
 
เอกสารประกอบการบรรยาย  

เรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
 

 โดย นายมณเฑียร เจริญผล 1 
          รองผู้ว่าการส านักงานกฎหมาย  

          ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

การบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามหลัก  
ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความ
ต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงินและโครงการที่จะด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณหนึ่งๆ โดยที่รัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกัน รัฐบาล
สามารถใช้งบประมาณในด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารและด้านการเมือง 

ปัจจัยที่ท าให้งบประมาณมีความส าคัญมากข้ึนได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งมี
แนวโน้มสูงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ประชาชาติ และการขยายขอบเขตหน้าที่ของรัฐบาล การใช้จ่ายของ
รัฐบาลจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล เมื่อหน้าที่ของรัฐบาลได้ขยาย
ออกไป ปริมาณการใช้จ่ายของรัฐบาลย่อมเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

เงินแผ่นดิน หมายรวมตั้งแต่เงินคงคลัง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณในความหมายอย่าง
กว้าง เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ซึ่งน าไปสู่การตรวจสอบและวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ค าว่าเงินแผ่นดินมีที่มาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติส าหรับส าหรับกรมพระคลังมหา
สมบัติแลว่าด้วยกรมต่าง  ๆซึ่งจะเบิกส่งเงิน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
ทรงตราขึ้นเมื่อศุภมัศดุ ๑๒๓๗ 

ในหมวดมาตราที่ ๑ ว่าด้วยผู้จะรักษาการในพระคลังมหาสมบัติ อันเป็นรากเหง้าท่ีเป็นแก่นของ
กฎหมายการคลังมหาชนทุกฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ รวมถึงกรอบวินัยการเงิน การคลัง และงบประมาณใน
รัฐธรรมนูญด้วย โดยได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 

“....ดูแลก ากับตรวจตรา รักษาเงินส าหรับใช้จ่าย ในราชการแผ่นดินทั่วทั้งพระราชอาณาจักร.....” 
และตามพระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จุลศักราช ๑๒๓๗  

มาตรา ๑ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่ส าหรับจ่ายรักษาเงินแผ่นดิน ทั้งสรรพราชสมบัติ
พัสดุทั้งปวง  กับถือบาญชีพระราชทรัพย์ส าหรับแผ่นดินทั้งสิ้น แลเก็บภาษีอากร เงินขึ้นแผ่นดินตลอดพระ
ราชอาณาจักรนั้น.....ปั้นเปนกรมเจ้ากระทรวง...ดังนี้  

๑. กรมพระคลังกลาง  ส าหรับประมาณการรับจ่ายเงินแผ่นดินว่าภาษีอากร  
๒. กรมสารบาญชี  ส าหรับจ่ายเงินแผ่นดิน แลถือท าสรรพบาญชีพระราชทรัพย์ทั้งสิ้น 

                                                      
1
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

  นิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๖ และอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๙  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 ๒ 

๓. กรมตรวจส าหรับตรวจบาญช ีตรวจราคาตรวจรายงาน การรับจ่ายเงินแผ่นดิน แลสรรพราช
สมบัติการภาษีอากรทั้งสิ้น....” 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒(หน้า๒๘๒) ได้ให้ความหมาย 
ค าว่า “เงินหลวง” หมายถึง “เงินที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ” 
รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่

ส านักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ที่ทุกฝ่ายจะต้องน้อมน ามาเป็นหลักคิดในการปฏิบัติที่ส าคัญที่เก่ียวกับเงินแผ่นดิน  
ดังนี ้

“การควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือ เงิน
ของประชาชนทั้งชาติ ผู้ท างานนี้จึงต้องก าหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของ
ตนด้วยความอุตสาหพยายามด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังอย่างเต็มท่ี    
เพื่อมิให้เกิดความพลั้งพลาดเสียหาย และให้เกิดความม่ันใจว่า  การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์
และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย” ทรงให้ไว้ ณ วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๒   

ส่วนวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ “กฎข้อบังคับ (มาตรการทางกฎหมาย) ซ่ึง
ก าหนดเป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐและองค์กร
ของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์
ของการรับ – จ่ายเงินแผ่นดิน” ซึ่งการก าหนดมาตรการเก่ียวกับเรื่อง วินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการคลังมหาชนนั้น ก็จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชนที่ได้พัฒนาขึ้นมาพร้อม ๆ   
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ตั้งแต่ประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครอง การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
และสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสวนทางกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าถึงแก่นพุทธศาสนาของ
ประชาชน เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางสังคมส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและสภาพจิตใจ ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างผู้ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกับผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อย ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมหลายประการ เช่น การบริการด้านการศึกษา 
การบริการด้านการรักษาพยาบาล การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น   

ดังนั้น ถ้าศึกษาถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๑๒ ที่ทรง
ตรัสว่า “ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด การท าให้บ้านเมืองมีความ
ปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี แต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและ
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได”้  พระบรมราโชวาทดังกล่าวนับเป็นภาพสะท้อน
ของปัญหาการทุจริตในบ้านเมืองเราได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การตัดสินใจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่าง
ขาดวิธีการและองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะมาท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการ
เฉพาะด้าน ซึ่งมีความสามารถถึงขั้นที่จะเข้าถึงไปเผชิญแก่นแท้ของปัญหาได้และสามารถแก้ไขหรือพยายามหาทาง
แก้ไขปัญหานั้นได้ในที่สุด จึงต้องมีการพัฒนาองค์กรที่จะมาท าหน้าที่ช่วยเสริมการท างานของรัฐสภาในการควบคุม
การบริหารเงินแผ่นดินของรัฐบาล รวมทั้งช่วยเสนอแนะรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ ให้บริหารงานในหน้าที่อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน โดยองค์กรนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระและ
เป็นกลางอย่างแท้จริง เพื่อให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดความผิดเป็นกลางและถูกต้องแท้จริง 

ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติราชการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากภายนอก 
เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือการตรวจสอบภายใน ที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวง รวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นต้น จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการตรวจสอบภายหลังที่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแล้ว มีการตรวจสอบแบบสุ่มตรวจ ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน มักจะมีปัญหาในการ



 ๓ 

ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีอัตรา ก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยรับตรวจ
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ท าให้ระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สัมฤทธิผลเท่าท่ีควรจะเห็นได้ว่าประเทศ
ต่างๆ มักจะมีระบบการควบคุมและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบก่อนที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะตรวจสอบ  การตรวจสอบภายในเป็นงานที่มีคุณประโยชน์
และเป็นเครื่องมือของนักบริหารที่จะน าไปใช้ในการจัดการ ให้กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างรัดกุม  
ประหยัด บรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพสูง การตรวจสอบภายในช่วยงานผู้บริหารได้ท้ังในด้านการ
วางแผนด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม  
เนื่องจากงานลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถสอดส่องดูแลการน าทรัพยากรทั้งมวลในหน่วยงานมาใช้
อย่างระมัดระวังและรอบคอบให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยป้องกันและบรรเทาการรั่วไหล  การทุจริตหรือ
ความเสียหายอื่นใดท่ีเป็น อันตรายต่อกิจการได้ทางหนึ่ง หรือหากเกิดการทุจริตรั่วไหลขึ้นก็สามารถทราบได้
โดยเร็ว 

องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน  
องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ เงิน

แผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย  
๑. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (คตง.) 
๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
๓. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ซึ่งเป็นการจัดองค์กรตามหลักกฎหมายปกครอง ในลักษณะการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ให้

เป็นอิสระอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน โดยให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา สูงสุดของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ก าหนดแผนการตรวจสอบและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงได้โดยอิสระ เพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม  

๑. การตรวจสอบการเงิน  
๒. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้  
๓. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
๔. การตรวจสอบด าเนินงาน  
๕. การตรวจสอบสืบสวน  

การแจ้งผลการตรวจสอบของ สตง . 
        (๑)  กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจง หรือ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้ด าเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนที่ ทางราชการ  
หรือหน่วยรับตรวจก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ  ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบตามควรแกก่รณีและให้หน่วยรับ
ตรวจแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายในหกสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน   



 ๔ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึน เนื่องจากกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจปฏิบัติได้ หรือ หาก
ปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อราชการ จะแจ้งต่อผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

หากหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน
จะแจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด าเนินการกฎหมาย   
หรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการ หรือหน่วยรับตรวจก าหนดแก่ผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ
ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี  

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือไม่อาจด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ คณะกรรมการตรวจ เงิน
แผ่นดินจะรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  

      (๒)  กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดให้ หน่วย
รับตรวจต้องปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุม
ก ากับ หรือผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็น ให้ หน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติและเม่ือกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับ  หรือผู้รับผิดชอบ ของหน่วยรับตรวจ  
ด าเนินการไปประการใดแล้ ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ  ภาย ในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

      (๓)  กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือ มีการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ คณะ กรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดินจะแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดี และแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับ ตรวจ หรือ
กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้วแต่กรณี
ด าเนินการตามกฎหมาย หรือตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการหรือท่ีหน่วยรับตรวจก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้วย  

เมื่อพนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับ
หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ด าเนินการไปประการใดแล้ว ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายในทุกเก้าสิบวัน  

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบ คุมก ากับ
หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ไม่ด าเนินการตามท่ีกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลาอันสมควร   
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. 
        เสนอรายงานดังต่อไปนี้ ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  
              (๑ )  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ส าคัญในทุกด้านเว้นแต่เรื่องหรือข้อที่
ตรวจพบนั้น ควรรักษาไว้เป็นความลับ หรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย  
        (๒ )  รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี เมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ี มี
ความจ าเป็นหรือเหมาะสม เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ทราบผลการตรวจสอบ ได้ทัน
เหตุการณ์ 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน  
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินของรัฐให้เป็นอิสระและเป็นกลาง

เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะท าให้การตรวจเงินแผ่นดินของรัฐบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการและ มี
ประสิทธิภาพได้  เพราะไม่ว่ารัฐจะเพ่ิมอัตราก าลังคนหรือเงินงบประมาณให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาก



 ๕ 

เพียงใดก็ตาม หากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไม่จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารการ
ตรวจสอบภายในหน่วยงานของตนเองควบคู่กันไปด้วย ก็ยากที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง เป็นองค์กร
ภายนอกเพียงองค์กรเดียวจะสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือแก่ภาครัฐและเอกชนได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๒  จึงก าหนดให้องค์กรการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจเกี่ยวกับการ จัดวางระบบ
การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ดังนี้  

๑.  การตรวจสอบสืบสวนกรณีทุจริตหรือข่าวจากสื่อมวลชนหรือหนังสือร้องเรียน 
 การตรวจสอบสืบสวนกรณีท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบเองหรือได้ เบาะแส จาก

หนังสือร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์หรือข่าวจากสื่อมวลชนทั้งหลายให้กระท าโดยส านักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน  
ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบสืบสวนกรณีทุจริตหรือเรื่อง ที่ ส่อไปในทาง
ไม่สุจริต โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้รับผิดชอบ มีหน้า ที่รวบรวมเอกสาร
หลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ พร้อมทั้งเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วิธี การดังกล่าวเป็นกลไก
การถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ  เป็นหลักเกณฑ์ของวิธีพิจารณาตามหลัก
กฎหมายปกครอง ในทางปฏิบัติความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้รับผิดชอบจะน ามาวิเคราะห์รวมกับค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้รับผิดชอบและ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้  ตาม
หลักการแบ่งแยกอ านาจของกฎหมายปกครอง 

งานชี้ขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการหรือองค์กรชี้ขาดในรูปองค์คณะตามหลักกฎหมาย 
ปกครองจะต้องก าหนดให้มีการถ่วงดุลโดยวิธีพิจารณาความ คือต้องตัดตอนช่วงงานชี้ขาดออกจาก ช่วง
งานแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อให้มีการถ่วงดุลและแยกเป็น ๒ ส่วน  เพราะถ้าหากไม่มีการ
ตัดตอนออกจากกันผู้ชี้ขาดอาจบิดเบือนการใช้อ านาจหรือ abuse of power ได้ กล่าวคือ  ถ้า
คณะกรรมการผู้ท าการชี้ขาดท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเอง รับฟังพยานเอง ชั่งน้ าหนักเอง วินิจฉัย เอง  เขียน
ค าตัดสินเอง ผู้ใช้อ านาจชี้ขาดจะบิดเบือนการใช้อ านาจและคอรัปชั่นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ และไม่มีวิธีที่จะ
ตรวจสอบได ้

๒.  วินัยทางงบประมาณและการคลัง 
วินัยทางงบประมาณและการคลังตามพระรา ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึง มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของแผ่นดินตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ประกาศก าหนด เพ่ือใช้บังคับกับผู้สั่งจ่ายและผู้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ย่อมมีความผิดต้องรับโทษปรับทางปกครอง ซึ่งเห็นได้ว่า หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ ฝ่ายปกครองรักษาวินัยทางงบประมาณและการคลังย่อมจะท าให้การใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการบริการ สาธารณะ ตรงตาม
เจตจ านงของประชาชน เอ้ือต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศชาติ ผู้ที่ไม่รักษาวินัยทาง
งบประมาณและการคลังจึงสมควรถูกลงโทษ ซึ่งโทษนั้นคือโทษปรับทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการช าระ
ค่าปรับทางปกครอง และ มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ซึ่งนับต่อนี้ไป หาก
เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ใดกระท าการที่ไม่ถูกต้องอันเกี่ยวด้วยเงินและทรัพย์สินของแผ่นดิน อาจต้องถูก ด าเนินการ
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางวินัย และทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง หรือต้องโทษปรับทางปกครอง
ด้วยอีกทางหนึ่ง กรณีมิใช้เป็นเรื่องการลงโทษซ้ าซ้อน ในการกระท าเดียวกัน แต่หากเป็นกรณีเฉพาะในการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองเท่านั้น  และมิอาจถือได้ว่าโทษปรับทาง
ปกครองเป็น การลงโทษทางอาญา ซึ่งวินัยทางงบประมาณและการคลังนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของ
องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน  



 ๖ 

เมื่อโทษปรับทางปกครองจัดว่ามีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของปัจเจกบุคคล  
กระบวน การพิจารณาวินิจฉัยความผิดจึงต้องเป็นไปโดยความรอบคอบ ถูกต้องและเป็นธรรม ร่าง
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้จึงสร้างกลไกของกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลังให้มีลักษณะท านององค์กรตุลาการหรือก่ึงศาล กล่าวคือ ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
การคลังซึ่ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ความผิดเบื้องต้น  และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคงท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความผิดในฐานะเป็น
องค์กรชั้นสูงสุดตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    

การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง เช่น  การจ่ายเงินงบประมาณผิด
หมวดรายจ่าย การจ่ายเงินเกินวงเงินประจ างวด การจัดท าบัญชีและรายงานไม่เป็นปัจจุบันหรือไมค่รบถ้วน การ
จ่ายเงินยืมโดยผู้ยืมยังไม่ส่งใช้เงินยืมรายเก่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้ไม่เกิดความเสียหายแก่การเงินของ รัฐโดย
ทันทีทันใดหรือยังไม่สามารถเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  แต่ถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐแล้ว เมื่อไม่มีมาตรการใดๆ ลงโทษ แก่ ผู้กระท าผิด
วินัยทางงบประมาณและการคลัง ย่อมไม่เกิดประโยชน์แก่ระบบการควบคุม ความผิด พลาดหรือความบกพร่อง
มักจะเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ผู้บังคับบัญชามักจะไม่เอาโทษทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้ เพราะอาจจะเห็น
ว่าเป็นความผิดเล็กน้อย และการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาบางครั้งกระท าไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน  หรือ
ประโยชน์ของผู้บังคับบัญชานั่นเอง 

ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายและระเบียบการเงินการคลังที่รัฐก าหนดขึ้นสามารถมีผลบังคับใช้ได้
อย่างจริงจัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินจึงก าหนดให้มีคณะ กรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง ท าหน้าที่พิจารณาและก าหนดโทษปรับ ทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่  ที่ฝ่าฝืน
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ โดยมีข้อก าหนดที่เป็นมาตรการควบคุมการเงินของรัฐ และเรื่องท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดชอบโดยตรงนั้นจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 

วิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังนั้น จะต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าว หามี
สิทธิชี้แจงและแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหานั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนคนหนึ่งท าส านวน  รวบรวม
ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระ การเขียนความเห็นของผู้รับผิดชอบส านวนจะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดย
คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบส านวนจะต้องระมัดระวังการแสดงความเห็นเพื่อมิให้เป็นการบิดเบือนการใช้อ านาจ 

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  การบริหารงานคลังมีกระบวนการเกี่ยวข้องหลายประการ  เริ่มตั้งแต่การจัดหารายได้ การ
ก าหนดโครงการด าเนินการและการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการบริหารพัสดุและ การดูแล
ทรัพย์สิน จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานคลังของหน่วยงานของรัฐมีข้อบกพร่องหลายประการซึ่งสามารถ
แยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  ข้อบกพร่องจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ  กรณีนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการทุจริต 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และอาจแจ้งให้ด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หาก
พบว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ และในบางกรณีอาจเป็นเรื่องที่ต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
ชดใช้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  (๒)  กรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ ได้ให้
นิยามของค าว่า “โดยทุจริต ” หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น” คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้ด าเนินการทางกฎหมาย ทางแพ่ง และทางวินัยกับผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 



 ๗ 

มูลเหตุการทุจริต  
   มูลเหตุแห่งการทุจริต อาจแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

(๑)  เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
(๒)  วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ถ้าหากมิได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลไว้ให้

เป็นที่แน่นอนและรัดกุม หรือให้บุคคลคนเดียวกันท างานหลายหน้าที่ก็เป็นช่องทางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย 
(๓)  ผู้ปฏิบัติขาดสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและบัญชี

หรือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนความประพฤติและอุปนิสัยส่วนตัวไม่เรียบร้อย หรือเป็นบุคคลที่มี
สิ่งแวดล้อมบีบบังคับ เช่น รายได้ไม่เพียงพอ หากเกิดกรณีจ าเป็นก็อาจท าการทุจริตได้ 

การตรวจสอบที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการพัสดุ  
  การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จะต้องขออนุมัติ
ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก่อนด าเนินการ มิใช่
ด าเนินการโดยฝ่าฝืนไปก่อนแล้วจึงขออนุมัติภายหลัง เพราะคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไม่มีอ านาจหน้าที่
ในการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันโทษทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดระเบียบ  

ต้องมีการวางแผนและด าเนินการจัดหาไปตามแผน  
  หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะใช้ในการจัดหาแล้ว ต้องรีบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและ
ตามข้ันตอน ให้พร้อมที่จะท าสัญญาได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ จัดหาโดย
วิธีสอบราคาและการประกวดราคา ต้องมีการวางแผนและด าเนินการจัดหาให้เป็นไปตามแผนด้วย 
  การควบคุมการจัดท าเอง  
  โดยทั่วไปกรณีท่ีมีการจัดท าเอง ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบ และคณะกรรมการตรวจ
การปฏิบัติงาน โดยต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว  
  หลักฐานและเหตุผลการด าเนินการที่แสดงให้เห็นความโปร่งใส 
  การจัดหาในแต่ละข้ันตอน ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ต้องมีการบันทึกหลักฐานการด าเนินการและเหตุผลในการพิจารณาสั่งการใน
ขั้นตอนที่ส าคัญไว้ประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย  
  อุดหนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย  
  ต้องพึงระมัดระวังในการก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ที่อาจมีผลเป็นการกีด
กันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคากับทางราชการ  
  การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  
  การด าเนินการจัดหาโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ ากว่าที่
ก าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป เป็นเรื่องที่มีการตรวจพบบ่อย 
ผู้รับผิดชอบมักอ้างเหตุผลว่าเพ่ือความคล่องตัว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่น่ารับฟัง  

อ้างเหตุเร่งด่วนเพื่อจัดหาโดยวิธีพิเศษ  
  การอ้างเหตุผลว่า จ าเป็นต้องซ้ือหรือจ้างโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณบ้าง หรือไม่อาจด าเนินการจัดหาตามขั้นตอนบ้าง แต่มักปรากฏข้อเท็จจริงว่า 



 ๘ 

การจัดหาไม่มีการวางแผนบ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้บ้าง หรือไม่มีการเตรียมการเพื่อให้พร้อมที่จะ
ท าสัญญาในเวลาอันควรบ้าง เป็นเรื่องที่ถูกเพ่งเล็งตรวจสอบ  
  รายงานขอซื้อหรือขอจ้างขาดรายละเอียด  
  ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างทุกวิธี ต้องจัดท ารายงานเสนอ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดหา รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดหา ราคามาตรฐานหรือ ราคากลางของทาง
ราชการหรือราคาที่เคยจัดหาหลังสุดในระยะเวลา ๒  ปีงบประมาณ วงเงินที่จะจัดหาถ้า ไม่มีให้ระบุวงเงินที่
จะประมาณว่าจะจัดหา วิธีการที่จะจัดหา และเหตุผลที่ต้องจัดหาโดยวิธีนั้น ควรเขียนให้ละเอียด อย่า
มองข้ามความส าคัญของรายงานนี้  
  การจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
  รายงานที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ นอกจากต้องมีรายละเอียดตามที่ระเบียบก าหนดและที่
ขาดไม่ได้คือ ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น และราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
บริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓  ราย และข้อส าคัญที่สุดคือ ต้องติดต่อกับเจ้าของโดยตรงต้องระวังอย่า
ให้ผิดไปจากที่ระเบียบก าหนด  
  การตกลงราคาซื้อไปก่อน  
  ต้องเป็นกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการ
ตามปกติได้ทัน ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ยืมเงินทางราชการไปจัดหามาก่อน ผู้ที่จะไปตกลงราคาต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น แล้วต้องรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าส่วนราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วย  
  การสอบราคา  
  มักมีปัญหาเรื่องการส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารการสอบราคาต้อง ส่งไป
ยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าท่ีจะ ท าได้ 
กับให้ปิดประกาศเผยแพร่ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการ  
  และการรับซองสอบราคาต้องมีการลงรับ พร้อมระบุวันเวลาที่รับซองไว้เป็นหลักฐานกรณีท่ี
ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ต้องออกใบรับให้กับผู้ยื่นซอง  
  การประกวดราคา  
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแล จัดท าหลักฐานการเผยแพร่การปิด
ประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศ 
และต้องส่งประกาศไปเผยแพร่ให้ครบถ้วนตามท่ีระเบียบก าหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
สมยอมกันในการเสนอราคาด้วย ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนกันมากที่สุด  
  การขายหรือให้เอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะให้ กระท า 
ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่อยู่ในเขตหวงห้าม และต้องจัดเตรียมเอกสารให้ มากพอ
ส าหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้น รายละหนึ่งชุดโดยไม่มีเงื่อนไข
อ่ืนใดในการให้หรือการขาย จะอ้างว่าหมดก่อนก าหนดเวลาไม่ได้  
  ก่อนวันปิดการรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญต้องจัดท าเป็น
เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม  
  ข้อพึงระวังการรับและเปิดซองประกวดราคา  
  การลงชื่อก ากับซองและบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด และการตรวจสอบหลักประกัน
ซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับแก่ผู้ยื่นซอง กรณีหลักประกันซองเป็น



 ๙ 

หนังสือค้ าประกันต้องส่งส าเนาให้สถาบันการเงินผู้ออกหนังสือค้ าประกันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบไว้ด้วย  
  การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
  ประการส าคัญคือ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคา (ในการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอ
ราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้ไม่ได้) และพิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาที่เสนอถูกต้องตามเง่ือนไข ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ แล้ว
เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่ ควรเลี่ยงปฏิบัตินอกเหนือ
ระเบียบ 
  การตรวจรับพัสดุ  
  มีปัญหามากคือ ต้องตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง ในทางปฏิบัติมักมีการตรวจรับ ณ สถานที่อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดชอบตรวจรับให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกัน
ไว้ และโดยปกติต้องตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งมอบ และต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วที่สุด ในกรณีเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ในสัญญาและข้อตกลง
ต้องรีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และกรณีเห็นว่าไม่ ครบถ้วน ก็ต้องรีบ
รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันตรวจพบ  
  การควบคุมงาน  
  ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ได้ตก ลงให้
ท างานจ้างนั้นทุกวัน และต้องดูแลให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุก
ประการ และต้องมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน โดยต้องบันทึกให้ได้รายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ไว้ด้วย เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์และต้อง เก็บ
รักษาไว้เพ่ือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่องานเสร็จแต่ละงวดโดยถือเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการด้วย 
  ในวันลงมือท าการและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ต้องรายงานผลการปฏิบัติว่า
เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้กรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันที่ถึงก าหนดนั้นแต่มัก
ไม่ปฏิบัติตามนี้  
  การตรวจการจ้าง  
  นอกจากตรวจรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงาน
รายงาน โดยต้องตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ กรณีรับทราบหรือ
พิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน ต้องรีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไปแม้จะมีผู้ควบคุมงาน แต่กรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาช่างไม่น่าเป็นไปได้ ต้อง
ออกตรวจงาน ณ สถานที่ท าการท่ีก าหนดไว้ อย่าประมาท  
  การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ โดยปกติต้องท าภายใน ๕  วันท าการนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้ทราบการส่งมอบงานและต้องตรวจรับงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  
  กรณีเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญา ต้องรีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ
ทราบหรือสั่งการ  



 ๑๐ 

  ที่ส าคัญคือ กรณีที่กรรมการบางคนไม่ยอมรับงาน ต้องท าความเห็นแย้งไว้เป็นหลักฐาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ  

ข้อสังเกตและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องพัสดุ 
• ขั้นตอนก่อนการจัดท าสัญญา 
   ปัญหาที่เกิดขึ้นในการก าหนดความต้องการ การก าหนดแบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ การ

ก าหนดงบประมาณ/ประมาณการ และการก าหนดราคากลางเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ
หากขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร โอกาสที่จะทราบปัญหาก่อนที่จะมีการน าพัสดุที่จัดหาไปใช้ประโยชน์จะ
มีน้อยมาก ปัญหาดังกล่าวจึงมักถูกตรวจพบเมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ
โครงการในรูปแบบของปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการที่เกิดจากการได้รับพัสดุที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ
ไม่ตรงตามจ านวน คุณภาพ และเวลาที่ต้องการ ซึ่งแม้จะทราบก็ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้แล้ว แต่หากถูก
ตรวจพบในระหว่างการด าเนินโครงการก็อาจมีการจัดหาเพ่ิมเติมหรือทดแทนโดยวิธีพิเศษได้ กรณีถูกตรวจพบ
ในระหว่างด าเนินการจัดหา ต้องยกเลิกการประกวดราคา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วด าเนินการประกวดราคาใหม่
หรือโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสมต่อไป 

ปัญหาที่เกิดข้ึนในการก าหนดเงื่อนไขในการประกวดราคา/การก าหนด TOR ซ่ึงแต่ละวธิกีารจัดหาจะ
มีการก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติไว้ไม่เท่ากัน บางส่วนจะคล้ายกันแต่จะใช้แทนกันไม่ได้ 
ต้องใช้เฉพาะเท่าท่ีก าหนดไว้ส าหรับแต่ละวิธีเท่านั้น กรณีจัดหาโดยวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธี
กรณีพิเศษ ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เท่าที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละวิธีเท่านั้น 
ส่วนกรณีจัดหาโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่นเดียวกัน รวมทั้งหนังสือสั่งการหรือซักซ้อม
ความเข้าใจของ กวพ. หรือ กวพ.อ. แล้วแต่กรณี ที่แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ ซึ่งต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จะใช้
โดยอนุโลมได้ก็ต่อเมื่อมีข้อก าหนดให้ใช้โดยอนุโลมได้ เช่น “แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึง
เวลาเริ่มการเสนอราคาให้น าความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม” “โดยน าความในวรรคก่อนมาใช้โดยอนุโลม ” 
เป็นต้น และจะใช้อ านาจดุลพินิจได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ให้อ านาจไว้
เท่านั้น จะใช้ดุลพินิจโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ไม่ได้ และใช้ได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขหรือ
ขอบเขตที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเท่านั้น จะใช้เกินขอบเขตไม่ได้ เช่น กรณีท่ี
ระเบียบก าหนดให้ใช้ตามตัวอย่างที่ กวพ. หรือ กวพ.อ. ก าหนดก็ต้องใช้ตามตัวอย่างที่ กวพ. หรือ กวพ.อ. 
ก าหนด จะเลือกได้เฉพาะกรณีตัวอย่างที่ กวพ. หรือ กวพ.อ. ก าหนดให้เครื่องหมาย *  ** หรือ *** ไว้ ซึ่ง
สามารถเลือกที่จะตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม แต่จะไปเปลี่ยนแปลงเนื้อความไม่ได้ กรณีตัวอย่างที่ 
กวพ. ก าหนดให้จุดไข่ปลาเป็นช่องว่าง “..................” ไว้ เป็นส่วนที่ระเบียบพัสดุก าหนดเป็นช่วงค่าให้เลือกใช้
ภายในขอบเขตที่ก าหนดได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นเมื่อตรวจพบหรือถูกตรวจพบในระหว่างด าเนินการ ยังไม่
มีการลงนามในสัญญา ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเฉพาะ
นั้นโดยเร็ว กรณีมีการออกประกาศไปแล้วประกาศแก้ไข หรือยกเลิกแล้วประกาศใหม่ให้ถูกต้อง  

ปัญหาที่เกิดข้ึนในการก าหนดวิธีการจัดหา กรณีเป็นพัสดุที่ต้องการคุณลักษณะเฉพาะ 
(specification) เป็นมาตรฐานทั่วไป แต่มีผู้ผลิตผู้จ าหน่ายมากราย กลุ่มนี้เน้นให้มีการแข่งขันราคา ซึ่งหาก
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ( specification)เป็นพิเศษ หรือต้องการคุณลักษณะเฉพาะ( specification) เป็น
พิเศษ แต่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ( specification) เป็นมาตรฐานทั่วไป ก็ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเฉพาะนั้นโดยการออกประกาศแก้ไข หรือยกเลิกแล้วประกาศ
ใหม่ เช่นเดียวกัน  



 ๑๑ 

• ขั้นตอนการจัดท าสัญญา 
  - ในกรณีที่คุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ หรือเงื่อนไขในสัญญาไม่ถูกต้องตรงตาม คุณลักษณะ

เฉพาะ แบบรูปรายการ หรือเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ต้องรีบเจรจากับคู่สัญญาเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยเร็ว หากล่าช้าคู่สัญญาอาจมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการหรือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะท าให้การแก้ไขสัญญา
ยุ่งยากข้ึนได้  

• ขั้นตอนในการบริหารสัญญา 
กรณีการจัดซื้อ  
- กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับพัสดุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อก าหนดตามท่ีตกลงกันไว้ใน

สัญญา ต้องรีบแจ้งผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว 
- กรณีท่ีไม่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ ต้องเชิญผู้ช านาญการหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือน าพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น เพื่อให้มีการทดสอบอย่างครบถ้วนทุกข้อก าหนดในสัญญาโดยเร็ว 

- ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ต้องจัดท าค าวินิจของผู้ซื้อ แจ้งผู้ขายทันที 
โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ทันตามก าหนดในสัญญา 

กรณีการจัดจ้าง  
- กรณีผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบ ต้องรีบแก้ไขเยียวยาให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบโดยเร็ว  
- กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งไม่มีการตรวจสอบค่า K ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานหรือ

ทุกงวดงาน ต้องรีบตรวจสอบค่า K ทุกงวดงานว่า งานที่ส่งมอบมีดัชนีราคา ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคาหรือวันเปิดซองราคา จนท าค่า 
K สูงขึ้นหรือลดลงเกินร้อยละ ๔ หรือไม่ ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ต้องเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

- ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ต้องรีบจัดท าค าวินิจของผู้ว่าจ้าง และแจ้งผู้รับจ้าง
ทันที โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันตามก าหนดในสัญญา 

- กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเพ่ิม ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ต้องรีบท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือที่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

- กรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง ต้อง
ด าเนินการให้มีการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นโดยเร็ว  

- เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญา ต้องรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจาก
คู่สัญญา  

- เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ต้องบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับทันที 
- กรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างได้ตามก าหนดในสัญญาที่มีเหตุเกิดจาก

ความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น และยังไม่ครบ
ก าหนดส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา ต้องด าเนินการให้มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา ตามจ านวน
วันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีทันที  

- ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
เป็นกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต้องพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที 



 ๑๒ 

- กรณีท่ีค่าปรับใกล้จะถึงร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้แสดง
เจตจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ต้อง
บอกเลิกสัญญา หรือด าเนินการให้คู่สัญญาท าหลักฐานยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  

แนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในจากการบริหารสัญญา 
• ขั้นตอนก่อนการจัดท าสัญญา 
   ปัญหาที่เกิดข้ึนในการก าหนดความต้องการ การก าหนดแบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ  

การก าหนดงบประมาณ/ประมาณการ และการก าหนดราคากลางเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายที่ต้องการใช้
พัสดุ ในการก าหนดรายละเอียดว่าต้องการพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะหรือสิ่งก่อสร้างที่มีแบบรูปรายการ
อย่างไร มีประมาณการราคาหรือราคากลางเท่าใด หรืองบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างจ านวน
เท่าใด ส่วนการก าหนดวิธีการจัดหา การวางแผนการจัดหา และการด าเนินการจัดหา ฝ่ายจัดหาหรือฝ่ายพัสดุ
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในการจัดซื้อมักเกิดปัญหาในความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างคุณภาพหรือคุณลักษณะ
เฉพาะที่ต้องการ กับคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จัดหาอยู่เสมอ โดยอาจเกิดจาก 

- ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุแสดงความต้องการประกอบการของบประมาณไว้เป็นรายการพัสดุที่ต้องการ
โดยไม่ได้แสดงรายละเอียดคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษที่ต้องการไว้ ท าให้ฝ่ายพัสดุจัดหาพัสดุที่มี
คุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปให้  

- ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุได้แสดงรายละเอียดคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษที่ต้องการไว้แล้ว แต่
ฝ่ายพัสดุเกรงว่าจะเป็นการก าหนดเงื่อนไขในลักษณะกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่งหรือ Lock 
spec จึงจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปให้ 

การก าหนดวิธีการจัดหาที่เหมาะสมจะช่วยให้ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ ได้พัสดุที่มีคุณภาพหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษที่ต้องการ โดยที่ฝ่ายพัสดุก็ไม่ผิดกฎระเบียบด้วย เช่น วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีสอบราคา 
วิธีประกวดราคาที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคา วิธี
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้สามารถก าหนดคุณภาพหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษของพัสดุตามที่ต้องการได้  

-  ส่วนในการจัดจ้างก่อสร้าง ปัญหาความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างแบบรูปรายการและคุณภาพ
งานก่อสร้างหรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการกับแบบรูปรายการและคุณภาพงานก่อสร้างหรือคุณภาพ
ของวัสดุก่อสร้างที่จัดหา มีโอกาสเกิดข้ึนบ้าง แม้จะไม่มากนัก แต่หากเกิดปัญหามักส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่า
ปัญหาในการจัดซื้อ แม้จะไม่ใช่ปัญหาของการบริหารสัญญาโดยตรง แต่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสัญญาให้
เกิดความยุ่งยากได้เสมอ เพราะเม่ือมีการลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขได้ยาก หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
คู่สัญญา และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยตรง ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องถูกลงโทษ และขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ซึ่งเป็นความเสียหายแก่ทางราชการ
อีกทางหนึ่ง  

กรณีการจัดท าสัญญามีปัญหาในระดับข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือข้อไม่สมบูรณ์ เช่น อัตราค่าปรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้า เงินหักประกันผลงาน ระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคา ไม่น ามาตรฐานงานก่อสร้าง มาตรฐานวัสดุก่อสร้าง มาตรฐานการทดสอบ มาตรฐานการ
ทดลองที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา มาเป็นเงื่อนไขของสัญญา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ได้พัสดุไม่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ หรืออาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ หรืออาจเกิดข้อ
เสียเปรียบในด้านราคา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือความมั่นคงแข็งแรง การบ ารุงรักษา และอายุการใช้
งาน ในขั้นตอนการจัดท า TOR /ขอบเขตของงาน จึงควรให้โอกาสฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุได้มีส่วนร่วมกับฝ่าย



 ๑๓ 

จัดหาพัสดุในการก าหนดรายละเอียดคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษที่ต้องการ ในขณะเดียวกันต้องไม่
เป็นการก าหนดเงื่อนไขในลักษณะกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง และควรมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเสี่ยง โดยอาจมีรายการตรวจสอบ ( Check list) ไว้เป็น
หลักฐาน กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้บริการจากผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม
เป็นกรรมการด้วย ควรให้ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษที่ต้องการ รวมทั้งก าหนดวิธีการทดสอบหรือทดลอง
ไว้ให้ชัดเจนด้วย 

การบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนการจัดท าเอกสารประกวดราคา ควรจัดท าเอกสารประกวดราคาให้
ถูกต้องตามตัวอย่างท่ี กวพ. หรือ กวพ.อ. ก าหนดเท่านั้น หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้แตกต่างไปจาก
ตัวอย่างที่ กวพ. หรือ กวพ.อ. ก าหนด ต้องขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันจาก กวพ. หรือ กวพ.อ. ก่อน และควรมี
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเสี่ยง โดยอาจมีรายการตรวจสอบ 
(Check list) ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ไว้เป็นหลักฐาน  

• ขั้นตอนการจัดท าสัญญา 
- ควรเลือกรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาให้เหมาะสม เช่น กรณีจัดซื้อพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้า

ขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ก็ควรก าหนดจ านวนไว้เป็นชุด 
เพราะถ้าก าหนดแยกเป็นรายการไว้จะมีปัญหาในการคิดค่าปรับกรณีที่ผู้ขายยังส่งไม่ครบทุกรายการภายใน
ก าหนดตามสัญญา ตามระเบียบจะต้องคิดค่าปรับเต็มมูลค่าของทั้งชุดที่ยังไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  

- กรณีจัดจ้างก่อสร้างที่มิอาจก าหนดปริมาณงานได้แน่ชัด ควรใช้สัญญาแบบราคาต่อหน่วย ส่วนการ
จัดจ้างก่อสร้างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ควรใช้สัญญาแบบราคาเหมารวม  

- กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ควรจัดท ารายละเอียดประเภทงานและค่างานที่ต้องใช้สูตร
ค่า K แต่ละสูตรไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากการค านวณค่างานเพ่ิม/ลด ผิดพลาด 
การใช้ค่างานรายการที่ไม่ตรงสูตรค่า K การใช้ค่างานรายการที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะปรับราคาได้มาได้มาค านวณค่า
งานที่จะปรับเพิ่ม/ลด อันอาจส่งผลให้มีการเรียกหรือหักค่างานขาด หรือจ่ายชดเชยค่างานเกิน   

- กรณีก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ควรตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และเอกสารประกวด
ราคาในการประกวดราคา ซึ่งอาจท าเป็นรายการสอบทานความครบถ้วน (Check list) ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีปฏิบัติในการประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา 

- ในกรณีที่แบบรูปรายการหรือเงื่อนไขในสัญญาก าหนดให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเลือกปฏิบัติได้หลาย
ทางเลือก และแต่ละทางเลือกมีค่าพัสดุหรือค่างานไม่เท่ากัน ควรก าหนดค่างานหรือการหักเงินค่างานส าหรับ
แต่ละทางเลือก แล้วแต่กรณี ไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากกรณีพิพาทเก่ียวกับการ
คิดค่างานไม่ตรงกัน กรณีท่ีมีการเลือกทางเลือกที่ไม่ตรงกับที่ค านวณไว้ในการประเมินราคา   

- ในการประเมินราคาเพ่ือใช้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ควรเปรียบเทียบรายการตาม
บัญชีแสดงปริมาณและราคาที่ผู้ที่ทางราชการเห็นสมควรจ้างกับราคากลางของโครงการ โดยใช้สัดส่วนของยอด
รวมราคาท่ีประกวดได้กับยอดรวมราคากลาง คูณราคาต่อหน่วยของราคากลาง (รวมค่า Factor F แล้ว) จะได้
ราคาต่อหน่วยของราคาประเมิน จะลดความเสี่ยงในการเกิดข้อเสียเปรียบในด้านราคา กรณีมีการเพ่ิม ลด หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการ และกรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ควรจัดท ารายการค่างานของรายการที่ต้อง
ใช้สูตรค่า K แต่ละสูตรไว้ด้วย เพื่อช่วยลดขั้นตอนการท างานซ้ าซ้อน ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบค่า K 
ซึ่งต้องท าทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานหรือทุกงวดงาน รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการเรียกหรือหักค่างานขาด 
หรือจ่ายชดเชยค่างานเกิน 

 



 ๑๔ 

• ขั้นตอนในการบริหารสัญญา 
   กรณีการจัดซื้อ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรไปตรวจสอบการส่งมอบพัสดุของผู้ขาย ณ สถานที่ และในวันที่ระบุ

ไว้ในสัญญา ไม่ว่าผู้ขายจะแจ้งการส่งมอบหรือไม่ก็ตาม 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบว่าผู้ขายปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ใน

สัญญาหรือไม่  
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ส่งมอบว่าเป็นไปตามข้อก าหนดใน

สัญญาหรือไม่ และตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกข้อก าหนดในสัญญา กรณีท่ีไม่
สามารถตรวจสอบตามข้อก าหนดข้อใดได้ ต้องรายงานหัวหน้า 

- กรณีท่ีต้องมีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ ควรเชิญผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือน าพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น เพื่อให้มีการทดสอบอย่างครบถ้วนทุกข้อก าหนดในสัญญา 

- กรณีท่ีเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาต้องรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อสั่งการตามควรแก่กรณี  

- กรณีท่ีความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญาต้องใช้ข้อความในสัญญา  
- ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ต้องจัดท าค าวินิจของผู้ซื้อ แจ้งผู้ขายทันที 

โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ทันตามก าหนดในสัญญา 
กรณีการจัดจ้าง 
- ผู้ควบคุมงานต้องไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่และในวันก าหนดลงมือท าการ

ที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะลงมือก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม  
- ผู้ควบคุมงานต้องไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ว่า

เป็นไปตามสัญญาหรือไม่  
- ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ 

ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  
- ผู้ควบคุมงานต้องรายงานสภาพการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ ของ

ผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ 
- ผู้ควบคุมงานต้องมอบรายงานสภาพการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ 

ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  
- ผู้ควบคุมงานต้องรายงานการสั่งให้หยุดงานและสาเหตุที่มีการสั่งให้หยุดงานต่อคณะกรรมการตรวจ

การจ้างโดยเร็ว 
- รายงานของผู้ควบคุมงานต้องมีรายละเอียดเพียงพอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบกับ

แบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา 
- คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบรายงานของผู้ควบคุมงานกับแบบรูปรายการละเอียด และ

ข้อก าหนดในสัญญา 
- คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความเหมาะสมของ แผนการ

ท างานของผู้รับจ้างจัดท าก่อนการด าเนินการก่อสร้าง กรณีเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่เป็นราคาต่อหน่วย 
กรณีเป็นโครงสร้างหรือส่วนประกอบที่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วไม่สามารถเห็น นับ วัดหรือตรวจสอบได้ 

ควรถ่ายภาพการนับ วัด หรือตรวจสอบไว้เพ่ือเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ด้วย จะช่วยลด
ความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนหรือถูกตรวจสอบได้ โดยภาพถ่ายควรแสดงข้อมูลที่สามารถตรวจสอบกับแบบรูป
รายการตามสัญญา เช่น รูปร่าง ขนาด ต าแหน่ง จ านวน ระยะ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก เป็นต้น  



 ๑๕ 

- กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ต้องตรวจสอบค่า K ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานหรือทุกงวดงานว่า งานที่ส่งมอบมีดัชนีราคา ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา
หรือวันเปิดซองราคา จนท าค่า K สูงขึ้นหรือลดลงเกินร้อยละ ๔ หรือไม ่

- ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่า
งานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

- ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ต้องใช้ข้อความในสัญญา 
- ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ต้องจัดท าค าวินิจของผู้ว่าจ้าง และแจ้งผู้รับจ้างทันที 

โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันตามก าหนดในสัญญา 
- กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเพ่ิม ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ต้องรีบท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพ่ือลดความเสี่ยงของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานในการ
ตรวจสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในทางปฏิบัติ กรณีการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรร่วม
สังเกตการณ์การตรวจสอบแค็ตตาล็อก ตัวอย่าง หรือข้อเสนอด้านเทคนิคของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือคณะกรรมการประกวดราคาด้วย ส่วนการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานควรตรวจสอบแบบแปลนแผนผังกับสถานที่ก่อสร้างจริงว่าสามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนแผนผังหรือไม่ 
รวมทั้งตรวจสอบแบบแปลน แบบรูปด้าน แบบรูปตัดตามยาว แบบรูปตัดตามขวาง แบบรายละเอียดของ
โครงสร้างต่าง ๆ ว่าครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างแต่ละส่วน หรือมีการขัดแย้งกันเองหรือไม่ ตั้งแต่
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งและแบบรูปรายการ เพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีกรณีที่มีปัญหา ไม่เสียเวลาในการก่อสร้าง 

- กรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ไม่มีการพิจารณาว่ากระทบถึงวงเงิน หรือระยะเวลาส่งมอบ
ของหรือระยะเวลาในการท างาน หรือกระทบต่อความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง หรือไม่ 

- กรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญามีการเพิ่มวงเงิน ต้องท าข้อตกลงไปพร้อมกัน   
- กรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา มีการเพิ่ม/ลดระยะเวลาในการท างาน ไม่ท าข้อตกลงไปพร้อม

กัน   
- กรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 

ต้องมีการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถ
รับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย 

- เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญา ต้องรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจาก
คู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ต้องบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย  

- กรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างได้ตามก าหนดในสัญญาที่มีเหตุเกิดจาก
ความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น และยังไม่ครบ
ก าหนดส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา ควรด าเนินการให้มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา ตามจ านวน
วันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีทันที เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีพิพาทเก่ียวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และ
การนับจ านวนวันที่จะขยาย หรืองด หรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา รวมทั้งความเสี่ยงในกรณีที่มีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง และส่วนราชการทราบก็ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น และครบก าหนดส่ง
มอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญาแล้ว ซึ่งจะขยายเวลาท าการตามสัญญาไม่ได้ ต้องงด หรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญา แต่มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา ซึ่งอาจเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายตามมาได้ 



 ๑๖ 

- ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
เป็นกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง  หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป หัวหน้าส่วนราชการต้องพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

- กรณีท่ีค่าปรับใกล้จะถึงร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้แสดง
เจตจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หัวหน้า
ส่วนราชการต้องบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น หัวหน้าส่วนราชการจึงจะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้อง
จัดท าหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือลดความเสี่ยงจากการฟ้องร้องด าเนินคดีขอคืนค่าปรับภายหลัง ใน
กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการผ่อนปรนไม่บอกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีหลักฐานว่าคู่สัญญาไม่ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ตัวอย่างตรวจพบที่ส าคัญ 
  ๑.จัดซื้อเครื่องวิทยุรับ –ส่งของหน่วยงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องวิทยุรับ –ส่งว่าถูกต้องตาม
เงื่อนไขในสัญญาหรือไม่ท าให้ผู้ขายส่งมอบเครื่องวิทยุรับ –ส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ และไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาใช้งานในราชอาณาจักร อีกท้ังไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนุญาต กรณีดังกล่าวเป็นผลให้ราชการ
ได้รับความเสียหาย  ๑๒๔,๐๐๐ บาท    
         ๒.หน่วยงานแห่งหนึ่งจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนและห้องสมุดประชาชน
สังกัด กศน. วงเงิน ๑๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท โดย กศน. มิได้คัดเลือกหนังสือและสื่อตามความต้องการของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดประชาชน แต่คัดเลือกจากเอกสารใบเสนอรายการและราคาท่ีผู้ขายรายหนึ่งส่ง
มาให้เป็นประจ าทุกปี และในการจัดซื้อได้มีการแก้ไขรายละเอียดของรายการจ านวนและราคาให้เท่ากั บราคา
ที่ผู้ขายก าหนดไว้รวมทั้งมีการเพิ่มหรือลดปริมาณจนได้ราคารวม  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามท่ีมีการเตรียม
งบประมาณไว้  นอกจากนั้นยังมีการจัดท ารายการตามโครงการแยกเป็นแต่ละอ าเภอแต่บันทึกด้านหน้าเขียน
ว่าแบบส ารวจความต้องการและส่งให้ กศน. เพ่ือแจ้งให้ กศน.อ าเภอแต่ละอ าเภอลงชื่อเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
ส ารวจความต้องการแล้วและมีการแก้ไขรายการในโครงการฉบับเดิมโดยตัดเลขรหัสหนังสือและชื่อผู้แต่งออก  
แต่กลับก าหนดจ านวนหน้าของหนังสือของแต่ละรายการและปรากฏลายมือชื่อ  ผอ.กศน.  ทุกแผ่นเอกสา ร
เจตนา  มิให้ทราบว่ารายการและราคาดังกล่าวตรงกับรายการและราคาของผู้ขายรายหนึ่ง หลังจากนั้นได้ส่ง
โครงการดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติผู้บริหารเพื่อส่งให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการจัดซื้อตามโครงการและราคาท่ีมีการตบ
แต่งไว้ มีผลให้จัดซื้อรายการหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ในราคาท่ีสูงกว่าความเป็นจริง เกิดความเสียหาย
เป็นเงิน  ๓,๒๓๓,๕๐๐ บาท     
        ๓. หน่วยงานแห่งหนึ่ง  ก่อสร้างบูรณะเขื่อนหินคอนกรีตส าเร็จรูปริมคลอง  มีรายละเอียดดังนี้  
การก าหนดราคากลางเพื่อใช้ในการขออนุมัติโครงการตามราคาประมาณการของผู้รับจ้าง หลังจากได้รับอนุมัติ
โครงการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการได้ประมาณการราคากลางขึ้นใหม่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับประมาณการราคาเดิมที่ใช้ในการขออนุมัติโครงการ โดยในการประมาณการราคาได้เพ่ิมปริมาณเนื้อ
งานส่วนอื่นให้สูงขึ้นแต่จะลดปริมาณจ านวนเสาเข็มลงเพื่อให้ราคาต่อหน่วยตลอดโครงการ ๑,๑๐๐  เมตรยังคง
เดิม และผู้ประมาณการราคาไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารประมาณราคากลาง  และการค านวณราคากลางไม่ได้
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ การท าสัญญาจ้างโดยวิธีพิเศษในวงเงิน  ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  
บาท เมื่อเทียบกับบันทึกการค านวณมูลค่างานก่อสร้างตามแบบรูปรายการจ านวน ๑๗,๐๗๓,๗๒๕  บาท การท า
สัญญาจึงสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๑,๙๒๖,๒๗๕ บาท และ การยื่นเสนอราคา องค์การบริหารส่วนต าบล ได้



 ๑๗ 

ส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ขายมาเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ๕ บริษัท แต่ตามเอกสารทะเบียนรับซองจัดจ้างโดย
วิธีพิเศษระบุว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาเพียง ๑ ราย และได้มีการต่อรองราคากันในวันเดียวกัน แต่ได้มีการท า
เอกสารหลักฐานย้อนหลังเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้รับจ้างมายื่นซองตามวันที่ประกาศเชิญชวนเพียงรายเดียวในวัน
ดังกล่าว ทั้งที่ความจริงไม่มีผู้รับจ้างรายใดมายื่นราคาหรือหากมีแต่น่าจะถูกปฏิเสธเพ่ือให้ผู้รับจ้างได้รับการ
คัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารบันทึกหลักฐานการต่อรองราคาลายมือชื่อของผู้รับจ้างแตกต่างจากเอกสาร
ฉบับอ่ืนๆ และใบแสดงปริมาณงานท่ียื่นให้เป็นหลักฐานระบุความยาวโครงการเพียง  ๙๙๐  เมตร  และข้อส าคัญ
วันที่ซึ่งก าหนดในการยื่นเสนอราคาท าข้ึนหลังจากทราบผลการลดปริมาณงานจากต้นสังกัดแล้ว รายนามผู้ถือหุ้น
ของผู้รับจ้างมีนามสกุลเดียวกับผู้บริหารจ านวน ๕ ราย และมีที่ตั้งอยู่ที่ที่อยู่ของหลานของผู้บริหาร จาก
พฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นเห็นว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอ านาจมีการด าเนินการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้
รับจ้าง เพื่อให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างบูรณะเขื่อนหินคอนกรีตส าเร็จรูป   
  ๕. หน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งหนึ่ง ด าเนินการจ้างขุดลอกท่อระบายน้ า  ด้วยวิธีตกลงราคา  
จ านวน ๒๖  สัญญา ได้ผู้รับจ้างชุดเดียวกัน เข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง  
โดยผู้รับจ้างอ้างเป็นตัวแทนของผู้บริหาร ท าให้ทางราชการได้รับความเสียหายในการจัดจ้างสูงกว่าความเป็น
จริง นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดท าใบแจ้งหนี้และลงลายมือชื่อแทนผู้รับจ้างในใบแจ้งหนี้เพื่อน าไป
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินได้จ่ายเช็คจ านวน ๘  ฉบับ โดยระบุชื่อผู้รับจ้างขีดฆ่าผู้ถือออก
แต่ไม่ได้ขีดคร่อมเช็ค  

๖. เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบเอกสารและสังเกตการณ์ประกวดราคาฯ การก่อสร้างทาง ราคากลาง 
๕๓๖ ,๖๘๐ ,๗๕๑ .- บาท มีข้อสังเกต คือ  บริษัทผู้รับเหมามีหนังสือลดราคาแยกไว้ต่างหาก มีประเด็น
ตรวจสอบว่าคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ปฏิบัติตามระเบียบ มี พฤติการณ์ทุจริตและผิด พรบ.
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม ่
  คณะกรรมการรับและเปิดซองฯ ไม่ได้ท าการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีเอกสารในซอง ใบ
เสนอราคาอะไรบ้างตรงตามบัญชีรายการเอกสารหรือไม่ท าให้ไม่ทราบว่ามีหนังสือลดราคา และไม่ได้อ่านแจ้ง
ราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผยเพียงแต่ เขียนแจ้งราคาไว้
บนกระดานเท่านั้น และได้รับการทักท้วงจากบริษัทฯ จึงเขียนแจ้งราคาที่ลดลงของบริษัทฯ ไว้บนกระดานอีก
ครั้งหนึ่ง เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยพัสดุ พ .ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๔๙  เห็นควรด าเนินการ
ทางวินัยกับคณะกรรมการฯ และจากการที่คณะกรรมการฯ เมื่อทราบว่ามีหนังสือ ลดราคาอยู่ในซองใบเสนอ
ราคา ได้แสดงความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่าหากจะลดราคา  ต้องแสดงเจตนาไว้ในใบเสนอ
ราคาเท่านั้น ตามหนังสือส านักนายกฯ ที่ นร (กวพ ) ๑๒๐๔ /๘๘๘๙  วันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๔๕  ให้
คณะกรรมการพิจารณาผลประกอบการพิจารณาด้วย พฤติการณ์ดังกล่าว คตง . มีมติให้พิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยกับคณะกรรมการฯ  
  ๗. เรื่องการทุจริตการจัดซื้อท่ีดินเพื่อทิ้งขยะ  
  ประเด็นที่ ๑ การจัดซื้อที่ดินในราคาแพงผ่านตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์  
  หน่วยงานแห่งหนึ่งซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษจากนางดีฯ ๔ แปลง เนื้อท่ีรวม ๒๑๗ –๓ – ๓๖.๕ ไร ่ 
เป็นเงิน ๒๒ ,๕๘๖,๐๐๐.- บาท โดยก่อนหน้านี้นางดีฯ ได้ขอจดทะเบียนสิทธิกับนายนิทัศน์และ ร .ต.ต.เคล้า   
ในราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับท่ีหน่วยงานประกาศซื้อที่ดินและหน่วยงานซื้อที่ดินของนางดี  
๔ แปลง ซึ่ง ๓ ใน ๔ แปลงนั้นคือที่ดินที่นางดีฯ ขอจดทะเบียนสิทธิ ต่อมาในวันที่หน่วยงานแห่งนั้นจ่ายเงินซื้อ
ที่ดิน  มีการยกเลิกการขายระหว่างกัน เพื่อโอนสิทธิการขายให้กับหน่วยงานที่จัดซื้อในที่ดิน ๓  แปลงดังกล่าว 
เทศบาลจ่ายเงินให้ผู้ขาย ๒๒ ,๕๘๖,๐๐๐.- บาท  ราคาที่ดิน ๓  แปลง ที่นางดีฯ ยกเลิกการขายให้นายนิทัศน์ฯ 
และพวกราคา ๑๔,๔๗๗,๐๐๐.- บาท สูงกว่าที่ตกลงขายกัน ๑๑,๔๗๗,๐๐๐.- บาท  และในวันเดียวกัน นางดีฯ   
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สั่งจ่ายเงินที่ได้รับให้นายนิทัศน์ฯ ๑๖ ,๖๘๖ ,๐๐๐ .- บาท นางดีฯ  เหลือยอดเงินจากการขายที่ดินเพียง 
๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งคิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อไร่ใกล้เคียงกับราคาที่บุคคลทั่วไปซื้อขายกัน 
  ประเด็นที่ ๒ การซื้อที่ดินโดยไม่มีเส้นทางเข้า – ออก (ที่ตาบอด) 
  เส้นทางเข้า – ออกสู่ที่ดินที่จัดซื้อ ไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับแนวเขตท่ีดินที่เทศบาลจัดซื้อแปลง
ใดเลย ซึ่งต้องผ่านที่ดินราชพัสดุ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นทางเข้า – ออก จึงเป็นการจัดซื้อท่ีดินโดยไม่มี
ทางสาธารณะหรือทางเข้า – ออก ตามกฎหมาย  
  ประเด็นที่ ๓ จัดซื้อที่ดิน ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวม  
  ที่ดินที่จัดซื้อ มีพื้นดินตั้งอยู่ในแนวเขตผังเมืองรวม ซึ่งห้ามใช้ท ากิจการก าจัดมูลฝอย 
๓๑.๒๓ ไร่ อยู่นอกเขตฯ ๖๒ .๕๑ ไร่ เป็นพื้นที่มุมเมือง ๓๑ .๙๘ ไร่ 
  ๑. ด าเนินการทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่และให้น าเงิน ๑๖ ,๖๘๖,๐๐๐.- บาท ส่งคืนคลัง  
  ๒. ด าเนินการทางอาญากับคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เพราะไม่น าราคาท่ีดิน
ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ และรู้ว่ามีการจะขายที่ดินให้นายนิทัศน์ฯ และเคยเข้าไปดูสถานที่จริง หากน าข้อมูล
ดังกล่าวมาพิจารณาก็จะสามารถต่อรองราคาที่เหมาะสมกว่านี้ได้ แต่ก็ไม่ปฏิบัติเช่นนั้น การกระท าจึงน่าเชื่อ
ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและด าเนินการทางอาญากับผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับโอน
เปลี่ยนผู้รับสัญญาจึงย่อมรู้ว่ามีการซื้อขายกันในราคาท่ีน่าจะต่ ากว่านี้ แต่กลับลงนามอนุมัติในราคาแพงกว่า
สมควร จ านวน ๑๖ ,๖๘๖,๐๐๐.- บาท นางดีฯ ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระท าความผิด และเจ้า
พนักงานที่ดินเป็นเจ้าพนักงานน าเอกสารเท็จ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๖ และเจ้าหน้าที่ที่ดิน ๔ เป็น
ตัวการร่วมกระท าผิด  
  ๓. ด าเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และข้าราชการกรมท่ีดิน  
  ๔. แจ้งส านักงานผังเมือง ก ากับดูแล การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม พรบ. ผังเมืองต่อไป 

๘. เรื่อง  การตรวจสอบการจัดซื้อต้นไม้  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการ
จัดซื้อต้นไม้ในวงเงิน ๑๑๘.๐๖ ล้านบาท พบข้อเท็จจริงว่า การจัดซื้อต้นไม้ด าเนินการโดยส่วนกลาง  มีการจัดซื้อ
ต้นไม้ตามรายการและปริมาณเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในระยะเวลาสองปี มีการแบ่งซื้อโดยลดวงเงินที่จะ
ด าเนินการในครั้งเดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงจากการประกวดราคาเป็นสอบราคา ไม่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ต้นไม้ที่จัดซื้อ ไม่มีหลักฐานการเผยแพร่เอกสารการสอบราคา การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับไม่มีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานแต่ละแห่งร่วมเป็นกรรมการ มีกรรมการตรวจรับเพียงคนเดียวท าการตรวจรับในวันเดียวกันจ านวน
หลายสัญญาโดยสถานที่ที่ด าเนินการอย่างห่างกันมาก  มีการจัดซื้อจากผู้ขายเพียงไม่ก่ีรายและผู้ขายทั้งหมดใช้
หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน จากการเปรียบเทียบรายได้จากการขายในงบการเงินของผู้ขายบางรายปรากฏว่า  
ยอดรายได้ในงบการเงินต่ ากว่ายอดที่จ าหน่ายมาก เบิกจ่ายเงินจากหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและไม่ส่ง
ส าเนาสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไปให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร  
นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสังเกตการณ์  ปรากฏว่า  การ
จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานแห่งนั้นยังไม่รับมอบพัสดุตามหลักฐานการเบิกเงินจากคลัง  ภายหลังการตรวจสอบได้น า
เงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รวม ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๑๘,๓๘๒,๔๕๐.-บาท 

๙. เรื่องการจัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้ตรวจสอบสืบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการจัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ของหน่วยงานแห่งหนึ่งส่อไปในทางไม่สุจริต เป็นเงิน ๒๖ ,๒๕๐ ,๐๐๐ .-บาท เป็นค่าจัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย จากการประกวดราคามีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียวคือ  นางตา  ซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของที่ดินรวม ๒๔  ราย  จ านวนเนื้อที่ดิน ๑๒๓  ไร่ ๕  ตารางวา เป็นเงิน 
๒๖,๐๐๘,๕๐๐.-บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ต่อรองราคากับนางตาฯ  ซึ่งได้ยินยอมลด
ราคา คงเหลือเป็นเงิน ๒๔ ,๑๑๐ ,๔๕๐ .-บาท นายกเทศมนตรีได้ท าสัญญาซื้อขายกับนางตาฯ จ านวนที่ดิน 
๑๒๓ ไร่ ๕ ตารางวา รวมเป็นเงิน ๒๔ ,๑๑๐,๔๕๐.-บาท จากการตรวจรับพัสดุปรากฏว่าที่ดินมีเสาและสาย
ไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านคิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ ๑๐  ไร่เศษ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีประกาศข้อบังคับของ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยห้ามปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง ต่อมาได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินดังกล่าว จ านวน 
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๒๔,๑๑๐,๔๕๐.-บาท จากการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินของทางราชการ  เป็นเงิน ๒ ,๕๘๓,๐๐๐.-บาท  จึง
มีการซื้อท่ีดินแพงกว่าราคาประเมินของส านักงานที่ดินเป็นเงิน ๒๑,๕๒๖,๙๕๐.- บาท 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงแจ้งให้มีการด าเนินการทางกฎหมาย ทางแพ่ง และทาง
วินัยแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  

๑๐.  เรื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียน การด าเนินการจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน  
โดยวิธีสอบราคา จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท การด าเนินการจัดจ้างไม่ชอบ ดังนี้  
   ๑.๑ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพื่อจัดท า
ราคากลางไวส้ าหรับใช้ในการเปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคา รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการต่อรองราคา และ
สั่งการให้หัวหน้างานพัสดุ ปิดประกาศสอบราคาเฉพาะที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น ไม่ให้ส่งไปยังผู้มีอาชีพรับจ้าง  
   ๑.๒ หัวหน้างานพัสดุไม่เรียกหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง ไม่จัดส่งส าเนาสัญญา
จ้างและเอกสารประกอบสัญญาให้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ
วัสดุคงเหลือจากการก่อสร้าง ให้แก่วิทยาลัยฯ ไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าวไว้ในทะเบียนคุม  
   ๑.๓ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่ได้ควบคุมงานและ
ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามรายการสัญญา แต่ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างท างานตามขอบข่ายของงานที่ตน ได้รับ
ทราบจากผู้อ านวยการวิทยาลัย ในคราวประชุมประจ าเดือน รวมทั้งงานที่เห็นสมควรตามสภาพของงาน ซึ่ง
เป็นงานที่นอกเหนือจากรายการท่ีสัญญาก าหนด  เมื่อไม่ได้รับส าเนาสัญญาและเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการ
ควบคุมงาน  ก็ไม่ได้ติดตามทวงถามจากงานพัสดุ  เมื่อไม่ได้รับส าเนาสัญญาและเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการ
ควบคุมงาน ก็ไม่ได้ติดตามทวงถามจากงานพัสดุ และมิได้เสนอความเห็นหรือรายงานให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้
ผู้รับจ้างจดบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวันให้ โดยผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบเฉพาะรายการ พร้อมลงชื่อใน
ฐานะผู้ควบคุมงาน ซึ่งในรายงานดังกล่าวไม่ได้บันทึกไว้ว่าในแต่ละวันท างานได้ปริมาณเท่าใด และเม่ือผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานยังได้รับรองว่าผู้รับจ้างท างานถูกต้องตามสัญญา 
   ๑.๔ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานโดยตรวจสอบเฉพาะความเรียบร้อย
ของงานเท่านั้น เพราะเห็นว่าผู้ควบคุมงานได้บันทึกรับรองว่างานถูกต้องตามสัญญาแล้ว โดยมิได้ตรวจสอบ
รายการและปริมาณงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ แต่กลับรับรองว่างานเสร็จถูกต้อง
ตามสัญญา 

  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งให้พิจารณาด าเนินการดังนี้  
  ๑. ด าเนินคดีตามกฎหมาย กับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
  ๒. พิจารณาโทษทางวินัยแก่หัวหน้างานพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา               
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐ ตามควรแก่กรณี  
  ๓. ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กับผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ 

 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

 
 
                                                               



 ๒๐ 

ประวัติ 
 

ชื่อ-สกุล      นายมณเฑียร    เจริญผล 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  
-   รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  (นักบริหารระดับสูง) 
-   กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  กระทรวงการคลัง 
-   กรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ.อส.)  ส านักงานอัยการสูงสุด 
-   กรรมการประสานระหว่างส่วนราชการทางการเงินระหว่าง  สตง.  ส านักงบประมาณ  และ

กรมบัญชีกลาง 
-   อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
-   อนุกรรมการ ป.ป.ท. 
-   กรรมการเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 

ประวัติการศึกษาและเกียรติประวัติ 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- นิติศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ปี พ.ศ. 2544  
- เหรียญเชิดชูเกียรติ  จากสถาบันพระปกเกล้า  ปี พ.ศ. 2552  และ ๒๕๕๖ 

 

ประวัติการด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญใน สตง. 
- ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  (ระดับ 10) 
- ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
- หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและนิติการ   กองตรวจสอบพิเศษ  
- นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน   กองตรวจเงินพลเรือนที่ 3  

 

ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ 
1. กรรมการความรับผิดทางแพ่ง   กระทรวงการคลัง 
2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ปีพ.ศ. 2543-2544) 
3. อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
4. อนุกรรมการ ป.ป.ท 
5. กรรมาธิการ  และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   วุฒิสภา 
6. ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ

กองทุน  ของสภาผู้แทนราษฎร  
7. อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
8. กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน      สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ 



 ๒๑ 

9. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมบัญชีกลาง 
10. วิทยากรพิเศษ  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น   สถาบันระปกเกล้า 
11. วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง 
12. วิทยากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หลักสูตร การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน, การตรวจสอบสืบสวน ,การตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับเงินแผ่นดิน ,การปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อสังเกตเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ประสบการณ์การศึกษาดูงานที่ส าคัญ 
 

- ศาลบัญชีและศาลวินัยทางการเงินและการคลัง        ประเทศฝรั่งเศส 
- ศาลตรวจเงินแผ่นดิน       ของสหภาพยุโรป  
- ศาลวินัยทางการเงินและการคลัง      ประเทศลักเซมเบอร์ก  
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน         ประเทศญี่ปุ่น  
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

การอบรมที่ส าคัญ 
- นักกฎหมายสู่ความเป็นเลิศ จัดโดย  WORLD BANK และ ม.ธรรรมศาสตร์  

- นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 1จัดโดย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

- กระบวนการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ ๑๘  จัดโดยส านักงานศาลยุติธรรม 
 
 


