดตรวจสอบ 

       3.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ไดจางตัดคาชุดวอรม  เสื้อยืดคอกลมแขนยาว 
และเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น ใหนายตรวจ และ
พนักงานจางปองกันฯ เพ่ือใหมีความคลองตัว  
ในการปฏิบัติหนาท่ี  

     ซ่ึงการจัดซ้ือเสื้อดังกลาว ไมเขาหลักเกณฑการจัดซ้ือ
วัสดุเครื่องแตงกายแตอยางใด เปนการปฏิบัติไมเปนตาม
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 เรื่องการ
จัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย 
     ขอใหดําเนินการเรียกเงินจากผูท่ีเก่ียวของสงคืนคลัง
เทศบาลฯ 



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
        4. อบต.เบิกจายเปนคาจางจัดทําเสื้อยืด
คอปก พรอมสกรีน โครงการสงเสริมนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางปดภาคเรียน 
เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีรายได
ระหวางปดภาคเรียนเพ่ือสนับสนุนใหนักเรียน 
นิสิต นักศึกษามีรายไดจากการทํางานและ  
แบงเบาภาระคาใชจายใหกับผูปกครอง และ
ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน  
      เบิกจายคาจางจัดทําเสื้อยืดคอปก โครงการ
ลีลาศเพ่ือสุขภาพ สําหรับผูเขารวมกิจกรรมลีลาศ  

   พิจารณาแลวเห็นวา การเบิกจายเงินคาวัสดุเครื่องแตง
กายของ อปท. ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  กําหนดใหเฉพาะกับ
หนวยงานเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาถือปฏิบัติ 
แตมิไดรวมถึง อบต. อีกท้ังหนังสือตอบขอหารือของ สถ. 
ท่ี มท 0808.4/8636 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง 
หารือการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงการของหนวยงาน
เทศบาล กรณีชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย ชุดการแสดง และอุปกรณการแตงกายตาง ๆ มิใช
วัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยขางตน และไมมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการของ มท.
กําหนดให อบต.สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
แตงกายใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูเขารวมกิจกรรม
ลีลาศเพ่ือสุขภาพได การกระทําดังกลาวจึงเปนเหตุให 
อบต.ไดรับความเสียหาย 

       5. การเบิกจายคาชุดฝกซอมกีฬาแตละ
ประเภทของโรงเรียน 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งสั่งการ
ใหแนวทางการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายไวแลวตาม
หนังสือ ท่ี มท 0307/ว 384 เรื่อง การเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายไดกําหนดหลักเกณฑใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติ และในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายนอกเหนือจากหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีใช เม่ือ
พิจารณาตามหนังสือสั่งการดังกลาวพบวาหลักเกณฑท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวก็ไมรวมถึงคาชุดฝกซอม
กีฬา กรณีดังกลาวจึงไมสามารถเบิกจายได 
     ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงหา
ผูรับผิดชอบ กรณีการไมปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
หรือการเบิกจายโดยไมมีระเบียบกําหนดใหเบิกจาย ทําให
ราชการตองจายเงิน หากพบวาเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือไมมีระเบียบใหเบิกจาย ใหนํา
เงินจํานวนดังกลาวสงคืนคลังเทศบาลฯ และในโอกาส
ตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
โดยเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีกหากพบวายังมีการ
ปฏิบัติท่ีไมถูกตอง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทาง



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
ราชการ อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 
2544 

6. เทศบาลเบิกจายเปนคาซ้ือเสื้อสําหรับ
ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ของคณะ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุข  

การจัดซ้ือเสื้อดังกลาวมิใชวัสดุเครื่องแตงกายท่ี
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ 2536 เรื่องการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  
และไมถือเปนคาใชจายในการจัดงานตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงไมสามารถเบิกจาย
จากเงินราชการไดตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ขอ 67 

7.  การจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เม่ือ
พิจารณาราคารองเทาดับเพลิง Black Diamond 
ราคาคูละ 7 ,500 บาท กับราคารองเทาท่ีไดจาก
การสืบราคาเพ่ิมจากแชมปไทยการดับเพลิงเปน
รองเทาดับเพลิง แบบมีหูหิ้ว ยี่หอ Harvik 
No.9687 (นําเขา) ราคาคูละ 3,200 บาท  

โดยไมปรากฏวาเทศบาลไดมีการดําเนินการอยางใด
เพ่ือใหไดราคาท่ีเปนธรรมในการจัดซ้ือ 

ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณีการจัดซ้ือวัสดุตามรายการดังกลาว
ขางตนในราคาสูงโดยไมเปนธรรม และดําเนินการตามควร
แกกรณีตอไป 

8. อบต. เบิกจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑเครื่อง
ดนตรีสากล ประกอบดวยครุภัณฑเครื่องดนตรี 
และชุดแตงกายของผูเลนดนตรี  

ในการเบิกจายจัดซ้ือชุดแตงกายของผูเลนดนตรีไม
สามารถเบิกจายได เนื่องจากไมมีระเบียบใหเบิกจาย 

ขอใหเรียกเงินท่ีเบิกจายไมถูกตอง สงคืนคลัง และสั่ง
กําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศึกษาทําความเขาใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ และถือปฏิบัติให
ถูกตองตอไป 

 


