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ั ซ้ื ั ้  การจดซอจดจาง 

ตามระเบยีบพสัดฯุ

1

ขอ้บกพร่อง การจดัซ้ือจดัจา้ง

1. ไม่ระบเุหตผุลและความจาํเป็นที่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง

2. บ่งช้ีเขา้ลกัษณะการแบ่งซ้ือแบ่งจา้ง 

ั ื้ ั ์ ิ ั ์3. จดัซือครุภณัฑเ์กนิราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

4. จดัซ้ือวสัดกุอ่นขออนุมตัจิดัซ้ือจากผูบ้รหิาร

5. ไม่ไดเ้ผยแพรป่ระกาศสอบราคาในเวบ็ไซตข์องจงัหวดัและกรมบญัชีกลาง

6. ไม่มีเหตผุลความจาํเป็นที่จะขยายเวลาของสญัญาจา้งออกไป

7  จดัซ้ือคอมพวิเตอรไ์ม่ผ่านคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบ

2

7. จดซอคอมพวเตอรไมผานคณะกรรมการบรหารและจดหาระบบ

คอมพวิเตอรร์ะดบัจงัหวดัอนุมตัิ

8. การตดิต ัง้อปุกรณ์กฬีาออกกาํลงักายกลางแจง้ ในที่สว่นบคุคลไม่มีการ

อทุศิให ้และเป็นที่ดินสว่นบคุคลครอบครอง
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ขอ้บกพร่อง การจดัซ้ือจดัจา้ง

9. ใบเสนอราคาไม่ไดก้รอกจาํนวนเงนิที่เสนอราคา

10. จดัซ้ือเครื่องสูบน้ําพรอ้มอปุกรณ์ตดิต ัง้ ไมลล์อยพรอ้มขาตัง้ ไม่ไดจ้ดัซ้ือ  

่ จากบคุคลที่มีอาชีพโดยตรง

11. จดัซ้ือกระเป๋าใสเ่อกสารในการฝึกอบรม โดยวธิพีเิศษ

12. จา่ยค่าตอบแทนปลดั โดยเป็นกรรมการตรวจการจา้ง

13. ชําระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ

ั ื้ ั ้ ้ ิ ี่ไ ่ไ ้ ็ ้ โ
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14. จดัซือจดัจา้ง รา้นเดิม ๆ ทไีม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการโดยตรง และสามารถ

     ตกลงรายการจดัซ้ือจดัจา้งกนัได ้

15. จดัซ้ือครุภณัฑไ์ม่ไดจ้ดัสง่ประกาศเผยแพรส่อบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขาย

     โดยตรง

ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ การจดัซ้ือจดัจา้ง

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดขุอง อปท. พ.ศ. 2535 

   และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

2  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 2/ว 1761 ลงวนัที่ 8 กนัยายน 2. หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1761 ลงวนท 8 กนยายน 

   2548 เรื่อง ซกัซอ้มการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 884 ลงวนัที่ 21 

   มีนาคม 2550 เรื่อง การป้องกนัการทจุรติเกี่ยวกบัการพสัดขุององคก์ร

   ปกครองสว่นทอ้งถิ่น
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   ปกครองสวนทองถน

4. หนงัสอืเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที่ นร 0506/ว 78 ลงวนัที่ 12 เมษายน 

   2553 เรื่อง การพฒันาการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 

   (e – Government Procurement)
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ระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ การจดัซ้ือจดัจา้ง

5. หนงัสอืสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0210.5/ว 415 

   ลงวนัที่ 3 กมุภาพนัธ ์2553 เรื่อง การพจิารณาโครงการจดัหาระบบ

   คอมพวิเตอรข์องหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยกาํหนด

6. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวนัที่ 17 

   พฤศจกิายน 2553 เรื่อง การเบกิจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการ

   ซ้ือหรอืการจา้งคณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคมุงานกอ่สรา้งของ

   องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
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7. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0803/ว 1959 ลงวนัที่ 16 

   พฤศจกิายน 2549 เรื่อง ขอความรว่มมือในการตรวจสอบปิดอากรแสตมป์

   หรอืชําระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิกอ่นลงนามในสญัญาจา้ง

พระราชบญัญตั ิว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2540 (พ.ร.บ. ฮ ัว้)

  12 ํ ่  “ ้ ้ ี่ใ ่ ั ใ้ ํมาตรา 12 กาหนดวา “เจาหนาทในหนวยงานของรฐผูใดกระทา

ความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกระทาํการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให ้

มีการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เพือ่เอื้ออาํนวยแกผู่เ้ขา้ทาํการเสนอ

ราคารายใด ใหเ้ป็นผูมี้สทิธทิาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐั มีความผิด

ํ ิ ่ ้ ี่ ้ โ ํ ั ้ ่  ปี ึ  20 ปี 
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ฐานกระทาผดตอหนาท ตองระวางโทษจาคุกตงแต 5 ป ถง 20 ป 

หรอืจาํคุกตลอดชีวติ หรอืปรบัต ัง้แต่ 100,000 บาท ถงึ 400,000 บาท
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บทกาํหนดโทษ หลกักฎหมายพสัดุ

ขอ้ 8 ผูมี้อาํนาจ หรอื หนา้ที่ดาํเนินการตามระเบยีบน้ี หรอื ผูห้น่ึง

ผูใ้ด กระทาํการโดยประมาทเลนิเลอ่ ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบน้ี หรอื ู ฏ

กระทาํโดยมีเจตนาทจุรติ หรอืกระทาํการโดยปราศจากอาํนาจ หรอื

นอกเหนืออาํนาจหนา้ที่

 รวมทัง้มีพฤตกิรรมที่เอื้ออาํนวยแกผู่เ้ขา้เสนอราคา หรอืเสนองานใหมี้การ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ถอืว่าผูน้ั้นกระทาํผิดตาม
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ู

กฎหมายหรอืระเบยีบ หรอืคาํส ัง่ซื้อซึ่งสามารถใชบ้งัคบัแกผู่น้ั้นแลว้แต่

กรณี และในกรณีของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่นใหพ้จิารณาดาํเนินการทาง

วนิยั ตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งดว้ย



ข้อบกพร่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. กรณีจัดซ้ือจัดจ้างตามรายงานขอซ้ือ

ขอจ้างไม่ระบุเหตุผลและความจําเป็นที่ ต้อง
ซ้ือหรือจ้าง ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือ
ราคา ท่ี เคย ซ้ือหรือ จ้ างครั้ งหลั งสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ปี  

 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 20 ให้ครบถ้วน
ตามรายการท่ีกําหนดว่าก่อนดําเนินการซ้ือหรือ
จ้างทุกวิธีให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอ
เหตุผล รายละเอียดของพัสดุ วงเงิน ระยะเวลา 
วิธีการ และขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีจําเป็นในการจัดซ้ือหรือสั่งจ้าง 

ขอให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวโดย
เคร่งครดัในโอกาสต่อไป 

2. การจัดซ้ือจัดจ้างมีข้อบ่งช้ีเข้าลักษณะ
แบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  

 

การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการดําเนินงาน
ประเภทเดียวกัน ระยะเวลาดําเนินการอยู่ในช่วง
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน และเป็นผู้รับจ้างเดียวกัน 
และองค์การบริหารส่วนตําบลรายงานจัดจ้างโดย
วิธีตกลงราคา เพ่ือให้วงเงินวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตํ่า
และอํานาจการสั่งจ้างเปลี่ยนไป  

จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม  ข้ อ  1 6  วร รคสอง  และห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1761 
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้ต้ังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาก
พบพฤติกรรมที่ทําเพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังกล่าว ในการ
เบิกจ่ายและทําให้ราชการเสียหายให้พิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี 

3. จัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 
3,500 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง จํานวน 
1 ชุด จํานวนเงิน 70,500 บาท และจัดซ้ือ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ จํานวนเงิน 29,000 บาท 

 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ปรับปรุงเม่ือเดือนสิงหาคม 2553 กําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 

-เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens จัดซ้ือได้ไม่
เกิน 63,000 บาท จึงจัดซ้ือเกินราคามาตรฐาน



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,500 บาท 

- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 น้ิว จัดซ้ือได้ไม่เกิน 28,000 บาท 
จึงจัดซ้ือเกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,000 บาท 

ขอให้เรียกเงินค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จากผู้รับผิดชอบนําส่งคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ว 

4. ใบวางบิล วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 แต่
เอกสารระบุนายกเทศมนตรีอนุมัติจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 จากใบ
วางบิลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเทศบาลได้จัดซ้ือ
วัสดุไฟฟ้าและรับของจากผู้ขายมาแล้ว ก่อนท่ีจะ
ดําเนินการขออนุมัติซ้ือจากผู้บริหาร  

 
 

เป็นการไม่ปฏิ บั ติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 32 ท่ีกําหนด
สาระสําคัญว่า ก่อนดําเนินการซ้ือหรือจ้างทุกวิธี 
นอกจากการซ้ือที่ ดินและหรือสิ่ง ก่อสร้างให้
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง
เสนอผู้สั่งซ้ือหรือผู้สั่งจ้าง เม่ือผู้สั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง
ใ ห้ความเ ห็นชอบตามรายงาน ท่ี เสนอแล้ ว 
ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือ
การจ้างน้ันต่อไปได้ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธี
ตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับ
ผู้ขายหรือผู้ รับ จ้างโดยตรง  แล้วให้ หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจัดจ้างได้ภายในวงเงิน
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้สั่งจ้าง 

ขอให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาล และกําชับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซ้ือหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้สั่งจ้าง 

5. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาทั้งหมด 
เทศบาลไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคาในเว็บ
ไซด์ของจังหวัดและของกรมบัญชีกลาง e – GP 
(e – Government Procurement) ทั้งน้ีแม้ว่า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e – GP 
มาแล้ว แต่ก็มิได้นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
หาทางแก้ไขปัญหากรณีไม่สามารถใช้งานระบบ 
e – GP ได้ แต่อย่างใด  

 

จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2535 
ข้อ 34 (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 884 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 
เร่ือง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 หนังสือ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/ว 78 
ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 เรื่อง การพัฒนาการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e – Government Procurement) 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
การไม่ประกาศเผยแพร่ประกาศสอบราคา

ในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง และของจังหวัด 
อาจเป็นช่องทางให้เกิดการยินยอมกันในการ
เสนอราคา เน่ืองจาการเผยแพร่ข่าวการสอบ
ราคาทางเว็บไซด์ จะทําให้ข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง
ถูกเผยแพร่ในวงกว้าง และเพ่ือป้องกันข้อครหา 
และขจัดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตหรือกีดกันไม่ให้
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
สามารถเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา และ
เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลเป็นไปโดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

ขอให้กํากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีเช่นน้ีอีก
ขอใ ห้ พิจารณาดํ า เ นินการทางวิ นั ย กับผู้ ท่ี
รับผิดชอบตามควรแก่กรณี 

6. เทศบาลเบิกจ่ายเงินเป็นค่าก่อสร้างศูนย์
พัฒนา เ ด็ก เล็ ก  ตามสัญญา จ้า งลง วันที่  8 
กันยายน  2552 ครบกําหนดสัญญาวันท่ี  7 
ธันวาคม 2552 และได้ขยายเวลาการทํางาน
ให้กับผู้รับจ้างออกไปอีก 60 วัน ตามหนังสือ 
หจก .  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ท่ีผู้รับจ้าง
ขอขยายด้วยเหตุผลว่าในช่วงท่ีทางหจก. ได้
ดําเนินการก่อสร้างรากฐานน้ันได้มีพายุพัดผ่าน 
ทําให้มีปริมาณน้ําฝนมาก ไม่สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างได้ จึงเป็นเหตุให้งานล่าช้าพร้อมแนบ
ปริมาณนํ้าฝนตามอําเภอต่างๆ ในจังหวัดเดือน
กันยายน 2552 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ มี
ปริมาณน้ําฝนรวม อ.เมือง เทียบแล้วน้อยกว่า
ทุกอําเภอในจังหวัด และเรื่องดังกล่าวท้องถิ่น
จังหวัดได้มีหนังสือให้เทศบาลทบทวนเหตุผล
ในการขยายเวลาของสัญญาจ้างออกไปอีก 
60 วัน ว่าไม่เหมาะสม  

พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ขยายเวลาสัญญา
ของเทศบาลให้กับผู้ รับจ้างออกไปอีก 60 วัน 
ตามเหตุผลท่ีผู้รับจ้างอ้างเป็นเรื่องท่ีผู้รับจ้าง
ทราบว่าในช่วงดังกล่าวเป็นฤดูฝนต้ังแต่วันท่ีเข้า
เสนอราคากับทางราชการ  จึงไ ม่ใ ช่ เหตุผล
ท่ีสามารถขยายเวลาให้กับผู้ รับ จ้างได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 132 ดังน้ัน เม่ือผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2553 จึงล่าช้า
กว่ากําหนด จํานวน 59 วัน วันละ 1,894 บาท 

ขอให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว 
และดําเนินการตามควรแก่กรณีผู้ ท่ีทําให้ทาง
ราชการเสียหาย 

7. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยไม่ผ่าน
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ระ ดับจังห วัดพิจารณาอนุ มั ติ
โครงการ  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามนัยหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ท่ี  มท 
0210.5/ว 415 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง 
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ขอให้กํากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า มหนั ง สื อ สํ า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ต่อไป 

8. จากการตรวจสอบการเบิกค่าจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 
4 ชุดๆ ละ 5 รายการ พร้อมติดต้ังตามสัญญา
ซ้ือขายซ่ึงจากการตรวจสังเกตการณ์สถานท่ี
ติดต้ังพบว่า  

หมู่ที่ 1 ติดต้ังไม่เป็นไปตามแบบในสัญญา 
ตามแบบแปลน กํ าหนด ติด ต้ั ง บนฐานปู น 
25 ตารางเมตร แต่จากข้อเท็จจริง ติดต้ังบนฐาน
ปูนเพียง 12 ตารางเมตร และไม่ตรงตามสถานที่
ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ในสัญญา 
แต่เป็นท่ีดินสาธารณะ  

หมู่ที่ 2 ติดต้ังเป็นไปตามแบบในสัญญา 
แต่เป็นท่ีดินส่วนบุคคล ยังไม่มีการอุทิศท่ีดินให้  

หมู่ท่ี 3 สถานท่ีติดต้ังบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นที่ดินส่วนบุคคลครอบครอง ยังไม่ได้
มีการติดต้ังอุปกรณ์กีฬาออกกําลังกายกลางแจ้ง  

หมู่ที่ 4 ติดต้ังไม่เป็นไปตามแบบในสัญญา 
เป็นท่ีดินส่วนบุคคล ยังไม่มีการอุทิศท่ีดินให้ 

 

การที่อบต. ติดต้ังอุปกรณ์กีฬาออกกําลังกาย
กลางแจ้ง ไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนดในสัญญา 
ทําให้ราชการเสียหาย เน่ืองจากใช้จ่ายงบประมาณ
ไปแล้ว และกรณีติดต้ังในที่ดินส่วนบุคคลซ่ึงยัง
ไม่มีการอุทิศที่ดินให้ อาจเกิดปัญหาในภายหลัง 
กรณีที่ผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์
ขอท่ีดินคืน เป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 แจ้งตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 111 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่อง การปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีราชการ
ขอให้ราษฎรอุทิศที่ ดินให้  หรือกรณีเข้าไป
ดําเนินการในที่ดินของเอกชนเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนดใน
สัญญา เพ่ือหาผู้รับผิดชอบในการติดต้ังอุปกรณ์
ออกกําลังกายกลางแจ้งท่ีไม่ถูกต้อง หากพบว่า
ทํ า ใ ห้ราชการ เสี ยหายใ ห้ ดํ า เนินการตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

กรณีการติดต้ังในที่ดินส่วนบุคคล ท่ียังไม่มี
การอุทิศที่ดินให้ ควรดําเนินการจัดทําหนังสือ
แสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทิศท่ีดินให้กับ
อบต. หรือทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
รับโอนท่ีดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ
สํานักงานท่ีดินให้ถูกต้อง 

9.  ตามรายงานการเปิดซองสอบราคา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชน-โรงเรียน และ
บริเวณหน้าศาลาประชาคมชุมชนเทศบาล  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามคําสั่ง

เ ป็นการปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็นไปตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 35 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เทศบาลรายงานผลการเปิดซองว่า ผู้เข้าเสนอ
ราคาขาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก. เสนอราคา แต่ใน
ใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจํากัด ก. ไม่ได้
กรอกข้อความจํานวนเงินที่จะเสนอราคาไว้ในใบ
เสนอราคาทั้งสองโครงการ และในบัญชีแสดง
รายการวัสดุก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานได้
กรอกปริมาณวัสดุและค่าแรงงานไว้ โดยรวม
ราคาวัสดุและค่าแรง โครงการก่อสร้าง คสล. 
ชุมชน-โรงเรียน และโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณหน้าศาลาประชาคมชุมชนเทศบาล  

กรณีท่ีผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ได้เสนอราคา 
แต่มีในรายงานการเปิดซองสอบราคาของ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หากพบว่า เป็น
การกระทําท่ีจงใจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เ พ่ือเ อ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ให้
พิจารณาดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามนัย ข้อ 8 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2545 

10. เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณรายจ่าย 
ค่าซ้ือเคร่ืองสูบนํ้าพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง และค่าซ้ือ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอยพร้อมขาต้ัง)  

 

     การดําเนินการดังกล่าว ไม่ได้จัดซ้ือจาก
บุคคลท่ีมีอาชีพโดยตรง เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ข้อ 32 
    ให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่ าวโดยเคร่ งครัดและแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หาก
ผลปรากฏว่าเป็นเหตุทําให้เทศบาลได้รับความ
เสียหายให้ดําเนินการตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0313.6/ว 2090 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
พิจารณาดําเนินการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามควรแก่
กรณี  

11. เทศบาลจัดทําโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการชุมชน ท่ี
ปรึกษาชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง (กองการศึกษา) และโครงการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
ในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว 

1) การจัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโดยวิธีพิเศษ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ฯ ข้อ 147 (2) เป็นพัสดุท่ีต้องซ้ือเร่งด่วนหาก

พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการฝึกอบรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการย่อมต้องมีการ
วางแผนฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 5 (22) กําหนดให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทํา
แผนการใช้จ่ายเงินย่ืนต่อหน่วยงานคลังทุกระยะ
สามเดือน การท่ีหน่วยงานผู้ เบิกไม่ได้แจ้งให้
หน่วยงานพัสดุกลางดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภายในระยะเวลาอันควร จนทําให้ต้องดําเนินการ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถาน  

2) จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 
ท่ีนั่ง จํานวน 9 คัน โดยวิธีพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 18 (1) 
เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มี
ความชํานาญเป็นพิเศษ และข้อ 18 (3) เป็นงาน
ท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลช้ีแจงว่า ไม่สามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้
ทันกับกําหนดเวลาในการจัดสัมมนา จึงเห็นว่ามี
ความ จํ า เ ป็น เ ร่ ง ด่ วน เพื่ อ ใ ห้ ทัน เ วลาและ
สอดคล้องกับการดําเนินงานเ น่ืองจากการ
สอบราคาใช้เวลาเฉพาะวันทําการปกติไม่น้อย
กว่า 10 วันทําการ และหากรวมวันหยุดราชการ
แล้ว จะทําให้ใช้เวลาประมาณ 20 วันขึ้นไป 
ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานมีปัญหาอุปสรรค และ
ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้”  

อย่างเร่งด่วนโดยวิธีพิเศษ สําหรับเหตุผลท่ีต้องใช้
ผู้รับจ้างซ่ึงมีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชํานาญ
เป็นพิเศษแล้ว หากเทศบาลดําเนินการโดยวิธี
สอบราคาย่อมมีการเผยแพร่ความต้องการจ้าง
โดยกว้างขวาง อันจะทําให้เทศบาลได้ผู้รับจ้างท่ีมี
อา ชีพรับ จ้าง ซ่ึ ง มีฝี มือโดยตรงมากกว่าจะ
ดําเนินการโดยวิธีพิเศษ 

การดําเนินการตามข้อ 8 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯโดย
เคร่งครัด 

12. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในการทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง โดยเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ  

เน่ืองจากตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ชัดเจนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้างและ
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตลอดจน
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย เป็นการ
ไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี 
มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง การเบิกจ่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซ้ือหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์ ผู้จะ
ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้
ดํารงตําแหน่ง ท่ีมาตรฐานกําหนดให้มีหน้าท่ี
ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ดังนั้น 
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจึงไม่มี
สิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวได้ 
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        13. การชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 
ซ่ึงล่วงเลยวันท่ีทําสัญญา 8 วัน 

     เป็ นการป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามห นั งสื อ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0727/ว 95 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2549 แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0803/ว 1959 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ขอความ
ร่วมมือในการตรวจสอบปิดอากรแสตมป์หรือ
ชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามใน
สัญญาจ้าง ท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
ในการกําหนดให้คู่สัญญารับทํางานให้ต้องปิด
อากรแสตมป์ หรือต้องชําระอากรแสตมป์เป็นตัว
เงินต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีอากรแสตมป์ โดยต้อง
นําตราสารมาสลักหลังกรณีวงเงินสัญญา ให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงนามในสัญญาจ้างทุกครั้ง 
     ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
และกําชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เข้มงวดใน
การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปโดยถูกต้องอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก 

       14 .  การเ บิก จ่ายโครงการต่างๆ  ของ
เทศบาล ตามเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และ
จากการสังเกตการณ์ผู้ประกอบร้านค้า ท่ีเทศบาล
จัดซ้ือจัดจ้างเป็นร้านค้าเดิมๆ ท่ีสามารถตกลง
รายการจัดซ้ือจัดจ้างกันได้ แม้จะไม่ไ ด้เป็น
ผู้ประกอบโดยตรง  โดยผู้ประกอบการเป็น
ผู้สนับสนุนกับเจ้าหน้าท่ีให้จัดทําเอกสารเท็จ 
โดยมอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของ
ร้านค้าทุกร้านท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถถ่ายหลักฐานประกอบ
เบิกจ่ายได้เองพร้อมท้ังสามารถระบุรายการใน
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างได้เท่าท่ีต้องการ ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่ามีการจัดซ้ือจัดจ้างตามรายการเบิกจ่าย
ทุกรายการหรือไม่ พบข้อสังเกตที่ เป็นสําคัญ 
มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเกี่ ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย แอบแฝงอยู่ใน
โครงการต่างๆ มีการจัดซ้ือเกินจํานวนราคาสูง 
จัดซ้ือวัสดุจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นผู้ จัด
จําหน่ายโดยตรง และไม่ครบถ้วนตามจํานวน

     เป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามระเบียบดังน้ี 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2547 ท่ีกําหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน
ได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันไม่ให้
เทศบาลฯ ได้รับความเสียหาย และสิ้นเปลือง
งบประมาณเพ่ือให้การใช้ จ่ายเ งินภาษีของ
ประชาชนเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อประชาชน
ในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง  
     3 .  หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ท่ีจัดซ้ือ       ขอให้ผู้บริหารและปลัดเทศบาล แต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้อํานวยการกอง
คลัง ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกรณีจัดซ้ือจัดจ้างทุก
โครงการดังกล่าว พร้อมนําสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ี
นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลท้ังหมดและรายงานผล
การสอบข้อเท็จจริงให้สํานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดทราบด้วย 

       15. เทศบาลดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ยานพาหนะ จํานวน 2 รายการ จัดซ้ือรถตู้ 
จํานวน 1 คัน และจัดซ้ือรถกระบะ 4 ประตู 
จํานวน 1 คัน แต่ไม่ได้ดําเนินการจัดส่งประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไป
ยังผู้มีอาชีพขายน้ันโดยตรง 
      การจัดซ้ือรถตู้จํานวน 16 ท่ีน่ัง แต่จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีเพียง 12 ท่ีนั่ง 

     เทศบาลไม่ศึกษาข้อมูลก่อนดําเนินการจัดซ้ือ 
ทําให้เม่ือจัดซ้ือแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีจัด ซ้ือ และยังทําให้ เทศบาล
สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจําเป็น 
     ขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
และดําเนินการตามควรแก่กรณีกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตามนัยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 


