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การจดัเกบ็การจดเกบ

ภาษีบาํรุงทอ้งที่

1

ุ

1. เป็นที่ดินในเขตปฏรูิปที่ดินเพื่อการเกษตร  เขตป่าสงวน

2. ไม่จดัทาํแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่

3. ไม่จดัทาํทะเบยีนที่ดิน (ภ.บ.ท.6)

4. ไม่ตราขอ้บญัญตัใินการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ตอ้งชําระภาษีบาํรุงทอ้งที่ 

5. ภาษีบาํรุงทอ้งที่คา้งชําระ  หรอืคา้งชําระเกนิ 10 ปี  

6. ระบบแผนที่ภาษี ขอ้มูลไม่เป็นปจัจุบนั

่ ใ ่

2

7. ไม่จดัทาํทะเบยีนที่ดินและใบเสรจ็รบัเงนิภาษีบาํรุงทอ้งที่ 

8. สาํรวจที่ดินซํ้าซอ้น สาํรวจผิดพลาด 

9. ไม่มีประกาศราคาปานกลางของที่ดินสาํหรบัการประเมินภาษีบาํรุงทอ้งที่
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1. พระราชบญัญตัภิาษีบาํรุงทอ้งที่ พ.ศ.2508

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0409/ว 315 ลงวนัที่ 25 

ั ์ ื่ ํ ิ ั ็ ี ํ ้ ี่

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่

   กมุภาพนัธ ์2534 เรอืง แนวทางการดาํเนินการจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที

   ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ

3. หนงัสอืกรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 403 ลงวนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2545 

   เรื่อง แนวทางการดาํเนินการจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ

4  หนงัสอืกรมการปกครอง ที่ มท 0313 3/ว 2922 ลงวนัที่ 19 กมภาพนัธ ์
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4. หนงสอกรมการปกครอง ท มท 0313.3/ว 2922 ลงวนท 19 กมุภาพนธ 

2552 เรื่อง ราษฎรขอทราบขอ้เทจ็จรงิและแนวนโยบายเกี่ยวกบัที่ดินทาํกนิ

5. หนงัสอืกรมป่าไม ้ที่ กษ 0705(9)/7078 ลงวนัที่ 20 เมษายน 2526 

   เรื่อง หารอืการเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ

6. หนงัสอืกรมการปกครอง ด่วนที่สดุ ที่ มท 0310.3/ว 15289 ลงวนัที่ 22 

   กนัยายน 2551 เรื่องการนําแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรอื

ี ี่ ิ ใ ็ ั ิ ี ํ ้ ี่

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่

   ทะเบยีนทดิีน (ภ.บ.ท.6) และใบเสรจ็รบัเงนิภาษีบาํรุงทอ้งท ี (ภ.บ.ท.11) 

   เป็นหนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ์การถอืครองที่ดิน 

7. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0409/ว 483 ลงวนัที่ 24 เมษายน 

   2530 เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจการจดัทาํทะเบยีนที่ดินเพื่อเกบ็ภาษีบาํรุง

   ทอ้งที่ (ภ บ ท 6) 
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   ทองท (ภ.บ.ท.6) 

8. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409/ว 1429 ลงวนัที่ 31 ตลุาคม 

   2529 เรื่อง การปรบัปรุงแบบพมิพภ์าษีบาํรุงทอ้งที่
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9. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 0208 ลงวนัที่ 21 มกราคม 

   2541 เรื่อง การเรง่รดัจดัเกบ็รายได ้และลูกหน้ีคา้งชําระ และ

ํ ่ ี้

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่

   การจาํหน่ายหนีสูญ 

10. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 

2552 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีคา้งชําระ

และวธิกีารบนัทกึบญัชีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

11  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 3/ว 3431 ลงวนัที่ 19 ตลาคม 
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11. หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.3/ว 3431 ลงวนท 19 ตลุาคม 

2552 เรื่อง แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น



ข้อบกพร่อง การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที ่
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. อบต.จัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี ตาม

แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) พบว่า 
อบต.จัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ีบางส่วนจาก
ผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ให้เข้าไปทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยเท่าน้ัน  

 

กรณีราษฎรที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในท่ีดินเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าจะโดยการบุกรุกหรือได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการ ถือเป็นเพียงผู้เข้าทําประโยชน์และอาศัยเท่านั้น 
มิใช่เจ้าของท่ีดินตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ท้องที่ พ.ศ.2508 จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ดังนั้น 
แม้ราษฎรจะแสดงความจํานงขอใช้สิทธิในการเสียภาษีบํารุง
ท้องท่ีเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ 
พ.ศ. 2508 มาตรา 8 (2) กล่าวถึงท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน หรือท่ีดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ
โดยมิได้หาประโยชน์ เจ้าของท่ีดินไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
ถึงแม้ราษฎรจะแสดงความจํานงขอใช้สิทธิในการเสียภาษีบํารุง
ท้องท่ีก็ตาม และอบต.ไม่สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
ดังกล่าวได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมการ
ปกครอง ที่ มท 0313.3/ว 2922 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552 
เรื่อง ราษฎรขอทราบข้อเท็จจริงและแนวนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน
ทํากิน และให้ประกาศยกเลิกแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ 
ภ.บ.ท.5) รวมทั้งให้งดการประเมินภาษี โดยถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.3/ว 
15289 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่องการนําแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือทะเบียนท่ีดิน (ภ.บ.ท.6) และ
ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องท่ี  (ภ.บ.ท.11) เป็นหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลอ้าง
สิทธิการครอบครองในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไป
ซ้ือขาย แลกเปลี่ยนการครอบครองที่ดินดังกล่าว เพ่ือป้องกัน
มิให้มีการบุกรุกเข้าทํากินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมจํานวน
มากข้ึน และรัฐไม่ควรเป็นต้นเหตุแห่งการซ้ือขาย ภ.บ.ท.5 

ให้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบว่าผู้ชําระภาษีบํารุงท้องท่ี
รายใดที่เข้าข่ายไม่ต้องชําระภาษีตามมาตรา 8 (2) แล้วสั่งระงับ
มิให้รับชําระภาษีบํารุงท้องที่ในท่ีดินท่ียกเว้นดังกล่าวและปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
หากเจ้าหน้าที่ละเว้นไม่ปฏิบัติให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ต่อไป 

 
 
 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2. การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี พบว่า 

พ้ืนที่ส่วนหน่ึงอยู่ในเขตป่าสงวน บางส่วนอยู่
ในเขตการขอใช้ท่ีดินของกรมป่าไม้ (เดิม) 
และส่วนหน่ึงเป็นการจัดสรรให้เกษตรกร
ทํากิน (สปก.) ทําให้ติดขัดหรือขัดแย้งในการ
ถื อปฏิบั ติ อ ยู่หลายประการ  เนื่ อ งจาก
ผู้ครอบครองท่ีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
และไม่มี เอกสารแสดงกรรมสิท ธ์ิในการ
ถือครองที่ดิน ถึงแม้จะเป็นความสมัครใจของ
ประชาชน เพ่ือต้องการนําหลักฐานการชําระ
ภาษีดังกล่าวไปแสดงถึงการครอบครองเข้า
ทําประโยชน์ในที่ดินก็ตาม 

 

เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 
0705(9)/7078 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2526 เรื่อง หารือการเก็บ
ภาษีบํารุงท้องท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0409/ว  315 ลง วันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง แนวทางการดําเนินการจัดเก็บภาษี
บํารุงท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และหนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 0311.3/ว 403 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2545 
เรื่อง แนวทางการดําเนินการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ีในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ท่ี มท 
0310.3/ว 15289 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การนํา
แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือทะเบียนท่ีดิน (ภ.บ.ท.6) 
และใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องท่ี  (ภ.บ.ท.11) เป็นหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน 

ให้ดําเนินการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หากพบว่า
ผู้ครอบครองมิใช่ผู้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ควรดําเนินการจัดทํา
ประกาศยกเลิกแบบแสดงรายการที่ ดิน (ภ .บ .ท .5) กรณี
ผู้ครอบครองท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เพ่ือป้องกันมิให้นําแบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุง
ท้องท่ี (ภ.บ.ท.11) ไปใช้เป็นหลักฐานหรือหนังสือสําคัญในการ
แสดงกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน เพ่ือนําไปซ้ือขายแลกเปล่ียน
เปลี่ยนการครอบครองท่ีดินดังกล่าว และเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ขยายวงกว้างมากย่ิงขึ้น 

     3. การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ อบต.ไม่ได้
ดําเนินการ ดังน้ี 
        1 )  ไ ม่ ไ ด้ จัดทําแสดงรายการ ท่ี ดิน 
(ภ.บ.ท.5) เพ่ือให้เจ้าพนักงานประเมินใช้ใน
การคํานวณภาษีบํารุงท้องท่ี และจากการ
ตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
โดยใช้อัตราที่เคยจัดเก็บของปีท่ีล่วงมาแล้ว
เ ป็น เกณฑ์  สา เห ตุ เ น่ือ งจาก เ จ้ าห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ทําให้ไม่ทราบว่ามีเจ้าของ
ท่ีดินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีจํานวนเท่าใด 
และเจ้าของท่ี ดินแต่ละรายมีข้อมูลที่ ดิน
จํานวนเท่าใด  
 

 
 
      การไม่จัดทําแบบ ภ.บ.ท.5 อาจทําให้การจัดเก็บภาษีบํารุง
ท้องท่ีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 มาตรา 30 ท่ีกําหนดแบบแสดง
รายการที่ดินตามมาตรา 24 และมาตรา 29 ให้ย่ืนภายในเดือน
มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของท่ีดินมาตรา 16 
แบบแสดงรายการที่ดินที่ย่ืนตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ทุกปีในรอบ
ระยะเวลาสี่ปีนั้น 
      เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0409/ว 483 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2530 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจการจัดทําทะเบียนที่ดินเพ่ือเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.6) 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0409/ว 1429 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2529 เรื่อง การปรับปรุงแบบพิมพ์ภาษีบํารุงท้องที่ 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       2) ไม่จัดทําทะเบียนที่ดิน (ภ.บ.ท.6) 
เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี
โดยการจัดเก็บภาษีจะใช้ข้อมูลตามประกาศ
แจ้งการประเมินภาษีประจําปีของปีท่ีล่วงมา
ในการจัดเก็บ  

      สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทําแบบแสดงรายการ
ท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และทะเบียนที่ดินเพ่ือจัดเก็บภาษี (ภ.บ.ท.6) 
ใ ห้ เ ป็นปั จ จุ บัน โดยถื อปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ีและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
โดยเคร่งครัด 
       ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาต้องกํากับดูแล และ
ให้ความสําคัญในการจัดเก็บภาษีต่างๆเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนํารายได้จากภาษีมา
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4. อบต.ไม่ตราข้อบัญญัติในการลดหย่อน
ท่ีดินท่ีไม่ต้องชําระภาษีบํารุงท้องที่  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี 
พ.ศ.2508 มาตรา 22 (1) ที่กําหนดให้ถ้าเป็นท่ีดิน นอกเขต
เทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ ไม่ได้ 
โดยการลดหย่อนต้องตราเป็นข้อบัญญัติ ทําให้การจัดเก็บภาษี
ไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นธรรมต่อผู้ชําระภาษี 

เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน ท่ัวถึงและเกิด
ความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี อบต.ต้องออกข้อบัญญัติในการ
ลดหย่อนภาษี บํ ารุ ง ท้อง ท่ี ใ ห้ ชัด เจน  เ พ่ือ ใ ห้ เ จ้ าหน้า ท่ี
ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ต่อไป 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

5. ภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ  การปล่อยให้ลูกหน้ีภาษีค้างชําระเป็นเวลานาน จะทําให้
ยากต่อการเร่งรัดจัดเก็บในภายหลัง เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.6/ว 0208 ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2541 เร่ืองการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ และลูกหนี้ค้าง
ชําระ และการจําหน่ายหนี้สูญ ข้อ 2 กําหนดให้เร่งรัดติดตาม
จัดเก็บลูกหน้ีค้างชําระให้ครบถ้วน หากลูกหน้ีรายใดท่ีจัดเก็บ
ไม่ได้ให้ดําเนินการเรียกชําระหนี้ตามกฎหมาย และข้อ 3 ให้
สํารวจลูกหนี้ค้างชําระเป็นประจําและต่อเน่ือง ถ้าพบว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดจัดเก็บ หรือ
ปล่อยให้มีลูกหน้ีค้างเป็นเวลานานหลายปี จนขาดอายุความ
ฟ้องร้องตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโทษ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง พร้อม
ดําเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้เงินแทนลูกหนี้ที่ขาดอายุ
ความ 

     6. มีลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระเกิน 
10 ปี  
 

         การปล่อยให้ลูกหนี้ภาษีค้างชําระเป็นเวลานาน มิได้มี
การติดตามเร่งรัดจัดเก็บลูกหน้ีค้างชําระอย่างเป็นประจําและ
ต่อเน่ือง ทําให้ยากต่อการเร่งรัดจัดเก็บในภายหลัง และเป็นเหตุ
ทําให้เกิดลูกหน้ีค้างชําระขาดอายุความเป็นจํานวนมาก เป็น
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ภาระทางบัญชีและเป็นการเสียโอกาสที่จะนํารายได้จากค่าภาษี
ดังกล่าว มาใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเข้าข่าย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐบกพร่องในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีได้ 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0313.6/ว 0208 ลงวันที่ 21 มกราคม 2541 เรื่อง การเร่งรัด
จัดเก็บรายได้ และลูกหน้ีค้างชําระ และการจําหน่ายหนี้สูญ 
ข้อ 2 กําหนดให้เร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหน้ีท่ีค้างชําระให้ค้าง
ชําระให้ครบถ้วน หากลูกหน้ีรายใดท่ีจัดเก็บไม่ได้ให้ดําเนินการ
เรียกชําระหน้ีตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการท่ี
กําหนด อย่าปล่อยให้เป็นลูกหน้ีท่ีขาดอายุความฟ้องร้องตาม
กฎหมาย และข้อ 4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ
ว่าลูกหน้ีรายใดที่ค้างชําระเป็นเวลานาน และอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี
จะขอจําหน่ายเป็นหนี้สูญได้  
     ขอให้ช้ีแจงเหตุผลและแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีที่ปล่อยให้มีลูกหน้ีค้างชําระเป็นเวลานานหลาย
ปีจนขาดอายุความ และพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตามควรแก่กรณี 
     สั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทําการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้
ค้างชําระดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้ถือปฏิบัติตามนัย
หนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 
     สําหรับลูกหน้ีค่าภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีค้างชําระเกิน 10 ปีนั้น 
ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลฯ ดําเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ การลด
ยอดลูกหนี้ค้างชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัดต่อไป 

     7. การควบคุมผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  
เทศบาลมีระบบแผนที่ภาษี แต่มีเพียงข้อมูล
ของภาษีบํารุงท้องที่เท่าน้ัน และข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน โดยแบบแสดงรายการที่ดิน และ
ทะเบียนทรัพย์สิน มีเพียงรายการโฉนดท่ีดิน
ไม่มีข้อมูลอ่ืน จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
แผนท่ีภาษีได้ 

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 8  
     ให้เทศบาลดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบแผนที่
ภาษีให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการข้างต้น 
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     8. ภาษีบํารุงท้องท่ี จากการตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้ประเภทค่าภาษีบํารุงท้องที่ 
พบว่า ในการควบคุมและติดตามการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงท้องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 
มิได้จัดทําทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงิน
ภาษีบํารุงท้องที่ เพ่ือบันทึกข้อมูลการประเมิน
ภาษีบํารุงท้องท่ีตามแบบแสดงรายการที่ดิน 
และรายการรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ีตาม
ใบเสร็จรับเงินรับเงินภาษีบํารุงท้องท่ี เป็นเหตุ
ทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้อยู่ในข่ายท่ีต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องท่ีกี่ราย แต่ละรายจะต้อง
ชําระค่าภาษีบํารุงท้องที่เท่าใด 

     ขอให้ ช้ีแจงเหตุผลและพิจารณาการปฏิ บั ติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หากว่าเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบละเลยหรือ
จงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ ได้พิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี และกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จัดทํา
ทะเบียนที่ดินฯ และบันทึกรายการท่ีเกี่ยวข้องในทะเบียนท่ีดิน
ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้ถือปฏิบัติตามนัย
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยเคร่งครัด 

     9 .  ลูกห น้ีภาษี บํารุ งท้อง ท่ีค้ าง ชําระ
จํานวนมาก และค้างชําระเกิน 10 ปี และได้มี
การขออนุมัติปรับลดลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องท่ี
ค้างชําระแล้วส่วนหนึ่ง เน่ืองจากเป็นการ
สํารวจที่ดินซํ้าซ้อน สํารวจผิดพลาด บางราย
ขาย ท่ี ดิน ไป ยังบุ คคล อ่ืนแล้ ว  หรื อ โอน
กรรมสิทธ์ิตามสํานักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 

      ให้เร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วนโดยเร็ว 
ในรายของลูกหน้ีค้างนานให้ดําเนินการยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี เพ่ือนําเงินมาชําระเป็น
ค่าภาษีเงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยให้ปกิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม หากไม่
สามารถดําเนินการยึดทรัพย์สินได้ เน่ืองจากหนี้ขาดอายุความ
ฟ้องร้องตามกฎหมายให้พิจารณาดําเนินการกับผู้รับผิดชอบทุก
ระดับช้ัน พร้อมท้ังดําเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้เงินแทน
ลู ก ห นี้ ท่ี ข า ด อ า ยุ ค ว า ม  โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.6/ว 0208 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2541 เรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ และลูกหน้ีค้าง
ชําระ  และการจําหน่ายหน้ีสูญ  ดําเ นินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ การลด
ยอดลูกหนี้ค้างชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และควรนําแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2552 มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้
ต่อไป 

     10. เทศบาลไม่มีประกาศราคาปานกลาง
ของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
ท่ีจังหวัดได้จัดทําและประกาศใช้แต่ใช้อัตราท่ี
เคยจัดเก็บของปีท่ีล่วงมาเป็นเกณฑ์  

     เ ป็นการไม่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติกําหนดราคา
ปานกลางของท่ีดินสําหรับภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2529 
     สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ให้ครบถ้วน 
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การจดัเกบ็ภาษีป้าย

1

1. จดัเกบ็ภาษีป้ายตํา่กว่าที่ควร 

2. ขนาดและจาํนวนป้ายในแบบแสดงรายการเสยีภาษีป้าย (ภ.ป.1) ไม่ตรง

ั ป้ ี่ ิ ั้ ิ

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็ภาษีป้าย

กบัรายการป้ายทตีดิตงัจรงิ 

3. ไม่ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้น ในการกรอกแบบแสดงรายการ

เพื่อเสยีภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

4. เรยีกเกบ็ภาษีป้ายเท่ากบัจาํนวนเงนิตามใบเสรจ็รบัเงนิค่าภาษีป้าย

ที่เคยชําระในปีกอ่น ๆ

2

ทเคยชาระในปกอน ๆ

5. ไม่สาํรวจทรพัยส์นิที่อยูใ่นข่ายที่ตอ้งเสยีภาษีกอ่นที่จะดาํเนินการจดัเกบ็

6. ป้ายมีอกัษรไทยปนภาพ ยื่นแบบไม่ตรงประเภท

7. จดัทาํแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) แต่จดัทาํไม่ครบทกุราย



09/02/58
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1. พระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 

2. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 101 ลงวนัที่ 19 มกราคม 2533 

   เรื่อง การทจรติและประพฤตมิิชอบเกี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษีป้าย

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็ภาษีป้าย

   เรอง การทจุรตและประพฤตมชอบเกยวกบการจดเกบภาษปาย

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 0208 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2541 

   เรื่อง การเร่งรดัจดัเกบ็รายได ้และลูกหน้ีคา้งชําระ และการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2552 

   เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีคา้งชําระและวธิกีารบนัทกึ

ั ี ์ ่ ้ ิ่

3

   บญัชีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวนัที่ 19 ตลุาคม 2552 

   เรื่อง แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น



ข้อบกพร่อง การจัดเก็บภาษปีา้ย 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. เทศบาลจัดเก็บภาษีป้ายตํ่ากว่าท่ีควร  
   เทศบาลช้ีแจงว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวเป็นป้าย

ท่ีมีสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกอยู่เหนือข้อความ 
แ ล ะ สั ญลั ก ษ ณ์ ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก เ ว้ น ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (6) 
จึงจัดเก็บรวบรวมเป็นป้ายประเภทท่ี 1 

ป้ายดังกล่าวแม้จะมีตราสัญลักษณ์ของทาง
ราชการ แต่เป็นการใช้ตราสัญลักษณ์เพ่ือโฆษณา
ประกอบการทําธุรกิจเป็นของผู้ประกอบการเจ้าของ
ป้าย ดังน้ัน จึงไม่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (6) 
     ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเก็บ
ภาษีป้ายที่จัดเก็บตํ่าไปให้ครบถ้วนโดยเร็ว และใน
โอกาสต่อไปสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้นับผิดชอบตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้ค่าภาษีให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดย
เคร่งครัด 

2. จากการทดสอบขนาดพ้ืนที่ และจํานวนป้าย 
ตามแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ป้าย (ภ .ป .1 ) 
เปรียบเทียบกับป้ายของจริง พบว่า ผู้เสียภาษีแจ้งขนาด
และจํานวนป้ายในแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) ไม่ตรงกับรายการป้ายที่ติดต้ังจริง ส่งผลให้ชําระ
ภาษีตํ่ากว่าความเป็นจริง  

ขอให้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ควร
ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มีการสํารวจข้อมูลของผู้เสียภาษีอย่างสมํ่าเสมอและ
ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 

3. การจัดเก็บภาษีป้าย เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ในการกรอกแบบแสดงรายการ
เพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) เช่น ไม่ได้ระบุข้อความ หรือ
เครื่องหมายที่ปรากฏบนป้าย แบ่งประเภทของป้าย
ไม่ถูกต้อง ทําให้ขาดข้อมูลที่สําคัญในการคํานวณเพ่ือ
ประเมินภาษี จึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
จัดเก็บภาษีป้ายถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่  

จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 12 และมาตรา 17 

สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินกรอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเน้ือท่ี จํานวน และ
ประเภทของป้าย ในแบบแจ้งแสดงรายการเพ่ือ
เสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ.2510 กําหนดโดยเคร่งครัด  

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลจํานวนผู้เข้าข่าย
ชําระภาษี  โดยจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
มอบหมายให้มีการสํารวจพื้นท่ีจริง อย่างเพียงพอและ
สมํ่าเสมอ เ พ่ือสามารถจัดเก็บรายได้ภาษีอย่าง
ครบถ้วนจากเจ้าของทรัพย์สินทุกราย รวมท้ังเกิดความ
เป็นธรรมท่ัวถึง และเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
รวมท้ังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

4. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีป้าย หรือ
ประเมินเรียกเก็บภาษีป้ายตํ่าไป  

เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ.2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 17 มาตรา 25 
มาตรา 27 และมาตรา 29 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเรียก



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ประเมินภาษีเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่
สามารถดําเนินการด้ให้หาผู้รัผิดชอบชดใช้เงินท่ีจัดเก็บ
ภาษีตํ่าไป เพ่ือนําส่งคลังโดยเร็ว และให้ออกสํารวจ
ตรวจสอบป้ายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
หากมีป้ายรายใดยังไม่ได้ชําระภาษีให้ดําเนินการเรียก
เก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 

ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     5. เจ้าของท่ีอยู่ในข่ายท่ีจะต้องเสียภาษีป้าย มิได้ย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีป้ายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความที่ผู้ย่ืนจะต้องกรอกไว้
ในแบบ ภ.ป.1 ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ประเมินจะทํา
การประเมินค่าภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซ่ึงในการจัดเก็บ
ค่าภาษีป้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เรียกเก็บภาษีป้าย
เท่ากับจํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายท่ีเคย
ชําระในปีก่อนๆ 

     การปฏิ บัติ ดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิ บัติตามนัย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 12 มาตรา 15 
และมาตรา 17 
     ขอให้ช้ีแจงเหตุผล และพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หากพบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้รับ
ชอบละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
     สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สํารวจตรวจสอบ
ข้อมูลฐานภาษีเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน และดําเนินการเร่งรัดให้เจ้าของป้ายหรือ
ผู้ครอบครองป้าย ให้มาย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
เ พ่ือที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินทําการ
ประเมินค่าภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535)  ให้ถูกต้องต่อไป 
และสั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามนัย
พระราชบัญญัติภาษีป้ายดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
ด้วย 

       6 .จากการสั ง เ กตการณ์ พ้ืนที่ จ ริ ง ของป้ า ย
เปรียบเทียบกับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) 
ปรากฏว่า ผู้เสียภาษีชําระภาษีตํ่าไป ข้อตรวจพบข้างต้น
เกิดขึ้นเ น่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ ไม่สํารวจ
ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษีก่อนท่ีจะดําเนินการ
จัด เ ก็ บ  ประกอบกั บขาดการควบคุ ม ดู แลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

     เ ป็นการไ ม่ถื อปฏิ บั ติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ขอให้กําชับผู้บังคับบัญชาตามลําดับ กํากับควบคุม 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการ
สํารวจข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีให้
ครบถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และหนังสือสั่งการดังกล่าวโดย



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เคร่งครัดต่อไป 

      7. จากการตรวจสอบขนาดพื้นท่ีป้ายและจํานวน
ป้ายในพ้ืนที่จริงเปรียบเทียบกับแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย (ภป.1) พบว่า ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
ป้าย (ภป.1) ไม่ตรงป้ายจริง ไม่ย่ืนแบบ ภป.1 และ
ไม่ชําระภาษีป้าย ทําให้การจัดเก็บภาษีป้ายตํ่าไป  
 

        ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง 
ดําเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้วนําส่งเป็นรายได้
ของ อบต. และกําชับให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับ
มอบหมายอย่างจริ ง จั ง  โดยสํ า รวจตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีข้างต้น และรายอ่ืนๆ ท่ีเหลือท้ัง
หมดแล้วดําเนินการประเมินพร้อมจัดเก็บค่าภาษีให้
ครบถ้ วนและถู ก ต้ อ ง  โ ดยปฏิบั ติ ต ามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 101 ลงวันท่ี 19 
มกราคม 2533 เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย ข้อ 4 อย่างเคร่งครัด 
หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้รีบรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาโดย
ทันที 

      8. จากการทดสอบการจัดเก็บภาษีป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย พบว่า มีการกรอกรายการ
ประเภทป้ายในแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (รูปถ่าย) เน่ืองจากป้ายที่แสดงเป็น
ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนภาพ ซ่ึงต้องย่ืนแสดงรายการใน
แบบประเภท 2 แต่เจ้าของป้ายได้ย่ืนแสดงรายการใน
แบบประเภท 1 จึงเป็นการย่ืนแสดงภาษีป้ายโดยไม่
ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดลง  

   เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 
2510 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 
มาตรา 25 (2) ท่ีกําหนดอัตราภาษีป้ายท่ีมีอักษรไทย
ปนอักษรต่างประเทศหรือปนภาพหรือเครื่องหมายอ่ืน 
ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยเซนติเมตร 
      ขอให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการ
เรียกเก็บภาษีท่ีจัดเก็บไม่ครบถ้วน นําส่งคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล และสั่งกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

       9. จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย กับ
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พบว่า มีการจัดทํา
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) แต่จัดทําไม่ครบ
ทุกราย ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจัดเก็บภาษีป้าย
ถูกต้องหรือไม่ และองค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บ
ภาษีป้ายโดยใช้อัตราท่ีเคยจัดเก็บของปีท่ีล่วงมาแล้วเป็น
เกณฑ์ โดยไม่ได้ออกสํารวจพ้ืนท่ีจริง  

    เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ. 2510 หมวด 2 มาตรา 12 กําหนดให้เจ้าของ
ป้ายซ่ึงจะต้องเสียภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ภายในในเดือนมีนาคมของปี 
     สั่งกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้เสียภาษีย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดให้ครบถ้วน และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ภาษีป้ายโดยเคร่งครัด 
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การจดัเกบ็การจดเกบ

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน

1

1. กาํหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเพื่อใชป้ระเมินค่ารายปีของทรพัยส์นิ 

เป็นประเภทและอตัราตายตวั

้ ่ ่

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน

2. ผูเ้สยีภาษีชําระไม่ตรงกบัพื้นที่ใชส้อยจรงิ โดยชําระสูงหรอืตํา่กว่าความ

เป็นจรงิ

3. ไม่ไดท้าํการสาํรวจสภาพโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอืน่ ๆ

4. จดัเกบ็ภาษีไม่เป็นไปตามอตัราที่กาํหนดไว ้

ไ ่ไ ้ ื่ ้ ื่ ี ีโ ื ี่ ิ ั

2

5. ไม่ไดย้นืแบบแจง้รายการเพอืเสยีภาษีโรงเรอืนและทดิีน และพนกังาน

เจา้หนา้ที่มิไดมี้หนงัสอืสอบถามผูอ้ยู่ในข่ายที่ตอ้งเสยีภาษี

6. ไม่ไดก้าํหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร
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7. ไม่ไดมี้การสาํรวจขอ้มูลภาคสนาม ทาํใหฐ้านขอ้มูลภาษีและทะเบยีน   

ทรพัยส์นิไม่เป็นปจัจุบนั

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน

ุ

8. คาํนวณค่ารายปีเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 5 ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณภาษี

9. ไม่ไดใ้ชร้าคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อประเมินค่ารายปี

10. จดัเกบ็ภาษีตามอตัราในใบเสรจ็รบัเงนิของปีที่ลว่งมาแลว้เป็นเกณฑ์

11. กรอกขอ้มูลต่างๆในแบบรายการเสยีภาษี (ภ.ร.ด.2) ไม่ครบถว้นทกุราย

3

12. ไม่ไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการพจิารณากล ัน่กรองการประเมินค่ารายปี 

13. ระบบแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ ดว้ยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

(GIS) มาใชใ้นการจดัเกบ็ภาษี ตัง้แต่ปี 2547 แต่ไม่สามารถใชก้ารได ้

1. พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แกไ้ข

เพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2534 

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็ภาษี โรงเรอืนและที่ดิน

( ) 53

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307/ว 2393 

ลงวนัที่ 10 กนัยายน 2536 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางการจดัเกบ็

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน

3 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 560 ลงวนัที่ 23 

4

3. หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0312/ว 560 ลงวนท 23 

เมษายน 2522 เรื่องการคาํนวณค่ารายปีและการประเมินภาษี

โรงเรอืน
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4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 0208 ลงวนัที่ 21 มกราคม 

   2541 เรื่อง การเรง่รดัจดัเกบ็รายได ้และลูกหน้ีคา้งชําระ และ

ํ ่ ี้

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งที่

   การจาํหน่ายหนีสูญ 

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 

2552 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีคา้งชําระ

และวธิกีารบนัทกึบญัชีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

6  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 3/ว 3431 ลงวนัที่ 19 ตลาคม 

5

6. หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.3/ว 3431 ลงวนท 19 ตลุาคม 

2552 เรื่อง แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น



ข้อบกพร่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ ดิน โดย

กําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเพื่อใช้ประเมิน
ค่ารายปีของทรัพย์สิน เป็นประเภทและอัตรา
ตายตัว  

 

เป็นการกํ าหนดไม่ถูก ต้องตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0303/ว 
2393 ลงวันที่ 30 กันยายน 2536 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  ซ่ึง ใ ห้
กําหนดเป็นอัตราต่อตารางเมตร การกําหนด
อัตราของเทศบาลฯ ทําให้การจัดเก็บเกิดความไม่
เป็นธรรมระหว่างผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีท่ีใช้
พ้ืนท่ีของทรัพย์สินในการดําเนินกิจกรรมมาก
น้อยไม่เท่ากันแต่ต้องชําระภาษีเท่ากัน 

สั่งการให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
การประ เ มินค่ า ราย ปีกํ าหนดราคาค่ า เ ช่ า
มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน ตาม
แนวทางที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บต่อไป 

2. จากการทดสอบขนาดของโรงเรือนตาม
แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ภ.ร.ด.2) เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใช้สอยจริง พบว่า 
ผู้เสียภาษีชําระไม่ตรงกับพ้ืนท่ีใช้สอยจริง โดย
ชําระสูงหรือตํ่ากว่าความเป็นจริง  

ช้ีแจงว่า ผู้เสียภาษีมีการปรับลดและเพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยโดยไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ ทําให้
การจัดเก็บภาษีดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง 

ขอให้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
ควรควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการสํารวจข้อมูลของผู้เสีย
ภาษีอย่างสมํ่าเสมอและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เ พ่ือใช้ เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ใ ห้
ครบถ้วนถูกต้อง และให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 โดยเคร่งครัด
ต่อไปด้วย 

เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี ควรแจ้งให้
ผู้เสียภาษีทราบว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
ใช้สอยของพ้ืนท่ีโรงเรือนควรแจ้งให้ อบต.ทราบ
เพ่ือให้การคํานวณการจัดเก็บภาษีเป็นไปโดย
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 

3. ไม่ได้ทําการสํารวจสภาพโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สินน้ัน สํารวจการติดต้ังป้ายร้านค้า และ
ปรับฐานข้อมูลในการคํานวณอัตราภาษี เพ่ือ
จัดเก็บให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมแก่ผู้
ชําระภาษี 

ในการจัดเก็บจะเรียกเก็บภาษีตามอัตราท่ี
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมาแล้วเป็น
เกณฑ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 560 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2522 เรื่องการคํานวณค่า
รายปีและการประเมินภาษีโรงเรือน 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     4. จากการทดสอบการคํานวณภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน โดยใช้อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย
ต่อตารางเมตรซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และ
คณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอให้พิจารณาการ
ประเมินใหม่ พบว่าเทศบาลจัดเก็บภาษีไม่เป็นไป
ตามอัตราที่กําหนดไว้ 

     ขอให้ตรวจสอบการคํานวณภาษีโรงเรือน
และท่ีดินกรณีดังกล่าว ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่า
มาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตรซ่ึงกําหนดโดย
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่า
รายปี ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการ
พิจารณาคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 
หากพบว่าจัดเก็บไม่ถูกต้องให้จัดเก็บเพ่ิมเติม 

     5 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จากการตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พบว่า เจ้าของโรงเรือนและที่ดินท่ีอยู่ในข่าย
ท่ีต้องเสียภาษีฯ ไม่ได้ย่ืนแบบแจ้งรายการเพ่ือเสีย
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิได้
มีหนังสือสอบถามผู้อ ยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่จะนํามากําหนดประเภท
แห่งทรัพย์สิน ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน และค่าภาษี
ท่ีจะต้องเสีย เพ่ือให้พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการ
ประเมิน 

     การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 
มาตรา 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0307/ว 2393 ลงวันท่ี 10 
กันยายน 2536 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินและการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
     ขอ ใ ห้ ช้ี แ จ ง เ ห ตุ ผ ลและ พิจ า รณากา ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หากพบว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
หนังสือสั่งการดังกล่าวให้พิจารณาโทษตามควร
แก่กรณี 
     ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสํารวจ
ตรวจสอบข้อมูลฐานภาษีเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และดําเนินการ
เร่งรัดให้เจ้าของโรงเรือนและที่ดินท่ีอยู่ในข่ายท่ี
ต้องเสียภาษี ให้มาย่ืนแบบแจ้งรายการเพ่ือเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามนัย
มาตรา 24 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน  พ .ศ .  2475 และท่ีแก้ไขเ พ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 

     6. เทศบาลไม่ได้กําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐาน
กลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน แต่จะใช้ข้อมูล
จากทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนคุมผู้ชําระ
ภาษี และจะพิจารณาจากใบเสร็จรับเงินของปี
ท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีปี

     สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสํารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตามความ
เ ป็นจ ริง เ พ่ือใ ช้ ในการ กําหนดราคาค่า เ ช่ า
มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร การปรับปรุง
ฐ า น ข้ อ มู ล ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น 
การประเมินและจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันและผู้ ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ประกอบกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบไม่ได้มีการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ทํา
ให้ฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน ส่งผลให้มีการประเมินและจัดเก็บภาษีไม่
ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นธรรม 

เป็นธรรมต่อไป และเม่ือสํารวจข้อมูลโรงเรือน
และท่ีดินท่ีแท้จริงแล้ว ให้ตรวจสอบกับแบบ
แสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินว่าข้อมูล
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลตามแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือนและที่ดินขาดหายไป ให้
ดําเนินการจัดเก็บภาษีในส่วนท่ีขาดให้ครบถ้วน 
     กําชับให้เจ้าหน้าที่ ท่ี เกี่ยวข้องศึกษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และผู้บริหารต้อง
ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การปฏิ บั ติหน้า ท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้เกิดข้อบกพร่อง
เช่นนี้อีก 
 

      7. จากการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน โดยทดสอบการคํานวณภาษีตามแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ ดิน 
(ภ.ร.ด.2) ของผู้เสียภาษี พบว่า มีการคํานวณ
ค่ารายปีเพ่ิมขึ้นอีก ในอัตราร้อยละ 5 หรือคิด
เป็นเงิน 1.05 บาทต่อตารางเมตร แล้วจึงนําไป
เป็นฐานในการคํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ตามคําสั่งเจ้าพนักงานประเมินให้พิจารณาประเมิน
ค่ารายปีเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 5 จากผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
เสียภาษีในปี 2545 เพ่ือเป็นการปรับฐานการ
คํานวณภาษี  

    แต่จากการตรวจสอบพบว่า มีเพียงคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินค่ารายปี และพิจารณาประเมินใหม่
เ ท่านั้น  แต่ไ ม่ไ ด้ มี เอกสารหลักฐานในการ
พิจารณาประเมินค่ารายปีเพ่ิมขึ้นให้ตรวจสอบแต่
อย่างใด อีกท้ังเอกสารท่ีเทศบาลใช้ในการกําหนด
ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตร 
เพ่ือประกอบการคํานวณค่ารายปีในการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ ดินในปัจจุบันน้ัน ใช้มาต้ังแต่
เทศบาลมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  ซ่ึ ง นับเ ป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี 
     เพ่ือความเป็นธรรมและเสมอภาคต่อผู้เสีย
ภาษี ขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา
ค่าเช่ามาตรฐานกลาง และดําเนินการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินค่ารายปีใหม่ พร้อส่ง
สําเนาประกาศราคามาตรฐานกลางให้ สตง.
ตรวจสอบด้วย 

     8. เทศบาลได้กําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐาน
กลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรเพ่ือใช้ในการประเมินค่า
รายปีของโรงเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล แต่จากการ
ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พบว่า 
เทศบาลไม่ได้ใช้ราคาเช่ามาตรฐานต่างๆดังกล่าว
เพ่ือประเมินค่ารายปีสําหรับคํานวณจัดเก็บภาษี 
แต่ได้ใช้อัตราภาษีในงวดปีก่อนเป็นเกณฑ์ในการ

       ซ่ึงการไม่ได้ใช้ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง 
เพ่ือประเมินค่ารายปีสําหรับคํานวณจัดเก็บภาษี
ดังกล่าว ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเทศบาล
จัดเก็บภาษีถูกต้องหรือไม่ ส่งผลให้การจัดเก็บ
ภาษี ไ ม่ มีประสิท ธิภาพเท่ า ท่ีควร  เ ป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 8 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จัดเก็บ  วรรค  3  และหนังสื อกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0307/ว 2393 ลงวันท่ี 10 
กันยายน 2536 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมันตรี  ท่ี กํ าหนดให้นํ า เอาลักษณะ
ทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนท่ี ทําเลที่ต้ัง และการบริการ
สาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์มา
ประกอบการพิจารณาหาค่ ารายปี  โดย วิ ธี
เปรียบเทียบกับค่ารายปีท่ีล่วงมาแล้ว 
       ขอให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในครั้งต่อไปให้ใช้
ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรใน
การประเมินค่ารายปีสําหรับจัดเก็บภาษี และหาก
มีความจําเป็นที่จะประเมินค่ารายปีหรือจัดเก็บ
ภาษีแตกต่างไปจากท่ีกฎหมายและหนังสือสั่งการ
กําหนด ควรระบุเหตุผลและความจําเป็นไว้ในใบ
แจ้งประเมินภาษี (ภ.ร.ด. 8) ท้ังนี้เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีและสามารถควบคุม
การจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      หากมีการเปลี่ยนแปลงประเภททรัพย์สิน
หรือบริเวณการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปจาก
ท่ีกําหนดไว้เดิมอันจะทําให้ต้องกําหนดทําเล หรือ
ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตร
ใหม่ ให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
การประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณา
คําร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่ ดําเนินการ
จัดทําราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตาราง
เมตรตามสภาพข้อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็น
แนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของ
ทรัพย์สินต่อไป 

       9. อบต. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินตาม
อัตราท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงินของปีท่ีล่วงมาแล้ว
เป็นเกณฑ ์
  
 

     อาจไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สภาพ
โรงเรือนในปัจจุบันโดยไม่มีแนวทางการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนเหมาะสม เป็นผลให้การจัดเก็บรายได้
ของ อบต. ไม่เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง และ
ไม่มีการกําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย
ต่อตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคํานวณ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ค่ารายปีเพ่ือเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงกําหนดให้
นําเอาลักษณะทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนท่ี ทําเลที่ต้ัง 
และบริการสาธารณะท่ีทรัพย์สินได้รับประโยชน์
มาประกอบการพิจารณาหาค่ารายปี โดยวิธี
เทียบเคียงกับค่ารายปีท่ีล่วงมาแล้ว 
       ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํารวจโรงเรือน
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดราคา
ค่าเช่ามาตรฐานกลางและเป็นแนวทางในการ
คํานวณค่ารายปีทรัพย์สิน ตามท่ีหนังสือสั่งการ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินและ
จัดเก็บภาษี รวมถึงสามารถควบคุมการจัดเก็บ
รายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    10. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
        1) มีการกรอกข้อมูลต่างๆในแบบรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ .ร .ด .2) แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่กรอกลักษณะและขนาดความ
กว้าง ความยาว และการใช้ประโยชน์ของโรงเรือน
และทรัพย์สิน เป็นต้น 
        2) แบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) มีให้ตรวจสอบไม่ครบทุกราย จึงไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าการประเมินเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีนั้นถูกต้องตามสภาพโรงเรือนหรือไม่ และ
จากการตรวจสอบพบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยใช้อัตราท่ีเคย
จัดเก็บของปีท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์  
      3) ไม่ไ ด้แต่ง ต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินค่ารายปี เพ่ือกําหนดราคา
ค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรสําหรับ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมิน
ค่ารายปีของทรัพย์สินแต่จัดเก็บโดยใช้อัตราการ
จัดเก็บของปีท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์  

       เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 มาตรา 19 และมาตรา 20 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0307/ว 2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน และการดําเนินการตามมิติคณะรัฐมนตรี 
    ส่ังกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์
ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบดังกล่าวให้ครบถ้วนและ
ตรวจแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็น
จริงและถือปฏิ บั ติตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดินดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
   แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาประเมินค่ารายปี
ของทรัพย์สิน เพ่ือพิจาณากําหนดราคาค่าเช่า
มาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตรสําหรับใช้เป็น
แนวทางในการประกอบการประเมินค่ารายปีของ
ทรัพย์สิน และราคามาตรฐานกลางควรกําหนดให้
เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ เสียชีวิต และ
ถือปฏิ บั ติตามหนังสือสั่ งการของกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     11. การจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน จากการตรวจสอบขนาดของโรงเรือน 
พ้ืนที่ใช้สอยจริง เปรียบเทียบกับแบบแจ้งรายการ
เพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.2) พบว่า 
         1) ไม่ย่ืนแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) และค้างชําระภาษี
โรงเรือน  
        2) ย่ืนแบบ ภรด.2 ไม่ตรงกับพ้ืนท่ีใช้สอย
จริง ทําให้รับชําระภาษีตํ่าไป  
       3) เรียกเก็บเงินค่าภาษีสูงกว่าค่าภาษีท่ีต้อง
ชําระ 

        ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ควบคุม 
กํ ากับ ดูแล  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาให้มีการสํารวจข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี และดําเนินการ
จัดเก็บภาษีท่ีชําระตํ่าไปให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
เป็นธรรมแก่ผู้ชําระภาษีโดยเฉพาะรายท่ีผู้เช่า
โรงเรือนเป็นเจ้าหน้าท่ี อบต. ควรดําเนินการ
โดยเร็ว  มิให้ เกิดกรณี เ ช่น น้ี อีก เ พ่ือให้การ
ดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    12. จากการตรวจสอบแบบแจ้งรายการเพ่ือ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ผู้รับประเมิน
และพนัก งาน เจ้ าหน้ า ท่ีกรอกรายละ เอี ยด
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ให้ค่าเช่าหรือประโยชน์
อย่างอ่ืนที่อาจคิดเป็นตัวเงินได้ในปีที่ล่วงแล้ว 
ไม่ระบุประเภทและขนาดของโรงเรือน ไม่ระบุค่า
รายปีปีก่อน ไม่ปรากฏการตรวจสอบการคํารวณ
ค่ารายปีและค่าภาษีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

     เป็นการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 20 
และมาตรา 21 
    ให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ครบถ้วนโดยเคร่งครัด 

   13. การจัดเก็บรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พบว่า เทศบาลได้นําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ต้ังแต่ปี 2547 ซ่ึงปัจจุบัน
ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ 

      เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบโปรแกรม
และไม่มีความรู้เรื่องระบบแผนที่ภาษี ทําให้ไม่
สามารถนํามาใช้ได้ และการปรับฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษี การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และ
ทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี  (ผ .ท .5) ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีจะใช้ข้อมูลตามท่ีผู้รับ
ประเมินแจ้งตามแบบแจ้งรายการเพ่ือชําระภาษี 
และข้อมูลปีก่อนเป็นหลัก ทําให้จัดเก็บภาษีไม่
ครบถ้วน 
      ให้เร่งรัดดําเนินการสํารวจข้อมูลทรัพย์สิน
เพ่ือนํามาปรับข้อมูลผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีและ
ข้อมูลทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เ พ่ือ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ให้ครบถ้วนถูกต้องสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีต่อไป 
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่การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

1

1. จดัเกบ็น้ําประปาไม่เป็นปจัจบุนั แกไ้ขตวัเลขจาํนวนค่าน้ําประปา

2. ไม่ไดจ้ดัทาํบญัชีแยกประเภทรายตวั ลูกหน้ีผูใ้ชน้ํ้าประปา (ป.17) 

ไ ่ไ ้ ั ํ ั ีป ํ ั ใ้ ้ ํ้ ป ป ป

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

3. ไม่ไดจ้ดัทาํบญัชีประจาํตวัผูใ้ชนํ้าประปา (ป.32)

4. ไม่ไดนํ้าเงนิที่จดัเกบ็ในแต่ละวนัสง่ใหเ้จา้หนา้ที่การเงนิ

5. ไดร้บัโอนกจิการประปาจากคณะกรรมการประปาหมู่บา้น แต่ไม่มี

เอกสารหลกัฐานการรบัมอบ สง่มอบแต่อย่างใด 

6 บญัชีแยกประเภทสงกว่าใบเสรจ็รบัเงนิค่าน้ําประปาคงคา้ง 

2

6. บญชแยกประเภทสูงกวาใบเสรจรบเงนคานาประปาคงคาง 

7. ใบเสรจ็รบัเงนิค่าน้ําประปาที่ตรวจนบัไดม้ากกว่าจาํนวนคงเหลอืตาม

ทะเบยีนคมุใบเสรจ็รบัเงนิ 

8. ไม่บนัทกึบญัชีค่าเช่าอาคารหอ้งประชมุของ อปท.
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7. ลูกหน้ีคา้งชําระค่าน้ําแร ่

8. ไม่ไดจ้ดัเกบ็รายไดค่้าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตราย

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

ุญ

ต่อสขุภาพ

9. จดัซ้ือถงุดาํออกจาํหน่ายแทนการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

10. จดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบยีนราษฎรแ์ลว้ 

11. ไม่ไดย้ื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี สถานคา้ปลกีน้ํามนั

3

12. ไม่นําสง่ค่าธรรมเนียมบาํรุงโรงแรม

13. จดัเกบ็ค่าอากรฆ่าสตัวแ์ละค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์โดยไม่มีโรงฆ่าสตัว ์

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการบรหิารกจิการและบาํรุงรกัษาระบบประปา

   หมู่บา้น พ.ศ. 2548

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 212 ลงวนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2534 

ื่ ้ ้ ใ ้ ี

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

   เรอืง ซกัซอ้มความเขา้ใจดา้นการเงนิและบญัชีสขุาภบิาลและแผนการประปา

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 0208 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2541 

   เรื่อง การเร่งรดัจดัเกบ็รายได ้และลูกหน้ีคา้งชําระ และการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2552 

   เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีคา้งชําระและวธิกีารบนัทกึ

4

ูญ ู

   บญัชีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวนัที่ 19 ตลุาคม 2552 

   เรื่อง แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น
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6. พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละการจาํหน่ายเน้ือสตัว ์

   พ.ศ. 2535

่ ้ ั ่ ี ใ ้ ิ ็

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

7. กฎกระทรวงว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารเกบ็ขยะ ขน 

   และกาํจดัสิง่ปฏกูิลหรอืขยะมูลฝอยและอตัราค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 

   พ.ศ. 2545

8. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ 

   การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครอง

5

   การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547

9. ขอ้บญัญตั ิอปท. เรื่อง การเกบ็ภาษีบาํรุง อปท. จากน้ํามนัและยาสูบ 

   พ.ศ.2555 



ข้อบกพรอ่ง การจัดเก็บรายได้อ่ืน 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดเก็บนํ้าประปาไม่เป็นปัจจุบัน 

กล่าวคือ ออกใบเสร็จค่าน้ําประปา (แบบ ป.41) 
เพ่ือต้ังเก็บค่านํ้าประปาไว้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2555 โดยยัง ไ ม่ออกใบเส ร็จ ค่า นํ้าประปา 
ประจําเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 ซ่ึงส่งผล
ให้ยอดลูกหนี้ค่านํ้าประปาท่ีค้างชําระไม่ตรงตาม
ความจริง และอาจส่งผลกระทบทําให้ไม่สามารถ
จัดเก็บได้ครบถ้วน เนื่องจากปล่อยให้เป็นลูกหนี้
ค้างต่อเน่ืองหลายเดือน 

สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบหาสาเหตุ
การต้ังเก็บค่านํ้าประปาไม่เป็นปัจจุบันดังกล่าว ว่าเกิด
จากสาเหตุใด เกิดจากความเสียหายต่อทางราชการ
หรือไ ม่  อย่างไร  และดําเนินการออกใบเส ร็จค่ า
นํ้าประปา (แบบ ป.41) เพ่ือต้ังเก็บค่านํ้าประปาให้เป็น
ปัจจุบัน หากเจ้าหน้าท่ียังละเลยไม่ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ให้พิจารณาโทษทางวินัย 

2. ใบเสร็จรับเงินค่า นํ้าประปา (ระบบ
คอมพิวเตอร์) พบว่า มีการแก้ไขตัวเลขจํานวน
ค่านํ้าประปา โดยใช้วิธีการขีดฆ่าจํานวนเงินและ
เขียนใหม่ ซ่ึงเม่ือตรวจสอบกับรายละเอียดลูกหนี้
ค่านํ้าประปาจากระบบคอมพิวเตอร์ (ป.17) และ
รายละเอียดนําส่งค่านํ้าประปาระบบคอมพิวเตอร์ 
(ป.32) แล้วมียอดค่านํ้าประปาไม่ตรงกัน  

 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดเก็บค่าน้ําประปา
โดยใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ หากทําการขีดฆ่า
จํานวนเงินและเขียนใหม่ทับจํานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
ฉบับเดิม แต่ไม่ได้ทําการแก้ไขข้อมูลการจัดเก็บค่า
นํ้ า ป ร ะ ป า ใ น ร ะ บ บค อม พิ ว เ ต อ ร์  มี ผ ล ทํ า ใ ห้
ใบเสร็จรับเงินค่านํ้าประปามียอดไม่ตรงกับรายละเอียด
การจัดเก็บค่านํ้าประปาจากระบบคอมพิวเตอร์ (ป.17) 
และรายละเอียดนําส่งค่านํ้าประปาระบบคอมพิวเตอร์ 
(ป.32) 

ดังน้ัน จึงควรยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมท้ังฉบับ
และให้ติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มแทน แล้วจึง
ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทนวิธีการขีดฆ่าจํานวนเงิน
และเขียนใหม่ทับจํานวนตามที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัติ 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 18 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับใบเสร็จรับเงินแต่ละ
ประเภทที่ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้ในการจัดเก็บ 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      3. การจัดเก็บค่าน้ําประปา 
         1) ไม่ได้จัดทําบัญชีแยกประเภทรายตัว 
ลูกหนี้ผู้ใช้นํ้า (ป.17) ทําให้ไม่ทราบว่าองค์กร 

      เพ่ือป้องกันไม่ไห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ความเสียหาย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีแยก
ประเภทรายตัวลูกหนี้ผู้ใช้นํ้า (ป.17) และบัญชีประจําตัว
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ใช้นํ้าประปาจํานวนก่ีราย 
และผู้ใช้นํ้าประปาทุกรายชําระค่านํ้าประปา
ครบถ้วนหรือไม่ 
         2) ไม่ได้จัดทําบัญชีประจําตัวผู้ ใ ช้น้ํ า 
(ป.32) หรือจัดทําแต่ไม่ถูกต้อง คือจัดทําเม่ือผู้ใช้
นํ้านําเงินมาชําระ ทําให้ตรวจสอบไม่ได้ว่าใน
แต่ละเดือนผู้ใช้นํ้ารายใดยังไม่ชําระเงิน  
         3) เจ้าหน้าท่ีผู้จัดเก็บเงินไม่ได้นําเงินที่
จัดเก็บในแต่ละวันส่งให้เจ้าหน้าท่ีการเงินแต่นํา
เงินที่จัดเก็บได้ และใบเสร็จรับเงิน (ป.41/1) 
มาส่งเม่ือจัดเก็บเงินได้ครบตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มนั้น  
 
 
 
 

 

ผู้ใช้นํ้า (ป.32) และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเงิน 
การนําส่งเงินค่านํ้าประปา โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 212 ลงวันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจด้านการเงิน
และบัญชีสุขาภิบาล และแผนการประปาสุขาภิบาล    
     การรับส่งเงินค่านํ้าประปาให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและ
ผู้รับผิดชอบใช้บัญชีประจําตัวผู้ใช้นํ้า (ป.32) เป็น
หลักฐานการรับส่งเงินค่านํ้าประปา โดยสรุป รายการที่
จัดเก็บเงินค่านํ้าประปาในแต่ละวันจากใบเสร็จรับเงิน
ค่านํ้าประปา (ป.41/1)  และให้ผู้รับเงินและผู้ส่งเงินลง
ลายมือช่ือผู้รับและผู้ส่งให้ครบถ้วน โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเ งินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
พ.ศ.2547 ข้อ10 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0407/ว 212 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2534 
เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี
สุขาภิบาล และแผนการประปาสุขาภิบาล 

4. เทศบาลได้ รับโอนกิจการประปาจาก
คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน โดยได้มีการ
ประชุมสภาเทศบาลรับมอบ แต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานการรับมอบ ส่งมอบแต่อย่างใด และได้
ดําเนินการจัดเก็บเงินค่าน้ําประปาต้ังแต่เดือน
มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน อีกท้ังเทศบาล
บันทึกรายการบัญชีเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด  
 

เน่ืองจากเทศบาลไม่ได้ตราเทศบัญญัติไว้ และ
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไป รับเงินค่า
นํ้าประปา เดือนละ 1 ครั้ง มิได้ใช้ใบเสร็จรับเงินประปา 
(ป.41) จัดเก็บและไม่มีคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับเงินแต่
อย่างใด เ ป็นการไม่ปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 9 วรรค 2 

จากการตรวจสอบพบว่า กิจการประปาท่ีเทศบาล
ได้รับมอบจากคณะกรรมการประปาหมู่บ้านน้ัน เป็น
กิจการประปาหมู่บ้าน ตามคําจํากัดความ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ซ่ึงมี
เจตนารมณ์ให้ “คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการ” ซ่ึง
หากเทศบาลมีความประสงค์จะดําเนินการบริหาร
จัดการตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล เทศบาลต้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น 
ข้อ 5 วรรค 2 และวรรค 3 ซ่ึงกําหนดว่า “ในกรณีท่ี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีเหตุผลและความจําเป็น
ท่ีไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ให้ขอทําความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นการปฏิบัติข้อหน่ึงข้อใดตาม
ระเบียบน้ีได้” 

ให้ดําเนินการเทศพาณิชย์กิจการประปาในกรณี
ดังกล่าว ให้เทศบาลขอทําความตกลงยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด เม่ือได้รับ
อนุมัติแล้วให้ดําเนินการรับมอบ – ส่งมอบทรัพย์สินของ
กิจการประปาจากคณะกรรมการประปาหมู่บ้านให้
ถูกต้องต่อไป 

ให้ตราเทศบัญญัติกิจการประปา และดําเนินการ
บริหารประปาเทศบาล โดยบันทึกบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง 
ในหมวดรายได้ค่านํ้าประปา ตรงตามประเภทรายได้ 
และใช้ใบเสร็จรับเงินค่านํ้าประปา (ป.41) เพ่ือจัดเก็บให้
ถูกต้องต่อไป 
ให้เทศบาลมอบหมายหน้าที่ผู้รับเงินและกําชับให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

       5.  บัญชี ลูกหน้ี – ค่าน้ํ าประปา มียอด
ค ง เ ห ลื อ ต า ม บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท สู ง ก ว่ า
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาคงค้าง  

          ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุผลต่างของ
บัญชีลูกหน้ีค่านํ้าประปา เพ่ือให้ทราบว่าบัญชีลูกหน้ี
ค่าประปาท่ีถูกต้องเป็นจํานวนเท่าใด หากพบว่าเป็นเงิน
ขาดบัญชีหาผู้รับผิดชอบชดใช้ และหากเกิดการเจตนา
ให้ดําเนินการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหากเกิดจากความ
ผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ให้ขออนุมัติผู้บริหารท่ีมี
อํานาจเพื่อทําการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องต่อไป 

       6 .  จากการตรวจนั บ ใบ เสร็ จ รั บ เ งิ น
ค่าน้ําประปา พบว่า ใบเสร็จรับเงินค่านํ้าประปาท่ี
ตรวจนับได้มากกว่าจํานวนคงเหลือตามทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงิน  

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 
     ให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ในกรณีท่ี
ใบเสร็จรับเงินจริ ง มี จํานวนมากกว่าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินพร้อมท้ังปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
ตรงกัน และให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
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     7. อบต. มติท่ีประชุม ในการใช้อาคารห้อง
ประชุมของ อบต. โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ดังน้ี 
          - เอกชน กําหนดวันละ 8,000 บาท 
แบ่งเป็นรายได้ของ อบต . 6,000 บาท และ 
จ่ายเป็นค่าทําความสะอาดหอประชุม 2,000 บาท 
         - หน่วยงานราชการ  กํ าหนด วันละ 
4,000 บาท แบ่งเป็นรายได้ของ อบต. 2,000 บาท 
และจ่ายเป็นค่าทําความสะอาดหอประชุม 
2,000 บาท 
        อบต. ช้ีแจงว่าในการบันทึกบัญชีได้มีการ
บันทึกเป็นรายได้ของ อบต. 6,000 บาท (เอกชน) 
และ 2,000 บาท (ส่วนราชการ)  

         สําหรับค่าทําความสะอาดสถานท่ีไม่ได้มีการ
บันทึกบัญชี ซ่ึง อบต. ได้จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยทํา
บันทึกการรับจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
        เป็ นการ ไ ม่ปฏิ บั ติ ต ามระ เ บี ยบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 9 และข้อ 10 และ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
        ให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องนําเงินที่รับไว้เป็น
กรรมสิทธ์ินําส่งเป็นเงินรายได้ทั้งจํานวนและดําเนินการ
จัดจ้างทําความสะอาดให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

8. เทศบาลมีลูกหนี้ค้างชําระค่านํ้าแร่        
    ลูกหน้ีได้ทําสัญญาการชําระค่านํ้าแร่ 

ข้อ 2 “ผู้ให้สัญญา ตกลงชําระเงินค่าน้ําแร่ 
ค่าบํารุงรักษามาตรนํ้า ตลอดจนค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายหรือบรรดาหนี้อ่ืนใดที่เกิดขึ้นนับต้ังแต่
วันที่กําหนดตามข้อ 1 ในอัตราและตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาใช้นํ้าแร่
ซ่ึงทําไว้กับเทศบาลทุกประการ” และข้อ 3 “ผู้ให้
สัญญาตกลงชําระเงินค่าน้ําแร่ และค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตามจํานวนที่ปรากฏในรอบใบแจ้งหนี้ท่ีเทศบาล
แจ้งโดยตกลงชําระเงินล่วงหน้าเป็นรายวัน วันละ
ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เม่ือสิ้นสุดรอบใบแจ้งหนี้
แต่ละครั้ง หากปรากฏว่าจํานวนเงินที่ต้องชําระ
เกินกว่าที่ได้รับชําระเป็นรายวันไว้แล้วในแต่ละ
รอบใบแจ้งหนี้ ผู้ให้สัญญาตกลงชําระเงินให้ครบ
ตามใบแจ้งหน้ีท่ีเรียกเก็บภายใน 7 วัน นับต้ังแต่
วันท่ีได้รับแจ้งการชําระหน้ี” 

   ตามเงื่อนไขสําหรับผู้ใช้นํ้าแร่ของเทศบาล 
แนบท้ายสัญญาการใช้น้ําแร่ข้อ 11 “ผู้ใช้น้ําต้อง
ชําระเงินค่านํ้าแร่ ค่าบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา 
ค่าบริการท่ัวไปหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใด ให้แก่เทศบาล ณ กองคลัง งานผลประโยชน์ 
ภายในเวลาที่กําหนดในใบแจ้งหนี้หรือหนังสือ

   จากรายละเอียดค่านํ้าแร่ค้างชําระ บางเดือน
ไม่ได้ชําระเงินล่วงหน้าเป็นรายวันหรือชําระเพียงบางวัน
ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3 ของสัญญาดังกล่าว 
และเทศบาลไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองและ
วรรคสามดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด มีเพียงส่งใบแจ้ง
และใบแจ้งเตือนให้ชําระหน้ี 

  ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการลูกหน้ี
ท้ัง 2 ราย ให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขสําหรับผู้ใช้
นํ้าแร่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากไม่ดําเนินการและทํา
ให้ราชการเสียหายให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและ
ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินแทนลูกหน้ีให้ครบถ้วน 
        กรณีดังกล่าว ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารที่จะต้อง
ดําเนินการตามข้อกําหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด
มิฉะน้ัน อาจเข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ 
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เรียกให้ชําระเงินหากพ้นกําหนดแล้วยังไม่นําเงิน
ไปชําระ เทศบาลมีสิท ธิ งดการจ่ าย นํ้าและ
ดําเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยผู้ใช้นํ้าเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ท้ังสิ้น” 

9 .  ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทโรงแรมและห้องเช่า  

    เทศบาลไม่ได้จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2543 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 
2543 อาจมีผลให้การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมไม่
ครบถ้วน 

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบผู้ประกอบการรายดังกล่าว เพ่ือจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ นํ าส่ ง คลั ง เทศบาลรวมถึ ง ให้ สํ า ร วจ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนด้วย เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ท่ัวถึง และเป็นธรรม หากละเลย
อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.
2544 ผลประการใดแจ้งให้ สตง.ทราบ 

     10. เทศบาลได้จัดซ้ือถุงดําที่มีรูปภาพลูกโลก
และข้อความรอบรูปภาพ “ขยะมีมูลค่าพิจารณา
คัดแยกก่อนท้ิง” และ “โปรดช่วยกันรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม” และนําออกจําหน่าย
แทนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
 

     เน่ืองจากการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยถือเป็น
อํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ .ศ .  2496 ซ่ึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขยะ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆพ.ศ.2545 การท่ีเทศบาลขายถุงดําแทนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็นการดําเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     ให้ดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
     หากเทศบาลประสงค์จะให้ประชาชนในพื้นท่ีทําการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และใช้ถุงดําในการคัดแยกขยะ ควร
ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือมีมาตรการทาง
กฎหมายกับประชาชนในพ้ืนที่ท่ีไม่ปฏิบัติตาม และการ
รณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้ถุงดํา
ค่าใช้จ่ายถุงดําประชาชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่
เทศบาลดําเนินการซ้ือแจกจ่าย 
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10. การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ

ทะเบียนราษฎร์แล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์
ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินในทันที 
โดยนํามาออกใบเสร็จรับเงินพร้อมกับนําส่งเงินให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินของเทศบาลเดือนละครั้ง เช่น 
มีผู้มาย่ืนคําร้องขอให้ดําเนินการย้ายปลายทาง 
และขอสํ า เนาทะ เบียนบ้านแทนฉบับเ ดิม 
ค่าธรรมเนียมรายละ 20 บาท เจ้าหน้าที่ออก
ใบเสร็จรับเงินและนําส่งเงินให้เทศบาล 

        การปฏิบั ติ ดั งกล่ าวไ ม่ถูก ต้องตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 9 ท่ีกําหนดให้การรับเงินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้ชําระเงินทุกครั้ง และข้อ 11 เม่ือสิ้นเวลารับเงินให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินท่ี
ได้รับพร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนท่ี
จัดเก็บในวันน้ันท้ังหมดส่งต่อเจ้าหน้าท่ีการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําเงินฝากธนาคาร 
นอกจากนั้น การที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ใบเสร็จรับเงินแก่ผู้
ชําระเงินและเก็บรักษาเงินไว้กับตัวโดยไม่มีการนําส่ง
ตามระเบียบฯ ดังกล่าวทําให้เกิดความเสี่ยงโดยอาจนํา
เงินไปใช้หมุนเวียนและทําให้เกิดความไม่โปร่งใสในการ
จัดเก็บเงินได้ 
         ใ ห้ ต้ั งคณะกรรมการสอบข้อ เ ท็จจริ งและ
ดําเนินการตามควรแก่กรณีกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกําชับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามระเบียบกําหนด หากไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ให้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ต่อไป 

     11. การจัดเก็บรายได้ภาษีบํารุง อปท. ดังนี้ 
         1) สถานค้าปลีกนํ้ามัน พบว่าผู้ประกอบการ 
ค่านํ้ามันและค่าก๊าซปิโตรเลียมท่ีอยู่ในข่ายชําระ
ภาษี ไม่ได้ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษี  
         2) ผู้เข้าพักในโรงแรม ซ่ึงมีโรงแรมท่ีขึ้น
ระเบียนกับ อปท. พบว่า โรงแรมยังไม่นําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมบํารุง อปท. จากผู้เข้าพักโรงแรม 
และไม่มีการ ย่ืนบัญชีผู้ พักและรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้พักในแต่ละเดือน
ให้ อปท.ตรวจสอบ 
  

      เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ อปท. เรื่อง การ
เก็บภาษีบํารุง อปท. จากนํ้ามันและยาสูบ พ.ศ.2555 
หมวด 4 การย่ืนแบบรายการภาษีและการชําระภาษี
ข้อ 16 กําหนดให้ผู้ประกอบการย่ืนแบบรายการภาษี
ตามแบบที่ อปท .  กําหนดพร้อมกับชําระภาษีต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ที่ทําการ อปท. หรือสถานท่ีอ่ืน
ตามที่ อปท.กําหนด ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดจาก
เดือนท่ีความรับผิดในอันท่ีจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น และ 
ข้อ 8 “กําหนดให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมนําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามข้อ 6 ณ สํานักงาน อปท. 
หรือสถานที่นายก อปท.ประกาศกําหนดภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือนถัดไป พร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามข้อ 7 (3)” 
    ให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ประกอบการที่ไม่ชําระให้
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ครบถ้วนทุกรายการและสํารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เป็นประจําและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น และถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
อปท. ดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดต่อไป 
    ผู้บริหารควรติดตามผลการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคหาแนวทางแก้ไขต่อไป
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 
     สําหรับรายท่ีละเลย เพิกเฉยไม่ชําระหรือหลีกเลี่ยง
ให้ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด 

      12. จัดเก็บค่าอากรฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียม
โร ง พักสั ต ว์  โดย ไ ม่ มี โ ร ง ฆ่ า สัต ว์ตามแบบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ ต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

     ให้เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
ฆ่าสัตว์ ถือปฏิบัติในการออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ซ่ึงผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์ 
ต้องย่ืนแบบแจ้งการฆ่าสัตว์ (ฆ.จ.ส.4) ท่ีระบุจํานวนสัตว์
ท่ีจะฆ่า วันเวลาที่มีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ และช่ือ
โรงฆ่าสัตว์ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บค่าอากรฆ่าสัตว์ และ
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ได้ ต่อเม่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีโรงฆ่าสัตว์อยู่ในพ้ืนท่ี ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 
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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

3

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

5

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 

6

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

7

ู

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 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
        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 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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 
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การจดัหาประโยชน์การจดหาประโยชน

ในทรพัยส์นิ

1

ขอ้บกพร่อง การจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิ

1. จดัทาํสญัญาเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศยั แต่ผูเ้ช่าไดป้ระกอบกจิการรบัฝากรถ และ

    กอ่สรา้งอาคารแสดงสนิคา้

้ ่2. จดัซ้ือรถฟารม์แทรกเตอรเ์พื่อบรกิารไถนาใหก้บัประชาชนโดยเรยีกเกบ็เงนิ

3. คา้งชําระค่าเช่าสระน้ําทุ่งหญา้เลี้ยงสตัว ์(สระน้ําสาธารณะ) เพื่อใชท้าํน้ําประปา

4. จดัเกบ็รายไดค่้าเช่าที่ดินไม่เป็นไปในอตัราเดียวกนั 

5. ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ดาํเนินการโดยวธีิประมูลและไม่ไดใ้หส้ภาทอ้งถิ่นอนุมตัิ

2

ู ุ

6. กอ่สรา้งอาคารใหส้หกรณ์ทาํประโยชน ์โดยมิไดผ่้านการดาํเนินการตามขัน้ตอน

7. หลงัอาคารสาํนกังาน อบต. ใหบ้คุคลภายนอกผลติน้ําด่ืมจาํหน่ายใหก้บัประชาชน
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ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ การจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิ

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิของ  

    อปท. พ.ศ. 2543

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดขุอง อปท. พ.ศ.2535 และ

   ที่แกไ้ขเพิม่เตมิ

3. หนงัสอื ที่ มท 0413/ว 600 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2532 เรื่อง ซกัซอ้ม

   ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการต่ออายสญัญาเช่า

3

   ความเขาใจเกยวกบการตออายสุญญาเชา

4. หนงัสอื ที่ มท 0413/ว 625 ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2532 

   เรื่อง การปรบัปรุงกจิการประปาของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่น



ข้อบกพรอ่ง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
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1. เทศบาลได้จัดทําสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้

อยู่อาศัยกับผู้ เช่าที่ ดิน โดยทําสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และ
ท่ีแก้ ไขเ พ่ิมเ ติม  การทําสัญญาเ ช่าดังกล่าว 
เ ท ศ บ า ล ไ ด้ กํ า ห น ด อั ต ร า ค่ า เ ช่ า ต า ม ที่
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
เทศบาล/สุขาภิบาล  และท่ีประชุมได้กําหนดให้
เทศบาล เก็บค่าเช่าท่ีดิน เพ่ืออยู่อาศัยในพ้ืนที่  

แต่จากการสังเกตการณ์สภาพพ้ืนที่จริง พบว่า ผู้เช่า 
ได้ประกอบกิจการรับฝากรถ โดยมีการก่อสร้างหลังคา
เหล็กมุงกระเบื้องบางส่วนมุงแสลนพลาสติกสีดํา จึงมิใช่
เป็นการอยู่อาศัยตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีทํากับเทศบาล  

ให้ตรวจสอบว่า ผู้เช่าได้นําท่ีดินท่ีเช่าดําเนินการรับ
ฝากรถ ต้ังแต่เ ม่ือใด ให้มาปรับปรุงอัตราค่าเ ช่าให้
เหมาะสมกับการที่ผู้เช่านําท่ีดินไปหาประโยชน์ในธุรกิจ
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

 

2. อบต. ได้มีการจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
เพ่ือบริการไถนาให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี โดย
เรียกเก็บเงินจากผู้ขอใช้บริการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 มีการจัดเก็บรายได้ประเภทรายได้จาก
ทรัพย์สิน และมีการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์  

     ค่ า จ้ า ง เหมาบริ การพนักงานขับรถฟา ร์ม
แทรกเตอร์ ยังไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

     ขอใ ห้ทบทวนการ จัด เก็ บราย ไ ด้จากการ
ให้บริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 
25 สําหรับค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ขอให้งดการ
จ่ายเงินดังกล่าวต่อไป 

3. อบต. มีรายได้จากค่าเช่าสระนํ้าทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ (สระน้ําสาธารณะ) ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่
อบต. ตามสัญญาเช่าระหว่าง อบต.กับบริษัท 
เ พ่ื อ เ ช่ าสระน้ํ า เ ป็น ท่ี พัก นํ้ า  สํ าหรับ ใ ช้ ทํ า
นํ้าประปา 

   จากการตรวจสอบพบว่า อบต. ได้มีการ
จัดทําสัญญาเช่าสระนํ้าจํานวน 2 สระ ในบริเวณ
ท่ีดินประมาณ 220 ไร่ ค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาท
ต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีละ 220,000 บาท กําหนด
ระยะเวลา 30 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 
ถึง 31 ธันวาคม 2556 เป็นเวลาครบ 3 ปีแล้ว 
แต่ผู้เช่าได้มีการชําระค่าเช่าให้กับอบต. เพียง 

การดําเนินการให้เช่าของ อบต. ไม่ได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
ดังนี้ 

1. การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ดําเนินการโดยวิธี
ประมูลและไม่ได้ให้สภาท้องถิ่นอนุมัติเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2543 ข้อ 6 (2) 

2. การดําเนินการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
อบต. ไม่ได้ดําเนินการเสนอนายอําเภอแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2 ครั้ง ๆ ละ 200,000 บาท ยังมีค่าเช่าค้างชําระ
อีกในปี 2556 ซ่ึงอบต. ช้ีแจงว่า ได้แจ้งให้ผู้เช่า
ดําเนินการชําระค่าเช่าดังกล่าวแล้ว 

 

หน้าท่ี เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 15 

3. อบต. ไม่ได้เรียกเก็บหลักประกันสัญญาเช่าจาก
ผู้เช่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 17 

4. สัญญาเช่าไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่างท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาด ไทย ว่ า ด้ วยการจั ดหาประ โยช น์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2543 
ข้อ 18 เช่น อบต. ได้กําหนดค่าเช่าไว้ในสัญญาเป็นอัตรา
เดียวในระยะเวลา 30 ปี ตามตัวอย่างท้ายระเบียบฯ มี
การกําหนดอัตราค่าเช่าเป็นช่วงระยะเวลาเป็นแต่ละปี 
และการจัดทําสัญญาของ อบต.ท่ีจัดทําไว้ไม่มีการระบุ
หลักประกันไว้ในสัญญา ฯลฯ 

5. การโอนสิทธิการเช่าจากบริษัทหน่ึงให้กับบริษัท
สองไม่ได้เสนอสภาท้องถิ่นเพ่ืออนุมัติและไม่ได้จัดทํา
บันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิการเช่าตามแบบท้ายระเบียบ
เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20 (2) และข้อ 24 
      การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ดังกล่าวอาจทําให้ทางราชการ
เสียประโยชน์ได้ ให้ อบต. ดําเนินการ ดังน้ี 
      สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าเช่า
ท่ีค้างชําระให้ครบถ้วนโดยเร็ว 
      ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ 
อบต . ดํา เ นินการให้ถูกต้องตามระเ บียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .  2543 ดังกล่าว
โดยเคร่งครัด 

4. เทศบาลมีท่ีดินเพ่ือให้เช่าก่อสร้างอาคาร 
2 แห่ง โดยมีอัตราค่าเช่าอาคารคูหาเดือนละ 
45 บาท และเช่าท่ีดินและอาคารพาณิชย์ คูหาละ 
100-400 บาทต่อเดือน  

การจัดเก็บรายได้ค่าเช่าท่ีดิน ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  ซ่ึง พ้ืน ท่ีให้ เ ช่าบริ เวณพื้นที่ตลาดเทศบาล
เช่นเดียวกัน และจากการเทียบเคียงการจัดเก็บรายได้ค่า
เช่าของสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี ท่ีอยู่ผืนเดียวกับที่ดินของ
เทศบาล อัตราห้องละ 170 – 550 บาท/เดือน  



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ดัง น้ัน การจัดเก็บค่าเช่าที่ ดินคูหาละ 45 บาท 

ตํ่ากว่าค่าเช่าคูหาละ 100-400 บาท และสํานักงาน
ธนารักษ์พ้ืนที่ 170-550 บาท อาจทําให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับผู้เช่ารายอ่ืน และทําให้การจัดเก็บรายได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

อนึ่ง แบบสัญญาเช่าตึกคูหาละ 45 บาท ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามตัวอย่างแห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
อปท. พ.ศ.2543 ข้อ 18  

เทศบาลควรพิจารณาทบทวนการกําหนดอัตราราคา
ค่าเช่า โดยนําราคาของสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ มา
เปรียบเทียบราคาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและทําให้การ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพนํารายได้มา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

5. การแบ่งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ
บริหารจัดการระหว่าง อปท. กับร้านสหกรณ์ 
จํ า กั ด  กํ า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ บ่ ง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการบ้าน 
อาคารสํานักงาน และร้านค้า อาคารบ้านพัก
อาศัย และห้องพักเรือนแถว บ้านต้นไม้แบบบ้าน
แฝด  บั นทึ กข้ อตกลง  2  ฉ บับ  ไ ด้ กํ าหนด
ผลประโยชน์ท่ีร้านสหกรณ์ต้องนําส่งให้กับ อปท. 
ร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ ซ่ึงร้านสหกรณ์ได้แบ่ง
ผลประโยชน์ให้กับ อปท. โดยมิได้แนบหลักฐาน
ประกอบรายรับ-รายจ่ายของร้านสหกรณ์ เพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบ 

อปท. มอบอาคารเรือนพักต่าง ๆ ให้กับร้าน
สหกรณ์ เป็นผู้บริหารจัดการแทน อปท. โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา อปท. และ ผวจ.แล้ว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ 
อปท. พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 น้ัน ซ่ึงการ
มอบทรัพย์สินเป็นของ อปท. ให้กับร้านสหกรณ์ แม้ อปท.
จะดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เน่ืองจาก 
การมอบทรัพย์สินมีการกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน จึง
เป็นการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. ดังน้ัน
ข้อตกลงดังกล่าว อปท.จะต้องดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2543 ข้อ 6 สรุปว่า 
“การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท.ให้ดําเนินการโดย
วิธีประมูล” ซ่ึงหาก อปท.มีความจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการจะดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ดําเนินการประมูลก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย แต่ท้ังน้ีก็ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 15 ถึงข้อ 25 อย่างเคร่งครัด

 พิจารณาส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
หลักฐานประกอบการรับจ่ายของร้านสหกรณ์ ว่าได้นําเงิน
ส่งถูกต้องไปตามข้อตกลงการแบ่งผลประโยชน์หรือไม่  

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
หาก อปท.เห็นว่าการดําเนินธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท
จําเป็นต้องการผู้ท่ีมีประสบการณ์และน่าเช่ือถือ ควรจัดให้
มีการประมูลเพ่ือให้การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
อปท. เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม และเปิดให้มีการ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
แข่งขันอย่างเสรี เห็นควรพิจารณาทบทวนข้อตกลง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. อปท.ก่อสร้างอาคารใช้สําหรับบริการ
นักท่องเท่ียว วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวเพ่ือใช้บริการนักท่องเท่ียวเนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวมาเท่ียวชมเป็นจํานวนมาก 

   จากการตรวจสอบ พบว่า 
   1) อาคารดังกล่าวก่อสร้างเป็นร้านค้า

สําหรับจําหน่ายกาแฟสด และเครื่องด่ืมในบริเวณ
รีสอร์ท โดยก่อสร้างได้รวมอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ใน
การจําหน่ายกาแฟสดได้รับคําช้ีแจงว่า อปท.เป็น
ผู้ดําเนินการจําหน่ายเอง  

  2) การนําส่งเงินรายได้มีการนําเงินรายได้
จากการจําหน่ายกาแฟสดมอบให้ อปท. โดยร้าน
สหกรณ์เป็นผู้ส่งมอบ ซ่ึงเป็นรายรับ 

 

การก่อสร้างอาคารเป็นร้านกาแฟสดเป็นการ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 
และได้มอบให้ร้านสหกรณ์ ไปจัดหาประโยชน์ (ตาม
เอกสารการนําส่งเงินรายได้) โดยยังไม่ได้ผ่านความเห็น
ขอบจากสภา อปท. และการอนุมัติจาก ผวจ. เป็นการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของ อปท. พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2543 

พิจารณาสั่ งการให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการก่อสร้างและกรณีนําทรัพย์สินของทางราชการไป
ให้บุคคลอ่ืนทําประโยชน์ โดยมิได้ผ่านตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและระ เบี ยบที่ กล่ า วถึ ง ข้ า ง ต้น  เ พ่ื อหา
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเร่งดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบดังกล่าวโดยเร็ว เ พ่ือให้การใช้
ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและถูกต้อง 

 
        7. จากการตรวจสอบ พบว่า บริเวณพ้ืนที่
ด้านหลังอาคารสํานักงาน อบต. มีอาคารซ่ึงเป็น
ร้านค้ากลุ่มบุคคลภายนอกและเป็นท่ีผลิตน้ําด่ืม
เพ่ือจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

        เป็นการดําเนินการเพ่ือให้เกิดรายได้โดยแสวงหา
กําไร แต่องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น 
ค่าใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ภาษีป้าย และการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
        ขอให้ผู้บริหารและสภา อบต .ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีในกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ราชการเกิด
ความเสียหายต่อไป 
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การใช้และการรักษารถยนต์ การใชและการรกษารถยนต 
และเบกิค่านํา้มันเชือ้เพลิง

1

ขอ้บกพร่อง การใชแ้ละการรกัษารถยนต ์และเบกิจา่ยน้ํามนัเช้ือเพลงิ

1.  จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุ โดยไม่มีในทะเบยีนคมุพสัดคุรุภณัฑข์อง อบต.

2. ส ัง่เตมิน้ํามนัไม่ไดอ้อกโดยผูมี้อาํนาจส ัง่จา่ยน้ํามนั และไม่มีการระบหุมายเลข

   ทะเบยีนรถยนต ์ปรมิาณน้ํามนัที่เตมิ หรอืไม่มีใบส ัง่จา่ยน้ํามนัเช้ือเพลงิ

3. เบกิจา่ยวสัดน้ํุามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น มิใช่รถยนตส์ว่นกลาง

4. มอบรถจกัรยานยนตใ์หห้น่วยงานอืน่ โดยไม่มีทะเบยีนคมุรถสว่นกลางและ  

   ใบยมืใหต้รวจสอบ

2

   ใบยมใหตรวจสอบ

5. ไม่มีบนัทกึการใชร้ถยนตส์ว่นกลาง และแบบควบคมุการใชจ้า่ยน้ํามนั

   เช้ือเพลงิ

6. ไม่ไดจ้ดัทาํใบขออนุญาต จดบนัทกึ บนัทกึการซ่อม ของการใชร้ถสว่นกลาง



20/01/58

2

ขอ้บกพร่อง การใชแ้ละการรกัษารถยนต์

7. เบกิค่าน้ํามนัเช้ือเพลงิใชใ้นงานฌาปนกจิศพ

8. มิไดส้าํรวจและกาํหนดเกณฑก์ารใชส้ิ้นเปลอืงน้ํามนัเช้ือเพลงิ

9. จดัซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลงิเป็นจาํนวนมาก โดยฝากไวก้บัผูข้าย 

10. การเช่ารถยนตส์ว่นกลางที่เกนิความจาํเป็นไม่คุม้ค่า 

11. ซ้ือจกัรยานยนต ์10 คนั รวมค่าจดทะเบยีน ซ่ึงตามกฎหมาย อปท. 

    ไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียม

3

    ไดรบการยกเวนคาธรรมเนยม

12. เบกิค่าประกนัภยั ประเภทที่ 1 ใหก้บัรถยนตร์าชการ

13. ซ่อมรถยนตส์ว่นกลางเกดิอบุตัเิหต ุแต่ไม่มีรายงานของผูร้บัผิดชอบ

     ต่อผูบ้รหิาร

ขอ้บกพร่อง การใชแ้ละการรกัษารถยนต์

14. ผูมี้อาํนาจอนุมตัใิหห้วัหนา้หน่วยงานต่าง ๆ ใชร้ถสว่นกลางประจาํ 

     รวมถงึนํากลบับา้น

15. การเบกิน้ํามนัคร ัง้ละ 40 ลติร แต่รถใชถ้งับรรจุไดเ้พยีง 4 ลติร

16. รถบรรทกุขยะใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลงิสูงกวา่ความเป็นจรงิ และไม่มีการบนัทกึ

     เลขไมลก์ารใชร้ถ

โ ้ ใ ้

4

17. เช่ารถยนตโ์ดยกอ่หน้ีผูกพนัในการทาํสญัญาเช่าระยะเวลา 5 ปี แต่งตัง้

     งบประมาณเพยีงปีเดียว



20/01/58

3

ระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ การใชแ้ละการรกัษารถยนต ์และเบกิจา่ยน้ํามนัเช้ือเพลงิ

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดขุอง อปท. พ.ศ. 2535  

   และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

2  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์ององคก์ร2. ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรกษารถยนตขององคกร

   ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 813 ลงวนัที่ 10 มีนาคม 

   2553 เรื่อง ขอใหด้าํเนินการวางระบบการควบคมุและการตดิตามผล

   ใช้ ์ ์ ป ส่ ้ ิ่

5

   การใชรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน

4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2804 ลงวนัที่ 4 กนัยายน  

   2551 เรื่อง การจดัซ้ือวสัดคุรุภณัฑใ์หห้น่วยงานอืน่ยมืขององคก์รปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1930 ลงวนัที่ 10 มิถนุายน 

   2541 เรื่อง แจง้ใหก้าํหนดมาตรการเพือ่ควบคมุดูแลการปฏบิตัหินา้ที่ของ

้ ้ ี่

ระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ การใชแ้ละการรกัษารถยนต ์และเบกิจา่ยน้ํามนัเช้ือเพลงิ

   เจา้หนา้ท ีอปท.

6. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวนัที่ 14 สงิหาคม 

   2552 เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการ

   ประกนัภยัรถราชการ 

6

7. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 603 ลงวนัที่ 11 

   กมุภาพนัธ ์2556 เรื่อง แนวทางการปฏบิตัใินการจดัซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลงิ

   ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 



ข้อบกพร่อง การใช้และการรักษารถยนต์ และการเบิกค่าน้ํามันเช้ือเพลงิ 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก

เทท้าย และเบิกเงินเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกนํ้า โดยที่ครุภัณฑ์ยานพาหนะดังกล่าว
ไม่ปรากฏในทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ 

รถบรรทุ ก ดั งกล่ าว  จึ ง ไ ม่ ใ ช่ครุ ภัณฑ์
ยานพาหนะที่จะสามารถดําเนินการบํารุงรักษา
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ท่ีกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อม
บํารุงรถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง และรถ
รับรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
และการดําเนินการดังกล่าวกําหนดให้ใช้วิธีการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาซ่อม
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะของอบต. จึงเป็น
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

ขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
หากพบว่ามีผู้ต้องรับผิดและเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการให้ดําเนินการทางวินัยและทาง
ละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

2. มีการนําใบสั่งเติมนํ้ามัน (บิลเงินเช่ือ) 
ท่ี ไ ม่ไ ด้ออกโดยผู้ มี อํานาจสั่ ง จ่ายนํ้ามัน คือ 
ผู้อํานวยการกองคลังไปใช้เติมนํ้ามัน โดยระบุ
ทะเบียนรถยนต์ของทางราชการ แต่ไม่นํารถยนต์
ของทางราชการไปรับน้ํามันกลับนํารถส่วนตัวไป
ใช้รับนํ้ามันแทนและบิลเงินเช่ือที่สถานีบริการ
นํ้ามันได้ออกให้ส่งกองคลังเทศบาลเพ่ือเบิก
จ่ายเงินงบประมาณให้กับสถานีบริการนํ้ามัน ทํา
ให้ทางราชการเสียหาย อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้นํารถยนต์ส่วนตัวไปเติมนํ้ามัน และต่อมา 
ได้นําเงินส่งคืนแล้ว  

ซ่ึงเทศบาลได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าวและคณะกรรมการมีความเห็นให้
ดําเนินการสอบสวนทางวินัยกับนาย ก แต่
เทศบาลยั ง ไ ม่ ไ ด้ ดํ า เ นิ นกา รต ามม ติ ขอ ง
คณะกรรมการแต่อย่างใด 

 

ขอให้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
กับเจ้าพนักงานพัสดุ 3 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอ และให้
พิจารณาโทษกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกรณีไม่เอา
ใจใส่ ขาดการตรวจสอบที่รัดกุมจนทําให้เกิด
กรณีเช่นน้ีขึ้น 

กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง และปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้รัดกุมย่ิงขึ้นเพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 
ให้นายอําเภอในฐานะควบคุมดูแล พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
3.  เทศบาลได้เ บิกจ่ายเงินค่า วัสดุน้ํ า มัน

เช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นให้กับรถยนต์ซ่ึงมิใช่
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล  
 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 19 
ท่ีกํ าหนดให้รถส่วนกลางและรถรับรองให้
เบิกจ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิงจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 813 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2553 เร่ือง ขอให้ดําเนินการวางระบบ
การควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 ซ่ึงกําหนดว่า 
หากมีการตรวจสอบกรณีความเสียหายอันเกิด
จากการเบิกจ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงใช้ในราชการ
ส่วนตัวหรือใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนตัว หรือ
ประจําตัว  หรือประจําตําแหน่ง โดยมิชอบ 
นอกจากต้องรับผิดทางอาญา ถ้ามีแล้วหาก
ผู้กระทําผิดเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแล้วแต่
กรณี เ พ่ือ ดํา เ นินการตรวจสอบใ ห้ พ้นจาก
ตําแหน่งตามกฎหมายที่กําหนดด้วย 

ให้สอบข้อเท็จจริง เพ่ือดําเนินการทางวินัย
และอาญาแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง กรณีที่มิได้
ปฏิ บั ติตามระเ บียบและหนั งสือกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าว 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบชดใช้เงินส่งคืน
คลังโดยเร็ว 

4. เทศบาลมอบรถจักรยานยนต์จํานวน 
1 คัน ให้กับตํารวจชุมชนตําบล โดยไม่มีทะเบียน
คุมรถส่วนกลางและใบยืมให้ตรวจสอบ 

 
 

เป็นการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแก้ ไข เ พ่ิม เ ติมข้อ  139-140 และการตั้ ง
งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือให้หน่วย
ราชการอื่ น ยืม  ไ ม่สามารถ ดํา เ นินการ ไ ด้ 
เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณโดยไม่เป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ และไม่เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2804 ลง
วันที่ 4 กันยายน  2551 เรื่อง การจัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอ่ืนยืมขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการได้ การให้ยืม
พัสดุตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 139-143 หมายถึง พัสดุท่ีมีอยู่
แล้วแต่นําพัสดุน้ันไปให้หน่วยงานอื่น 

ให้เทศบาลต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี
การต้ังงบประมาณโดยไม่เป็นไปตามอํานาจ
หน้าท่ีหากพบว่าเทศบาลได้รับความเสียหาย
ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 

5. การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่าย
ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง พบว่า  

   1) ไม่มีบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางและ
แบบควบคุมการใ ช้ จ่ าย นํ้า มันเ ช้ือ เพลิ ง ให้
ตรวจสอบ และยานพาหนะและครุภัณฑ์ท่ีเบิกค่า
นํ้ามัน ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ(รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย )  รถจักยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน  
จํานวน 2 เครื่องเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม  
จํานวน  3 เครื่ องและเครื่ อง พ่นยา  จํ านวน 
5 เครื่อง 

2) การเบิกจ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ไม่มีใบสั่ง
นํ้ามัน ใบตรวจรับในแต่ละครั้งประกอบการ
เ บิ ก จ่ า ย  มี เ ฉพา ะ ใบอ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยและ
ใบเสร็จรับเงินของผู้ขายประกอบการเบิกจ่าย
ในแต่ละครั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการ
เบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะหรือ
ครุภัณฑ์ประเภทใด และใช้ปฏิบัติงานอะไร ท่ีใด 
จํานวนเท่าใดในแต่ละครั้ง  

การเบิกจ่ายน้ํ า มันเ ช้ือเพลิง ตามแบบ
ควบคุมการใช้จ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
พบว่ามีการเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงในแต่ล่ะครั้ง
ไม่ถูกต้องตามประเภทของยานพาหนะ เช่น 
มีการเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซลใช้กับรถ
จักยานยนต์ 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 11 
กําหนดว่า ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นท่ีต้องใช้รถ
ส่วนกลางในใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถ
รับรองตามแบบ 3 และข้อ 19 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดปริมาณนํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ อบต.
ช้ีแจงว่า ขณะน้ีคณะกรรมการกําลังดําเนินการ
สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะเร่งรัด
ให้ทราบโดยด่วน 

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ให้ครบถ้วนตามรายงานดังกล่าว และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ทราบ 

6 .  เ บิกจ่ายเงิน ค่า วัสดุน้ํ า มันเ ช้ือเพลิ ง 
ปรากฏว่าใบสั่งจ่ายนํ้ามันไม่ได้ระบุหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ และปริมาณนํ้ามันท่ีเติม ทําให้
ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เบิกเติมน้ํามันให้กับ

ขอให้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง กรณีใบสั่งจ่ายนํ้ามัน
ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และปริมาณ
นํ้ามันท่ีเติม โดยให้ตรวจสอบว่าผู้ที่ขอเบิกนํ้ามัน
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รถคันใด และปริมาณจํานวนเท่าใด เช้ือเพลิงได้เติมน้ํามันให้กับรถยนต์ส่วนกลาง

คันใดและสอดคล้องกับการขออนุญาตการใช้รถ
ส่วนกลางและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
หรือไม่ และใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจริง
หรือไม่ หากผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ท่ีขอเบิก
นํ้ามันเช้ือเพลิงได้เติมนํ้ามันให้กับรถยนต์ส่วนตัว
หรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ให้เรียกเงิน
ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเบิกไม่ถูกต้อง จากผู้ท่ีต้อง
รับผิดชอบ นําส่งคืนคลังเทศบาลให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วและให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีกับ
เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อย่าให้เกิดกรณีเช่นน้ี
อีก 

7. เทศบาลมิได้สํารวจและกําหนดเกณฑ์การ
ใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ พบว่า 

   1) มิได้จัดทําใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
(แบบ 3) และจัดทําสมุดบันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง (แบบ 4) ไม่เป็นปัจจุบัน 

   2) มิได้จัดทําสมุดแสดงรายการซ่อมบํารุง
รถแต่ละคัน (แบบ 6)  

   3) มิได้กําหนดปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงท่ี
จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 7 
ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 18 และข้อ 19 สาเหตุ
เนื่องจากมิได้มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1930 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2541 เรื่ อง  แจ้ง ใ ห้กํ าหนดมาตรการเ พ่ือ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
อปท. 

เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเกิดประโยชน์
สูงสุด ให้ผู้บริหารกํากับดูแล และสั่งการกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามนัยระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ให้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีสมุดบันทึกการใช้รถและใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง จัดทําไม่เป็นปัจจุบันหรือ
ไม่จัดทําใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แล้ว
ดําเนินการทางวินัยกับผู้ ท่ีเกี่ยวข้องตามควร
แก่กรณี 
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8. เทศบาลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่า

เช่ารถยนต์ส่วนกลาง โดยทําสัญญาเช่ารถยนต์กับ
ห้างหุ้นส่วน ได้แก่ รถยนต์สปอร์ต จํานวน 1 คัน 
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จํานวน 3 คัน และจ้าง
เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สปอร์ต 

 

จากการตรวจสอบปรากฏว่า เทศบาลเช่า
รถยนต์ดังกล่าวเพ่ือนํามาให้บริการผู้มาตรวจ
เ ย่ี ยมและงาน อ่ืนๆ  ของ เทศบาล  ซ่ึ งการ
ดําเนินการดังกล่าว เป็นเหตุผลท่ีเกินความ
จําเป็นและไม่คุ้มค่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนโดยรวมในเขตเทศบาล และยังเป็น
การเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลเป็นจํานวน
มาก เนื่องจากเทศบาลมีรถยนต์ส่วนกลางท่ีมี
สภาพใช้งานได้อย่างเพียงพอแล้ว จํานวน 6 คัน 
จึงเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยไม่มีเหตุ
จําเป็น  

ให้นําเงินส่งคืนคลัง และอําเภอในฐานะ
ควบคุมดูแล ขอให้เร่งติดตามการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะโดยเร็ว 

9. เทศบาลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 
จํานวน 10 คันรวมค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียน  

 

   ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
มาตรา 9 (4) กําหนดให้รถของกระทรวง ทบวง 
กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมือง
พัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ 
ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ 

ให้ผู้บ ริหารสั่ งการผู้ รับผิดชอบนําเงินที่
เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว และ
กําชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความรอบ
ครอบ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล 

10. เบิกจ่ายค่าน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในการ
ฌาปนกิจศพ 

 

     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (4) บัญญัติให้
เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมโดยจัดให้สุสาน
และฌาปนสถานในเขตเทศบาลได้ และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (20) บัญญัติให้เทศบาลมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยการจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
รวมท้ังการควบคุมสถานที่ ดังกล่าวด้วย แต่
กฎหมายทั้งสองฉบับไม่ได้กําหนดภารกิจให้
เทศบาลต้องรับภาระในการจัดการฌาปนกิจศพ
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เองดังน้ันค่าน้ํามันเช้ือเพลิงในการฌาปนกิจศพ 
จึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลไม่เป็นภารกิจของ
เทศบาล  จึ ง ไ ม่ ส ามารถ เ บิก จ่ ายจาก เ งิ น
งบประมาณรายจ่ า ยขอ ง เทศบาล ใ ห้ห า
ผู้รับผิดชอบชดใช้เงิน ส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว 

11. เบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอยเป็นรายจ่าย
ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ราชการ  โดยทํา
ประกันภัยความคุ้มครองประเภทที่ 1  

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใ ช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  ซ่ึ ง
กําหนดให้รถยนต์สามารถทําประกันภัยช้ัน 1 ได้
น้ัน ต้องมีความเสี่ยงในการใช้งาน เช่น รถกู้ภัย
ฉุกเฉิน รถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถยนต์
โดยสารจํานวนต้ังแต่ 20 ท่ี น่ังขึ้นไป รถยนต์
โดยสารดังกล่าวที่ มี ท่ีนั่งไม่เกิน 15 ท่ี น่ัง ซ่ึง
กําหนดให้ทําประกันภัยความคุ้มครองประเภทท่ี 
3 เ ท่าน้ัน ดัง น้ันจึงเป็นการเบิกจ่ายค่าเ บ้ีย
ประกันภัยสูงเกินไปเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
หนังสือข้างต้น 

ให้ติดตามผลการวินิจฉัยความรับผิดทาง
ละเมิดของกระทรวงการคลังและรายงานให้
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบด้วย 

12. เบิกจ่ายค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
(เบนซิน) สําหรับรถจักรยายนต์ รถตัดหญ้า 
รถยนต์ส่วนกลาง โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจัดทําใบฝากวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง ไว้กับ
ร้านค้า โดยกําหนดเง่ือนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่าย
จากผู้มีอํานาจสั่งจ่าย 

 

พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ อบต.จัดซ้ือวัสดุ
นํ้ามันเช้ือเพลิงแต่ละครั้งจํานวนมาก และฝาก
วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงไว้กับผู้ขาย เป็นการกระทํา
โดยไม่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
ซ่ึงต่อมากระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 603 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซ้ือ
นํ้ามันเช้ือเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุปว่า “กรณีการจัดซ้ือนํามันเช้ือเพลิงจํานวน
ไม่ถึง 10,000 ลิตร และอปท.ไม่มีภาชนะท่ีใช้
สําหรับเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง จะต้องจัดซ้ือ
จากสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีให้เครดิตแก่ 
อปท. และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนาม
ในใบสั่งจ่ายน้ํามัน รวมท้ังต้องจัดทําทะเบียนคุม
การจัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงด้วย 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เ ป็ นก า รปฏิ บั ติ ไ ม่ ชอบ ด้ วย ร ะ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 64 (4) ข้อ 144 และข้อ 145

       13. การใช้รถส่วนกลาง ผู้มีอํานาจได้อนุมัติ
ให้ ผอ.กค. รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้า
สํานักปลัด ผอ.กองกิจการสภา ประธานสภา
ใช้รถส่วนกลางประจํา โดยผู้ขอใช้รถมีเงื่อนไขใน
การขอใ ช้รถ ดังกล่ าว ว่า  จะรับผิดชอบต่อ
ค่าเสียหายอันเกิดจากประมาทเลินเล่อของผู้ใช้
รถและจะส่งมอบคืนเม่ือพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ี
ในสภาพใช้งานได้ดีตามเดิม เป็นลักษณะการยืม
ใช้ประจําตลอดจนกว่าจะพ้นตําแหน่ง 
      ช้ีแจงว่า แต่ละส่วนราชการมีภารกิจต่าง ๆ 
ท่ีจะต้องดําเนินการตามห้วงเวลา และบางครั้ง
มีภารกิจเร่งด่วนซ่ึงต้องดําเนินการ ประกอบกับ 
อบจ.ไม่มีพนักงานขับรถประจําทุกคัน จึงมีความ
จําเป็นต้องให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน
เป็นผู้ขออนุญาตใช้รถและดูแลรับผิดชอบ 

    ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548ข้อ 4 หัวหน้าส่วน
ราชการ หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการท่ีทํา
หน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจําใน
ส่วนราชการของ อปท. ได้แก่ ปลัด ผอ.สํานัก
และรถยนต์ส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ท่ีจัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของ อปท. 
     ดัง น้ัน  การท่ีผู้บริหารอนุญาตให้ บุคคล
ดังกล่าวข้างต้นใช้รถยนต์ส่วนกลางและภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามข้อ 4 และ 
ข้อ 11 ของระเบียบ มท.ดังกล่าว ประกอบกับ
รองปลัด ประธานสภา มิใช่หัวหน้าส่วนราชการ
ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น 

       14 .  มีการ เบิก เ งิน ค่า นํ้า มัน เ ช้ือ เพลิง
ในใบสั่งจ่ายนํ้ามันครั้งละ 40 ลิตร ในขณะที่
รถจักรยานยนต์รุ่น/ย่ีห้อที่เทศบาลใช้มีถังบรรจุ
นํ้ามันสูงสุดได้เพียง 4 ลิตร จํานวน 4 คัน ทําให้
ไม่สามารถตรวจสอบอัตราการใช้นํ้ามันจริงได้  

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 12 
และ ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 813 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2553
เร่ือง ขอให้ดําเนินการวางระบบการควบคุมและ
การติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
     ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า
กรณีสั่งจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงเกินกว่าความจุของถัง
นํ้ามัน ทําให้ทางราชการเสียหายหรือไม่ หาก
เสี ยหาย เป็นจํ านวนเงิ น เ ท่ า ใดและหา ตัว
ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

        15. การเบิกจ่ายเงินและสมุดแสดงรายการ
ซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง พบว่ากรณีรถยนต์
เกิดการชํารุด หรือเกิดอุบัติเหตุทําให้รถเสียหาย

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 15 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ต้องดําเนินการซ่อมบํารุง แต่ไม่มีรายงานของ
ผู้รับผิดชอบเสนอต่อผู้บริหาร และไม่มีเอกสาร
หลักฐานให้ตรวจสอบ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเปลี่ยน
กระจกหน้ารถท้ัง ชุดค่า จ้างเหมาเปลี่ยนฝา
กระโปรงหน้า หน้ากระชัง เคาะทําสี และแผ่นกัน
ความร้อนฝากระโปรง และค่าเปลี่ยนกระจกหลัง
แครี่บอย 
 

วรรคสาม เม่ือเกิดการการสูญหายหรือเสียหาย
ขึ้นกับรถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง และรถ
รับรอง ผู้ รับผิดชอบต้องรายงานให้ ผู้บริหาร
ทราบทันที และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1930 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2551 เรื่ อง  แจ้ง ใ ห้กํ าหนดมาตรการเ พ่ือ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการควบคุม
ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด
ต่อไป หากผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละเลย ไม่สั่งการ หรือไม่ควบคุมดูแล 
ต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
โดยตรง 
     ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี
ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแลรักษารถยนต์ ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น แล้วรายงานผลให้
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบ หาก
พบว่าการไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเจตนาหรือ
จงใจอาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ.2544 
    ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี
ร ถ ยน ต์ ส่ ว น กล า ง เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ  เ พ่ื อ ห า
ผู้รับผิดชอบกรณีความเสียหายดังกล่าว 

      16. การเบิกจ่ายเงินค่านํ้ามันเช้ือเพลิงของ
รถบรร ทุกขยะสู ง ก ว่ าความ เ ป็นจริ ง และ
บางช่วงเวลาไม่มีการบันทึกเลขไมล์การใช้รถยนต์
ในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ซ่ึงเรื่องดังกล่าว
เทศบาลได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง พนักงานขับรถยนต์ดังกล่าวมีการ
กระทําความผิดจริง นําน้ํามันเช้ือเพลิงไปใช้
ส่วนตัวและนําไปขาย 

       ขอให้ เร่ ง ดํา เ นินการทางละเ มิด  ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เ จ้าหน้า ท่ี  พ .ศ .  2539 มาตรา  10 เ พ่ือใ ห้
ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่าปล่อย
ให้ขาดอายุความพร้อมเร่งดําเนินการทางวินัยต่อ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และควบคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. 2548 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
1930 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เรื่อง แจ้งให้



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
กําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าที่อปท. โดยเคร่งครัด หาก
ละเลยไม่สั่งการ หรือไม่ควบคุมดูแล ต้องร่วม
รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

      17. การบริหารงบประมาณ เทศบาลได้
จัดทําสัญญาเช่ารถยนต์ จํานวน 8 คัน ซ่ึงใน
งบประมาณ 2556 มีการเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ 
โดยได้ก่อหน้ีผูกพันในการทําสัญญาเช่าระยะเวลา 
5 ปี แต่มีการต้ังงบประมาณดังกล่าวเพียงปีเดียว 
 

        เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 34 และข้อ 
38 การทําสัญญาเช่ารถยนต์ถือเป็นข้อผูกพัน
ท่ีต้องจ่าย และการดําเนินการของเทศบาลก็มิได้
ดํ า เ นิ นการหาผู้ ใ ห้ เ ช่ า ในแ ต่ ละ ปี  แ ต่ จ ะ
ดําเนินการในคราวแรกเท่าน้ัน และกรณีทํา
สัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี ในสัญญาเดียว 
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
จึงสามารถดําเนินการได้ น้ัน เ น่ืองจากกรณี
การทําสัญญาเช่ารถยนต์ 5 ปี ไม่อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบ ด้ังนั้น 
จึงต้องทําความตกลงกับผู้ ว่าราชการจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4  
      ให้ระงับการเบิกจ่ายเงินสําหรับการเช่า
ร ถ ย น ต์ ดั ง ก ล่ า ว เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ทางราชการ หากมีความเห็น
ต่างจากการตรวจสอบข้างต้นให้หารือกระทรวง 
มหาดไทยเพ่ือหาข้อยุติ 
       ให้แต่ง ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงหา
ผู้รับผิดชอบทางละเมิด เพ่ือชดใช้เงินท่ีเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้องโดยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินย้อนหลัง
ต้ังแต่มีการเช่ารถยนต์ และพิจารณาโทษทาง
วินัยกับผู้ท่ีเกี่ยว เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องศึกษา
ทําความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป 
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      1 .  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไ ด้ เ บิก
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบริการสาธารณสุข ไม่เป็นไป
ตามแนวทา งของ คู่ มื อปฏิ บั ติ ง านกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เบิกจ่ายเงิน 
ดังน้ี 
          - ค่าจัดทําปุ๋ยหมักแก่โรงเรียน  
          - ค่าอาหารในโครงการชมสะอาดน่าอยู่ 
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 9 
หมู่บ้าน  
         - ค่าจัดซ้ือผ้าห่ม ชุดรับขวัญเด็ก  
         - ค่าจัดทําผ้านอนสําหรับเด็กปฐมวัย
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก  
        - ค่ า จั ด ซ้ื อ เ สื้ อ ยื ด คื อ โ ป โ ล  ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

การเบิกจ่ายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความจําเป็น
และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้อง
ดําเนินการในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี และมิได้จัดทําเพ่ือ
ป ร ะ โ ยช น์ ต่ อปร ะช าชน ใน เ ข ตพื้ น ท่ี โ ด ยต ร ง 
คณะกรรมการจึงไม่อาจสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการน้ันได้ 

 
 
 
 
 
 
 

      2. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลได้
เบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคร้ายแรง
และเรื้อรัง เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโรค
ต่าง ๆ ในลักษณะเป็นการสงเคราะห์ 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามกรอบการใช้งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นท่ีให้ใช้ได้เฉพาะการ
ส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
สนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเท่านั้น จึง
ไม่เป็นไปตามแนวทางของคู่มือปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

ให้เรียกเงินคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
และในโอกาสต่อไป หากจัดทําโครงการควรอยู่ภายใต้
แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยบริการปฐม
ภูมิในพ้ืนท่ีหรือกลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนใน
พ้ืนที่ ท้ัง น้ี เ พ่ือให้การใช้งบประมาณของระบบ 
(กองทุน) หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ใน
ระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 

อย่างแท้จริง ผู้บริหารต้องกําชับ ควบคุม กํากับ 
หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบระบบท่ีวางไว้ อาจมีความผิดตามระเบียบ
คณะกรรมกา รตรวจ เ งิ นแ ผ่ น ดิน ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 อีกทางหน่ึงด้วย 
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     3. อบต.เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่  
         - ค่าเบ้ียประชุมเกินกว่าท่ีผู้ลงลายมือช่ือ
เข้าร่วมประชุม และไม่มีรายงานการประชุม
ในแต่ละครั้งให้ตรวจสอบ  
         - ค่าตัดชุดสูทสําหรับคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ และไม่มีเอกสารการ
ขออนุมัติจัดซ้ือ ไม่มีใบสั่งซ้ือ ไม่มีใบส่งของ และ
ไม่มีใบตรวจรับของกรรมการ 
         - ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับการตรวจ 
ได้แก่ ร่มในขวดไวน์พร้อมกรีนโลโก้ เสื้อยืดพร้อม
สกรีน 
        - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีประชาชน 

       การใช้จ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช . )  มี วัตถุประสง ค์ของการ จัด ต้ังกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดังนี้ 
        1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืน 
รวมท้ังสถานบริการทางเลือกในพ้ืนที่โดยเน้นเร่ืองการ
ส ร้า ง เสริมสุ ขภาพ  การ ป้องกัน โรค  การ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิท่ี
จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต 
        2. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง 
และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
         3. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน 
หรือองค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจัดทํากิจกรรมเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
         4. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระ
รอบปีงบประมาณน้ัน และในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้จ่าย
เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้อง
มีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 
        เป็นการเบิกจ่ายท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) 
กล่าวคือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษา 
พยาบาลระดับปฐมภูมิท่ีจะเป็นต่อสุขภาพและการ
ดํารง ชี วิต  อีก ท้ัง เอกสารหลักฐานการเบิก จ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
        ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือหา
ผู้รับผิดชอบชดใช้ กรณีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
กองทุน ส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
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        4. เงินโครงการระบบประกันสุขภาพ
เทศบาลเข้าร่วมโครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และได้รับเงินค่ารายหัวจากสํานักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร แต่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมิได้บันทึก
รายการรับ-จ่ายดังกล่าวไว้ในระบบบัญชีของ
เทศบาล ประเภทเงินรับฝากเพ่ือบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนท่ี แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีไว้เป็น “เงินรับฝาก” 

      เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2550 เรื่อง การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีข้อ 2 กําหนดว่า เทศบาลท่ี
เข้าร่วมจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ เม่ือได้รับการ
โอนเงินค่ารายหัวจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) โดยนําเงินเข้าบัญชีแล้วให้ถือว่าเป็น
เงินรับฝากเพ่ือบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
       สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายการ
รับ-จ่ายเงินโครงการระบบหลักประกันสุขภาพให้
ถูกต้องครบถ้วนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
และตรวจสอบ แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบ 
        หากผู้รับผิดชอบละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่การเงินของทางราชการกับผู้รับผิดชอบ
ตามควรแก่กรณีต่อไปด้วย 

 



ข้อบกพร่อง ค่าตอบแทนต่าง ๆ 
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1. เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมสําหรับการประชุม

สภาของ อบต. 
 

การเบิกจ่ายดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวันท่ี 23 
กันยายน  2554 เรื่ อง  การปรับอัตราเงิน เ ดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
    ขอให้อบต. เรียกเงินจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งคืน
คลังและในการเบิกจ่ายครั้งต่อไปควรศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้รอบคอบ 

2. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าวิชาชีพอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ให้พยาบาลวิชาชีพ 7 ว รักษา
ราชการแทนในตําแหน่งผู้ อํ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมและผู้อํานวยการกองการศึกษา  

เป็นการมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีหลักตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 จึงไม่สามารถรับเงินประจํา
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 ซ่ึงเป็นตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539 มาตรา 10 กําหนด
ว่า ข้าราชการซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ผู้ใดได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

ให้เรียกเงินคืนส่งคลังเทศบาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
     3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูพิเศษจํานวน 
7 คน ในแต่ละเดือนทุกวันไม่มีวันหยุด ยกเว้น
เฉพาะในเดือนช่วงที่ปิดภาคเรียนที่ไม่มีการเรียน
การสอน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 
     วัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กนักเรียนและเยาวชน
ได้นําพลังความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในตัว
แสดงออกในทางที่ถูกต้องและเพ่ือให้เด็กนักเรียน
และเยาวชนเป็นนักกีฬาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ
ท้องถิ่น 
 

     การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูพิเศษประกอบกับตรวจสอบ
ตามประกาศโรงเรียนกีฬา เรื่อง การอยู่หอพักโรงเรียนกีฬา 
ข้อ 4.4 การอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านทางโรงเรียนจะแจ้ง
ให้ทราบ นอกเหนือจากการให้กลับบ้านเดือนละ 1 ครั้งให้
กลับพร้อมกันทั้งโรงเรียน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าใน 1 เดือน
นักเรียนโรงเรียนกีฬามีการกลับบ้านเดือนละครั้งโดยให้กลับ
พร้อมกันทั้งโรงเรียน ฉะนั้น การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ทุกวันในแต่ละเดือนจึงไม่สอดคล้องถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง อีกทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กับครูพิเศษทุกวัน 
โดยไม่เว้นวันหยุด ซ่ึงตามปกติวิสัยของบุคคลธรรมดาเม่ือ
ทํางานก็ย่อมมีการหยุดพักอันเนื่องมาจากสมรรถภาพทาง
ร่างกายและกิจธุระ การท่ีเทศบาลจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ครูพิเศษทุกวันโดยไม่มีวันหยุดย่อมเป็นการดําเนินการที่
ไม่น่าเช่ือถือ 
     ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับครูพิเศษทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด โดยไม่มี
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกําหนดให้เบิกจ่าย ซ่ึงหาก
พบว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องละเลย 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ไม่มีการควบคุม กํากับดูแล ให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาล 
กรณีไม่เห็นด้วยให้ทําหนังสือหารือกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
หาข้อยุติต่อไป และในโอกาสต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดกรณี
เช่นนี้อีกหากพบว่ายังมีการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาจมีความผิดตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 

     4. เทศบาลได้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างให้แก่คณะกรรมการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
ผู้ควบคุมงานของเทศบาล ได้แก่ จ้างเหมารถบัส
ปรับอากาศ จ้างหมาทําความสะอาดชุมชน

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ดังกล่าว มิใช่คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ตาม
ความหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 65 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.6/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซ้ือ
หรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมก่อสร้าง
ของ อปท. ข้อ 1.2  
     กําชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีอย่าง
เคร่งครัด และผู้บริหารต้องควบคุม กํากับ การปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพ่ือมิให้เกิด
ข้อบกพร่องเช่นนี้อีก 

      5. การเบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการ
จัดงานเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลการเกษตร
ในตําบล โดยจัดทําโครงการจัดเก็บและปรับปรุง
ข้อมูลการเกษตรตําบล เพ่ือจัดทําฐานข้อมูล
เ กษต ร ก ร ร า ยค รั ว เ รื อ น ใ ห้ ส ม บู รณ์ แ ล ะ
เป็นปัจจุบัน รวม 8 หมู่บ้าน 482 ครัวเรือนๆ ละ 
25 บาท 

    ซ่ึงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าเป็นอัตราตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงาน
ใด เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 ข้อ 52 
    เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการดังกล่าว 
ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลทําหนังสือหารือไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
    หากได้ข้อยุติและไม่สามารถดําเนินการได้ ขอให้สั่งการ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดอบนําเงินส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยเร็ว 
 
 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       6. เบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้
ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร 
 

     จากการตรวจสอบปรากฏว่า คณะกรรมการดังกล่าว
ข้างต้น เป็นคณะกรรมการท่ีต้ังขึ้นโดยนายกเทศมนตรี 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล มิได้เป็นคณะกรรมการตามความหมายใน
พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 มาตรา 5 
ท่ี กํ า ห น ด ว่ า  “ คณะ ก ร ร ม ก า ร ”  หม า ย ค ว า ม ว่ า 
คณะกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายโดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดย
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้เทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือ
รัฐมนตรี เ จ้าสังกัด ซ่ึงไ ด้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเทศบาลใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว 
       เป็นการปฏิบั ติไ ม่เ ป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4 
ข้อ 6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการสอบ พ .ศ .  2549 ข้อ 4 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809/ว 268 ลงวันท่ี 21 
ธันวาคม  2553  เ ร่ื อ ง  การ เ บิก จ่ ายค่ า เ บ้ี ยประ ชุม
คณะกรรมการสอบ  ซ่ึ ง กํ าหนดใ ห้กรรมการ ได้ รั บ
ค่าตอบแทน 300 บาท ทําให้เทศบาลได้รับความเสียหาย
จ่ายเงินเกินควาเมป็นจริง 
     ให้เทศบาลฯ เรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบ ส่งคืนคลัง
เทศบาลฯ โดยเร็ว และสั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการดังกล่าว
ข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีเช่นน้ีอีกให้พิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีต่อไป 

 



ข้อบกพร่อง เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

        1. ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีผิดนัดชําระที่ไม่เร่งรัดและเรียกชําระดอกเบ้ีย 
ซ่ึงการปล่อยให้มีหน้ีค้างชําระเป็นเวลานานอาจ
ทําให้ ไ ม่สามารถเรี ยกใ ห้ ชําระห น้ี ไ ด้  และ
เป็นภาระในการติดตามเร่งรัดหน้ี อาจทําให้เกิด
หน้ีสูญและราชการเสียหายจากการไม่ได้รับชําระ
หน้ี จึงเป็นภาระในการติดตามเร่งรัดหน้ี  
 

จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 วรรค 2 
วรรค 3 และวรรค 4  ท่ีกําหนดสาระสําคัญว่า หาก
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดชําระหนี้ตาม
สัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือท้ังหมด ให้ อบต.เร่งรัดให้
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชําระหน้ีคืนโดยพลัน 
และในระหว่างที่ผิดนัดไม่ชําระหน้ีหรือชําระหน้ีไม่
ครบถ้วน ให้เสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีกําหนด หากกลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดชําระหน้ีให้ อบต.
ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่าให้คดีขาดอายุความ และ
ตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เพ่ือส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านในเขตสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล (โครงการส่งเสริมอาชีพ
หมู่บ้านละ 100,000 บาท) แจ้งตามหนังสือกรมการ
ปกครองด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0318/ว 2999 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2543 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเร่งรัดให้กลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชําระหน้ีคืนโดยเร็ว โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด 

ให้เร่งรัดติดตามให้ลูกหน้ีชําระหน้ีให้ครบถ้วน
รวมทั้งดอกเบ้ียกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้หรือชําระไม่
ครบถ้วนในอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยเร็ว หากลูกหน้ี
ละเลยไม่ชําระหน้ีให้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

     2.จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามงบ
แสดงฐานะการเงิน  บัญชี เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารมี
ยอดคง เหลือสู งก ว่าบัญ ชี เ งิ น ทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 

     ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจหาสาเหตุความ
แตกต่างระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชี กับยอดบัญชี
เงินฝากธนาคาร หากเกิดจากความผิดพลาดของการ
บันทึกบัญชีให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดย
ด่วนหรือหากพบว่าสาเหตุของความแตกต่างทําให้
ราชการได้รับความเสียหาย ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต่อไป 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     3. ไม่ได้จัดทําบัญชี หรือทะเบียนคุมแสดง
รายการยืมและรายการรับชําระคืนเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน และไม่จัดทํารายงาน
ฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผล
การดําเนินงานตามแบบรายงานให้นายอําเภอ
ทราบ  
 

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 28  และเน่ืองจาก
สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ไม่ทราบว่า มีเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน อยู่ท้ังสิ้นเป็นเงินจํานวนเท่าไร 
      ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชี 
หรือทะเบียนแสดงรายการยืมและรายการชําระคืน
เงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกราย 
และจัดทํารายงานฐานะทางการเงินของเงินทุน
หมุน เ วียนและผลการ ดํา เนินงานเ พ่ือรายงาน
นายอําเภอ ตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ
ดังกล่าว 
     สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามให้
ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ีย ตามสัญญาให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนให้
สภา อบต.ฯ ต้ังงบประมาณเท่าจํานวนท่ีทางราชการ
เสียหายชดใช้คืนในทันทีท่ีมีการต้ังงบประมาณ ท้ังน้ี
เพ่ือกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพอ่ืนท่ีมีความต้องการ
ยืมใช้ต่อไป 

 



ข้อบกพร่อง สมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      1. เทศบาลไม่ได้นําส่งเงินฝากสมทบเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
 

        เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
พ.ศ. 2552 ข้อ 13 กําหนดให้เทศบาลทุกแห่ง
จัดส่งเงินจํานวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็น
ประจําปีทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยให้จัดส่ง
ถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคม ของ
ทุกปี 
        สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําส่งเงิน
ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และสั่งกําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

     2. เทศบาลคํานวณและนําส่งเงินฝากสมทบ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลไม่ถูกต้อง  

     การคํานวณยอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย
จริงไม่ถูกต้องโดยบันทึกรายการเงินอุดหนุนท่ัวไป
เป็นรายรับไม่ครบถ้วน ทําให้นําส่งเงินสมทบ
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตํ่าไป 
        สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําส่งเงิน
ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว และสั่ง
กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง  มหาดไทยดั งกล่าวโดย
เคร่งครัด 
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หลักประกันสัญญา

1

ขอ้บกพรอ่ง หลกัประกนัสญัญา

1. ผูร้บัจา้งไม่สามารถเขา้ดาํเนินการแกไ้ขความชํารุดบกพร่องได ้

2. เงนิประกนัสญัญาครบกาํหนดและหมดภาระผูกพนัตาม

   สญัญายงัไม่ไดจ้า่ยคนืใหก้บัผูว้างเงนิประกนั

3. ไม่ไดต้รวจสอบความชํารุดบกพร่องกอ่นคนืหลกัประกนัสญัญา

2

4. เงนิประกนัซองครบกาํหนดจา่ยคนื แต่ไม่ไดจ้า่ยคนื
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2

ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ หลกัประกนัสญัญา

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดขุอง อปท. พ.ศ. 2535  

   และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1961 ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 

    2541 เรื่อง วธิีปฏบิตัเิกี่ยวกบัการขอหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคาร

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 760 ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 

   2533 เรื่อง วธิีปฏบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบความชํารดบกพรอ่ง
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   2533 เรอง วธปฏบตเพมเตมเกยวกบการตรวจสอบความชารุดบกพรอง

   กอ่นการคนืหลกัประกนัสญัญา

 

4. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่น 

   พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ 137 (2) กาํหนดให ้หลกัประกนัสญัญาใหค้นืแก่

   ค่สญัญาหรอืผค้ํ้าประกนัโดยเรว็และอย่างชา้ตอ้งไม่เกนิ 15 วนั นบัแต่วนัที่ค่สญัญา

ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ หลกัประกนัสญัญา

   คูสญญาหรอผูคาประกนโดยเรวและอยางชาตองไมเกน 15 วน นบแตวนทคูสญญา

   พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาแลว้

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0412/ว 1075 ลงวนัที่ 22 กนัยายน  2530 

   เรื่อง แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคนืเงนิประกนัสญัญา กาํหนดใหข้อคนืภายใน 15 วนั 

   ถา้ไม่สามารถตดิต่อผูว้างเงนิประกนัได ้หรอืตดิต่อไดแ้ตไ่ม่มาขอรบั ใหป้ระกาศ

ํ ้ ใ ้ ้ ิ ป ั ั ิ ใ ํ ไ ่ ั ื   กาํหนดเวลาแจง้ใหผู้ว้างเงนิประกนัมารบัเงนิภายในกาํหนด หากไม่มาขอรบัคนื 

   ใหนํ้าเงนิประกนัสญัญาเขา้เป็นรายไดข้อง อปท. และใหก้าํหนดระยะเวลาคนืเงนิประกนั

   เป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาจา้งไม่ตํา่กว่า 15 วนั นบัต ัง้แต่พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญา
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ข้อบกพร่อง หลักประกันสัญญา 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างฝาย

นํ้าล้น มีการแจ้งผู้จ้างเข้าซ่อมแซมความชํารุด
ของงานจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้า
ดําเนินการแก้ไขได้ เน่ืองจากฝายน้ํามีนํ้าขังอยู่
เป็นจํานวนมาก และให้เทศบาลดําเนินการหาตัว
ผู้รับจ้างเอง โดยให้ยึดหลักประกันสัญญา และ
เทศบาลได้ยึดหลักประกันดังกล่าวแล้ว  

ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมฝายนํ้าล้นที่ชํารุด 
โดยใช้หลักประกันที่ริบไว้ หากค่าใช้จ่ายมากกว่า
หลักประกันดังกล่าวให้ เรียกค่าเสียหายกับ
ผู้รับจ้าง และให้แจ้งเวียนผู้รับจ้างเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 
ข้อ 138 (3) 

2. ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา มีเงิน
ประกันสัญญาที่ครบกําหนดและหมดภาระผูกพัน
ตามสัญญากับ อบต. แล้ว แต่ยังมิได้จ่ายคืนให้กับ
ผู้วางเงินประกัน 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541 ข้อ 137 (2) 
ท่ีกําหนดให้คืนเงินประกันสัญญาแก่คู่สัญญา
โดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

ขอให้ กําชับเจ้าหน้า ท่ีใ ห้ถือปฏิบั ติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด

      3. เทศบาลไม่ได้ตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องของพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญา  

    การปฏิบั ติดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 137 (2) ซ่ึงกําหนดว่า 
หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ํา
ประกันโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่
วันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 
760 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เ พ่ิมเ ติมเกี่ ยวกับการตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
    ขอ ใ ห้ สั่ ง ก า ร ใ ห้ เ จ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ค้ําประกันสัญญารายที่พ้น
ภาระผูกพันสัญญา ติดต่อขอถอนเงินมัดจํา
ประกันสัญญาให้ เสร็จ ส้ินไป  โดยมีหนังสือ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนกําหนดเวลารับคืนและมี
เงื่อนไขว่าหากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวเทศบาล
จะนําเงินเข้าเป็นรายได้ต่อไป  



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     สั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ
ตามนัยระเบียบและหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

        4. มีเงินประกันซองท่ีครบกําหนดจ่ายคืน
แก่คู่สัญญาหรือผู้วางเงินประกันซอง และมีเงิน
ประกันสัญญาท่ีครบกําหนดจ่ายคืนแค่คู่สัญญา
หรือผู้วางเงินประกันสัญญา แต่ไม่ได้จ่ายคืนอย่าง
ช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันได้พิจารณาใน
เบ่ืองต้นหรือวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว 
 

        เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 137 (1) (2) ทั้ง น้ีใ ห้ถือปฏิบัติ
โดยเทียบเคียงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0412/ว 1075 ลงวันที่ 22 กันยายน 2530 
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกัน
สัญญาเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบขาดการ
เอาใจใส่และเร่งรัดติดตามให้ผู้วางเงินประกัน
ติดต่อเพ่ือรับเงินคืนภายในกําหนด มีผลให้เงิน
ประกันสัญญาคงค้างซ่ึงเป็นภาระทางบัญชี 
      ใ ห้ สั่ ง ก า ร ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
ดําเนินการติดต่อผู้วางเงินประกันให้มารับคืน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้วางเงินประกันพ้น
จากข้อผูกพัน หากไม่สามารถติดต่อได้หรือติดต่อ
ได้ แต่ผู้วางเงินประกันไม่มารับเงินคืน และพ้น
กําหนดเวลา 15 วัน ควรใช้วิธีประกาศแจ้งให้ผู้
วางเงินประกันทราบ โดยกําหนดระยะเวลาอัน
สมควรพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าหากไม่มาขอรับคืนใน
เวลาท่ีกําหนด จะนําเงินประกันซองและเงิน
ประกันสัญญาดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของ
เทศบาล และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตาม
ประกาศ หากผู้วางเงินไม่มาขอรับเงินคืน ให้นํา
เงินประกันซองและเงินประกันสัญญาดังกล่าวเข้า
เป็นรายได้ตามประเภทของเงินให้เสร็จสิ้นไป 
       ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเ บียบและหนั ง สือกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่ าวโดยเค ร่งครัด  หากเ กิด
ข้อผิดพลาดกรณีเช่นน้ีอีก ให้พิจารณาดําเนินการ
ตามกรณี 

 


