
พศิิษฐ์  ลลีาวชิโรภาส   อดตีผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดิน   
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ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ในการเบิกจ่ายเงนิและ 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
หมวด ๙ 

การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) 



มาตรา 184   สส. และ สว. 
  ไม่ด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ 
  ไม่รับเงนิหรือประโยชน์จากหน่วยราชการ 
  ไม่กระท าการแทรกแซงการท างานของส่ือ 
  ใช้บังคบัแก่คู่สมรสและบุตร 

รธน. 60  
การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 



มาตรา 185   สส. และ สว. 
  ไม่ใช้สถานะกระท าการในลกัษณะก้าวก่าย 
       -การปฏิบัตงิานของข้าราชการ 
       -การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
       -การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เล่ือนต าแหน่ง 

  การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 



มาตรา 186   น าความในมาตรา 184 มาใช้บังคบัแก่รัฐมนตรีด้วย 
  โดยอนุโลม 
มาตรา 187   รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้นใน หจก. 
  หรือ บริษทั 
                                  ***ผู้ใดประสงค์จะรับประโยชน์ 
                                         ต้องแจ้ง ปปช.ภายใน 30 วนันับจากวนัรับต าแหน่ง 

  ให้ใช้บังคบัแก่คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 



มาตรา 35  
การให้เงนิหรือทรัพย์อ่ืนเพ่ืออุดหนุนกจิการหนังสือพมิพ์ 

หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้   
หน่วยงานของรัฐทีใ่ช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้ส่ือมวลชน 
ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์  

หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดยีวกนั   
ต้องเปิดเผยรายละเอยีดให้ คตง. ทราบตามระยะเวลา 

ทีก่ าหนด และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

การควบคุมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานรัฐ  



มาตรา 144  
การพจิารณาร่าง พรบ.รายจ่ายประจ าปี รายจ่ายเพิม่เตมิ  

และโอนงบประมาณรายจ่าย   ส.ส. จะแปรญัตตเิปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขเพิม่เตมิรายการหรือจ านวนในรายการมิได้  
แต่อาจแปรญัตตใินทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย 

ในการพจิารณา ส.ส.  ส.ว.  หรือ กมธ.  การเสนอแปรญตัต ิ หรือ
กระท าด้วยประการใด ๆ  ทีม่ีผลให้มีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ในการใช้งบประมาณรายจ่าย  จะกระท ามิได้ 

การแปรญัตติและมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย  



มาตรา 144 (ต่อ) 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ใดจดัท าโครงการหรืออนุมัตหิรือ 

จดัสรรเงนิงบประมาณโดยรู้อยู่ว่ามีการด าเนินการอนัเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ รธน.  ถ้าได้บันทกึข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือ 

มีหนังสือแจ้ง ปปช. ทราบ   ให้พ้นจากความรับผดิ 
  

การเรียกคืนเงิน  ให้กระท าได้ภายในยีสิ่บปี 
นับแต่วนัที่มีการจดัสรรงบประมาณน้ัน 

การแปรญัตติและมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย  



 มาตรา 244 ในกรณทีี่มีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้ว่าการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อนัเป็นการทุจริตต่อหน้าที ่จงใจปฏิบัติ
หน้าทีห่รือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญตัิ แห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ง
ธรรม และเป็นกรณทีีผู้่ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะ
ด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิแจ้งคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกีย่วข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และ
ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

  

การใช้จ่ายเงนิโดยสุจริต  



 มาตรา 44 วรรคสอง  

   ในการด าเนินการของคณะกรรมการ ปปช. คณะกรรมการ 
กกต. หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจง้จาก สตง. ให้ถือว่า
เอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
หรือจัดท าขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

  

ให้ถือเอาเอกสารหลกัฐาน สตง. เป็นส านวนสอบสวน 



มาตรา 245   
เพ่ือประโยชน์ในการระงบัหรือยบัยั้งความเสียหายที่อาจเกดิขึน้ 
แก่การเงนิการคลงัของรัฐ    ให้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิเสนอ 
ผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วย 
วนัิยการเงินการคลงัของรัฐและก่อให้เกดิความเสียหายแก่ 
การเงินการคลงัของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อ คตง. เพ่ือพจิารณา  

 

การระงับหรือยบัยั้งความเสียหาย   



มาตรา 245  (ต่อ) 
ในกรณทีี่ คตง. เห็นพ้องด้วยกบัผลการตรวจสอบดงักล่าว  
ให้ปรึกษาหารือร่วมกบั กกต. และ ปปช. หากทีป่ระชุมร่วม 

เห็นพ้องกบัผลการตรวจสอบน้ัน ให้ร่วมกนัมีหนังสือ 
แจ้งสภา สส. สว. และ ครม. เพ่ือทราบโดยมิชักช้า และ 

ให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อประชาชนเพ่ือทราบด้วย  
 

การระงับหรือยบัยั้งความเสียหาย  (ต่อ)  



ตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 
  ตามบทกฎหมาย 
  ตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

 
เกีย่วข้องกบัการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน 

(การเงิน การคลัง และงบประมาณ) 

การด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ/การใช้อ านาจรัฐ 



     
( การเงนิ การคลงั และงบประมาณ ) 

 งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน  ให้ท าเป็นพระราชบัญญตัิ 
ถ้า พรบ. รายจ่ายออกไม่ทัน ให้ใช้กฎหมายงบประมาณปีก่อนไปพลาง 

การใช้อ านาจรัฐเกีย่วข้องการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

การจ่ายเงินแผ่นดิน  จะกระท าได้เฉพาะกฎหมายอนุญาต    เว้น
แต่จ าเป็นเร่งด่วน  ต้องเป็นไปหลกัเกณฑ์และวธีิการที่กฎหมาย
บัญญตัิ                                            

การจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐต้องอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายวนัิยการเงินการคลงั                                                                          



พ.ร.บ.วธีิการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 
มาตรา  26 
     ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการ  กระท าการก่อหนีผู้กพนั  
หรือ จ่ายเงิน หรือโดยรู้อยู่แล้วยนิยอมอนุญาตให้กระท าการดังกล่าวน้ัน       
โดยฝ่าฝืน  พ.ร.บ.นี ้ หรือระเบียบ /ข้อบังคบัที่ออกโดย  พ.ร.บ.นี ้  

     นอกจากความรับผดิทางอาญา  จะต้องชดใช้จ านวนเงินทีส่่วนราชการ
จ่ายไป / ต้องผูกพนัจะต้องจ่าย 

     บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท าน้ันจะต้องร่วม
รับผดิชอบใช้จ านวนเงินน้ัน  ตลอดจนค่าสินไหมใด ๆ ให้แก่ส่วนราชการ 



การตรวจเงนิแผ่นดิน ตาม พรบ. ประกอบ รธน.  
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากล 

(ครอบคลุมมาตรฐานการสอบบัญชี) 

ตรวจสอบการเงิน / ทรัพย์สิน / แผนงาน /    
           โครงการ ของหน่วยรับตรวจหรือทีอ่ยู่ในรับผดิชอบ       

       - เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. ฯ 

      - เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ตามเป้าหมาย 

            โดยประหยดั ได้ผลคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด    

       - เป็นไปโดยรัดกมุ / เหมาะสม / โปร่งใส / เป็นธรรม 



การตรวจเงินแผ่นดนิ  
กบัการป้องปรามการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิ  

การตรวจสอบบัญชี/การเงนิ 
การตรวจสอบรายได้ / จัดประโยชน์ 
การตรวจสอบการบริหารงานพสัดุ 
การตรวจสอบการด าเนินงาน 
การตรวจสอบสืบสวน* 

 ป้องกนั 

 ปราบปราม 



 การจัดท าบัญชี / งบการเงนิ  
    - หลกับัญชี / ระเบียบ 
    - การลงบัญชี / รายงานการเงิน 

ถูกต้องครบถ้วน / น่าเช่ือถือ 
ตามมาตรฐานการบัญชีทีก่ าหนด 

การตรวจสอบบัญชี/งบการเงนิ 



   การเบิกจ่าย/หลกัฐานทางการเงิน 
         - ฎกีา / ใบส าคญั 
      - เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
       ถูกต้องครบถ้วน / แท้จริง 
       ตามระเบียบ กฎหมาย / ระบบควบคุม 
       หรือวงจรค่าใช้จ่าย 

การตรวจสอบการเงินทั่วไป 



แหล่งที่มาของรายได้ 
 - การจดัเกบ็รายได้ / จดัประโยชน์ 
 - การรับ/รักษารายได้ / ผลประโยชน์ 
 - น าส่งรายได้ / ผลประโยชน์ 
ถูกต้องครบถ้วน / เป็นธรรมตามระเบียบ กฎหมาย / 

ระบบการจดัการหรือวงจรรายได้      

การตรวจสอบรายได้ / สิทธิประโยชน์  



ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ 
การรับ – จ่ายเงิน    เช่น...... 
 รับเงิน และไม่ลงบัญชี หรือรับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 

 การรับเงินและไม่น าฝากธนาคารและน าส่งภายในเวลาที่ก าหนด 

 หลกีเลีย่งการใช้เช็คจ่ายเงิน 

 น าใบเสร็จรับเงินทีย่กเลกิไปใช้รับเงิน 

 การเขียนเช็คส่ังจ่ายเงินไม่ขีดคร่อม  และผู้ถือ 

 จ่ายเงินโดยยงัมิได้รับอนุญาตหรืออนุมัตใิห้จ่าย              



ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ 

การรับ – จ่ายเงิน    เช่น...... 
 อนุมัติเกนิวงเงินทีไ่ด้รับมอบอ านาจ 

 การแบ่งแยกหน้าทีไ่ม่เหมาะสม  รับเงิน  จ่ายเงิน  ลงบัญชี  เป็นคนๆ 
เดียวกนั 

 ลงลายมือช่ือในเช็คส่ังจ่ายล่วงหน้าเป็นจ านวนมาก 

 ไม่ประทบัตราใบส าคญัเม่ือจ่ายเงินแล้ว  และเกบ็รักษาไม่รัดกมุ     
         



การเกบ็รักษาเงิน  เช่น..... 
 ไม่มีทีเ่กบ็เงินทีรั่ดกมุ  เรียบร้อย 

 ไม่น าส่ง/น าฝากธนาคาร (เกนิวงเงินเกบ็รักษา) 

 กรรมการเกบ็รักษาเงิน ไม่ปฏิบัติหน้าทีต่รวจรับเงินคงเหลือประจ าวนั 

 ไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั (ในวนัที่มีการรับจ่ายเงิน) 

 ไม่ตรวจสอบหรือจัดท างบพสูิจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (เดือนละคร้ัง) 
   

              

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ 



  เจ้าพนักงานได้ยืมเงนิทดรอง เพ่ือน าไปซ้ือส่ิงของ
ตามหน้าที ่ แต่เอาเงนิไปใช้เสียเป็นความผดิอาญาแล้ว 
เพราะไม่เหมือนกบัการยืมเงนิระหว่างเอกชน     

 

ค าพพิากษาฎกีาที่ 1090 / 2505  



  รับเงินทางราชการแต่มไิด้น าส่งลงรับเข้าบัญชี  
จนกระทัง่ผู้บังคบับัญชาตรวจพบ จึงน าส่งเงนิคืน    
เป็นความผดิส าเร็จฐานทุจริต 

ค าพพิากษาฎกีาที ่200/2506 



ผลการใช้จ่ายเงนิ 
   - ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
       - ประหยดั ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า 
       - ตามเป้าหมาย บรรลุวตัถุประสงค์ 
       - รัดกมุ เหมาะสม เป็นธรรม 

มาตรการทางบริหารทีจ่ าเป็น 
เพ่ือบรรเทาหรือป้องกนัความเสียหาย 

การตรวจสอบการด าเนินงาน 



- การจดัท าเอกสาร - การจ้างที่ปรึกษา 

- การจดัซ้ือ*     - การจดัจ้าง*   

- การเช่า   - การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

- การแลกเปลีย่น   - การควบคุม     

- การจ าหน่าย   - การด าเนินการอ่ืน 

ตามระเบียบ  กฎหมาย*และกระบวนการ  

ตามสัญญา  แบบรูปรายการ  หลกัวชิาการ 

การตรวจสอบการบริหารพสัดุ 



ความหมายและกระบวนการ 

ความหมาย   
  การพสัดุ   คือ การจดัท าเอง การซ้ือ การจ้าง  

การแลกเปลีย่น  การเช่า  การควบคุม  การจ าหน่าย  

และ การด าเนินการอ่ืนๆ 



การตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ENVIROMENT 

OUTPOT PROCESS INPUT OUTCOME 

FEEDBACK 

วฒันธรรม / ระเบียบ 

วธีิการจดัหา พสัดุ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

การตอบสนอง 

คน  
งปม.  
แผน  
เวลา 



ตรวจสอบวงจรการพสัดุ 
  ก าหนดความต้องการ * 

  ตั้งงบประมาณ * 

  วางแผนจัดหา * 

  ด าเนินการจดัหา * 

  แจกจ่าย   

  ควบคุม รักษา และจ าหน่าย  



หลกัเกณฑ์การบริหารพสัดุทีด่ ี
 การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ และรูปแบบรายการต้อง
ชัดเจน และเป็นกลาง สอดคล้องตรงกบัความต้องการใช้งาน 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และนโยบาย 
 โปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม  ตรวจสอบได้มีการแข่งขนัอย่าง
แท้จริง 

 ได้พสัดุทีด่ ีมีคุณภาพสมราคา ทนัเวลาทีต้่องการ ทีเ่กดิ
ประโยชน์สูงสุด  คุ้มค่าของเงนิ 

 
 

 



พรก.  ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการ                   
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

 มี 7 เป้าหมาย    
 เป้าหมายที ่3   มีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิง
   ภารกจิของรัฐ 
    มาตรา 23 วรรค สอง –สาม 
  กรณทีีว่ตัถุประสงค์การใช้เป็นเหตุ ต้องค านึงถงึคุณภาพ
และการดูแลรักษาเป็นส าคญั  ให้สามารถไม่ต้องถือราคาต า่สุด
เสมอไป  ให้ปรับปรุงระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 



หลกัเกณฑ์การจัดหาที่ด ี
 ได้พสัดุทีด่ ีมีคุณภาพ สมราคา ทนัเวลาทีต้่องการ  เกดิ
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าของเงนิ(Value  for  Money) 

 โปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม สามารถช้ีแจงได้ มีการแข่งขนั
อย่างแท้จริง 

 การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะและรูปแบบรายการชัดเจน 
และเป็นกลาง สอดคล้องตรงกบัความต้องการใช้งานเป็นไป
ตามนโยบาย 



จรรยาบรรณนักบริหารพสัดุ 

เป็นกลาง (เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย) 

โปร่งใส (ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน)  

มีจติส านึก(จ าเป็น ประหยดั คุ้มค่า ประโยชน์สูง) 

ยดึถือความถูกต้อง / เคร่งครัด ระเบียบฯ 
   ( นร 0205 / 1123   ลว.  26  มกราคม  2543 ) 

 



การตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การตรวจสอบทัว่ไป 
  การตั้งงบประมาณ (ความเหมาะสม/เป็นไปได้)     

  แผนปฏิบัติการ (การควบคุมก ากบัดูแล) 

  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ(ชัดเจน/เปิดกว้าง) 

  การก าหนดเง่ือนไข (ส่งเสริมการแข่งขนั) 

 



การตรวจสอบทั่วไป  (ต่อ) 
  การถอดแบบ / ก าหนดราคากลาง(แม่นตรง)  

  รายงานขออนุมัต ิ (รายละเอยีด /วธีิการ) 

  การประกาศเชิญชวน (เปิดเผย/แพร่หลาย) 

  การเสนอราคา (เป็นธรรม ตามคุณภาพ/เง่ือนไข) 

  การพจิารณารับราคา (สมประโยชน์ / สมราคา) 

การตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 



การตรวจสอบทัว่ไป  (ต่อ) 
  การอนุมัติซ้ือ/จ้าง (ตามวงเงิน  ตามเสนออย่างสมเหตุผล) 

  การท าสัญญา  (ตามเง่ือนไข/คุณสมบัติทีก่ าหนด) 

  การปฏิบัติตามสัญญา (ตามแบบรูปรายการ/ประกาศเง่ือนไข) 

  การตรวจรับ / การจ่ายเงิน (ตามสัญญาฯ งวดงานงวดเงิน)  

 การประกนัผลงาน / ความเสียหาย(ตามสัญญา / สภาพ) 

  การอ่ืน ๆ หรือเหตุพเิศษ  .........  

การตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 



การตรวจสอบภาคสนาม 
  การปิด / ส่งประกาศข่าว (เอกสาร/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง) 

  การให้/ขายแบบ (จ านวน/ราคา ทีพ่อเหมาะ /สภาพแวดล้อม) 

  การย่ืนซอง / การประกาศผล (โปร่งใส/ตรวจสอบได้) 

  การปฏิบัตติามสัญญา / การตรวจรับ / ผลงาน 

  การควบคุม / บ ารุงรักษา  

  การส ารวจ /  การจ าหน่าย 



           “ ฮ้ัว”  การสมยอมกนัในการเสนอราคา โดยร่วมกนัจ ากดั
ราคาที่เสนอ มิให้มีการแข่งขนัราคาเพ่ือลวงให้ทางราชการหลงเช่ือ
ว่ามีการแข่งขนัสู้ ราคากนั เป็นการร่วมกนัเอาเปรียบทางราชการ  
หรือบีบบังคบัเอาเงนิของรัฐ โดยไม่สุจริต             

         อนัเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอนัดขีอง
ประชาชน 

ค าพพิากษาฎกีาที ่๒๐๒๒ / ๒๕๑๙ 



พระราชบัญญัตว่ิาด้วย  ความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ส่วนทีเ่กีย่วกบัผู้เสนอราคา/เป็นธุระ) 

มาตรา  4  ผู้ใดร่วมเสนอราคา โดยเลีย่งการแข่งราคา /      
                กดีกนัการเสนอราคา /โดยเอาเปรียบหน่วยงาน 
มาตรา  5  ผู้ใด ให้/ ขอให้/ จะให้ ทรัพย์สิน เพ่ือสมยอมกนั 
                 เรียก/ รับ/ จะรับ ทรัพย์สิน เพ่ือสมยอมกนั 
มาตรา  6  ผู้ใด ขืนใจ โดยใช้ก าลงั/ ขู่เข็ญ ให้สมยอม 

มาตรา  7  ผู้ใด หลอกลวง ให้ไม่มีโอกาสแข่งขัน/หลงผดิ 

มาตรา  8  ผู้ใด เสนอราคา ต ่า/สูงกว่าความจริง เพ่ือกดีกนั 

มาตรา  9  หุ้นส่วน /กรรมการผู้จัดการ ผู้บิหาร กระท าผดิ 



พระราชบัญญัติว่าด้วย  ความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒   (ส่วนทีเ่กีย่วกบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ) 

มาตรา  10  จนท.  รู้ / ควรจะรู้  การเสนอราคาทีผ่ดิกฎหมาย   
                  ละเว้นไม่ด าเนินการยกเลกิการเสนอราคาน้ัน 
มาตรา  11  จนท./ผู้รับมอบหมาย  โดยทุจริตท าการออกแบบ    
                  ก าหนดราคา/ เง่ือนไข / ผลตอบแทน ไม่เป็นธรรม 

มาตรา  12  จนท. กระท าการใดๆ  เอือ้อ านวยผู้สมยอมราคา 

มาตรา  13  นักการเมือง/ กรรมการ / อนุฯ  ในหน่วยงานรัฐ  

                  กระท าผดิ  พ.ร.บ. สมยอมฯ 



ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการจัดซ้ือจ้าง 
ส ารวจความต้องการ/เพ่ือออกแบบ 
ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ/การออกแบบ 
การก าหนดราคากลาง 
การก าหนดวธีิการจัดหา 
การรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
การก าหนดเง่ือนไขการประกวดราคา/สอบราคา 
การเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา/สอบราคา 
การพจิารณาผลการประกวดราคา/สอบราคา 
การท าสัญญา 
การควบคุมงานและการตรวจรับ ฯลฯ 



  พวกจ าเลยเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ปล่อยให้ผู้รับจ้างใช้วสัดุคุณภาพต า่ถือเป็นการทุจริต   

 

ค าพพิากษาฎกีาที ่2291/2517 



สภาพช้ันรองพืน้ทาง  ตามแบบรูปรายการก าหนด 
ให้ต้องรองด้วยหินคลุก หนา 8 ซม. 



โครงการปรับปรุงสนามกฬีา ปลูกหญ้านวลน้อย      
 สภาพที่เห็นนี ้ ผ่านการตรวจรับมาประมาณ 1 ปี 



โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  
โดยการปลูกหญ้านวลน้อยและปลูกต้นปีบ  ริมถนนลูกรัง   

คงเหลือสภาพหญ้าแห้งกรอบ 
ต้นปีบบางต้นยืนต้นตาย 

 บางต้นถูกถอนรากถอนโคน 



  จ าเลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจงานจ้างเหมาขุดลอกทาง
ระบายน า้  แต่จ าเลยได้เข้าด าเนินงานโดยใช้คนงานของหน่วยงาน  
เม่ือจ่ายคนงานเพยีง 1,750 บาท  แต่เบิกค่าจ้าง 2,900 บาท  ถือว่า
เข้ามีส่วนได้เสียเป็นเหตุให้หน่วยงานเสียหาย จ าเลยจงึมีความผดิ
ตามมาตรา 152, 157  

ค าพพิากษาฎกีาที ่7776/2540  



   จ าเลยได้รับมอบหมายจากผู้บังคบับญัชาให้ควบคุม 
ดูแลการก่อสร้างต่อเตมิอาคาร  จ าเลยจงึมีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าทีดู่แลรักษาวสัดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง
อาคารจ าเลยให้ ก.น าเหลก็วสัดุทีเ่หลือใช้ดงักล่าวไปเกบ็ไว้ 
ทีร้่านของ ก.  แล้วให้ ก.เอาไปเสีย  เป็นการปฏิบัตหิน้าที่
โดยมิชอบและทุจริต  ผดิมาตรา 157 

ค าพพิากษาฎกีาที ่1161/2538  



 เพ่ือตรวจสอบถึงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริง 

                 -  บกพร่อง/มีเหตุควรสงสัย                         

                 -  ส่อในทางไม่สุจริต   

                 -  ส่อในทางทุจริต  หรือ                       

                     โดยมิชอบ ก่อให้เสียหาย 

แสวงหาประโยชน์มิควรโดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง/ผู้อ่ืน 

การตรวจสอบสืบสวน* 



การตรวจสอบสืบสวน* 
(INVESTIGATION  AUDIT)    

การแสวงหาข้อเท็จจริง  ทราบรายละเอยีดพฤตกิารณ์  

รวบรวมพยานหลกัฐาน  พสูิจน์พฤตกิารณ์ / การกระท า 

บกพร่อง /ไม่สุจริต / ทุจริต หรือ มิชอบ 



     

           เป็นการใช้ทกัษะด้านการบัญชี และ แนวคดิทางด้านการ
สืบสวนสอบสวน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสืบสวนและสอบสวน          
ข้อมูลทางการเงนิ เพ่ือพสูิจน์หรือเพ่ือค้นพบหลกัฐานประกอบ
ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัการทุจริตโดยเฉพาะ 

การบัญชีสืบสวน*                        
(FORENSIC  ACCOUNTING)    

 การบัญชีนิติเวช 



  มาตรฐาน 

   การสอบบัญชีอเมริกนั 

   ฉบับที่ 99 

  มาตรฐาน 

   การสอบบัญชีไทย 

   รหัส  240 

http://www.google.co.th/url?url=http://th-th.facebook.com/antiamnesty&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_g6VU_TiAsuKuASa8oCwBA&ved=0CDcQ9QEwCw&usg=AFQjCNHYUD3Min9RZhk-TgkKrpRsdWbAqA


http://news.bugaboo.tv/watch/120785/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจขยายทางเดินเหตุใดถนนจึงพัง_ตอน_2.html
http://news.bugaboo.tv/watch/120459/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจขยายทางเดินเหตุใดถนนจึงพัง_ตอน_1.html
http://news.bugaboo.tv/watch/119446/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99_1.html
http://news.bugaboo.tv/watch/119656/คอลัมน์หมายเลข_7_ดินหลวง_ตอน_2.html
http://news.bugaboo.tv/watch/118112/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_-_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87_38_%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97_1.html
http://www.bugaboo.tv/watch/118336/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_-_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87_38_%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97_2.html
http://news.bugaboo.tv/watch/116841/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%951.html
http://news.bugaboo.tv/watch/117069/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%952.html
http://news.bugaboo.tv/watch/117287/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจศูนย์ดาราศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิต.html


 

http://news.bugaboo.tv/watch/114859/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9A_.html
http://news.bugaboo.tv/watch/115053/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9A_.html
http://news.bugaboo.tv/watch/111508/คอลัมน์หมายเลข_7_คืบหน้ารถดูดฝุ่นจอดทิ้งที่_2.html
http://news.bugaboo.tv/watch/111318/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2_.html
http://news.bugaboo.tv/watch/111138/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_7_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7_4.html
http://news.bugaboo.tv/watch/109099/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจสนามกีฬากาญจนบุรีทิ้งร้าง_17_ปี_ตอ.html
http://news.bugaboo.tv/watch/108742/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจสนามกีฬากาญจนบุรีทิ้งร้าง_17_ปี.html
http://news.bugaboo.tv/watch/87156/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจโครงการป้องกันน้ำท่วม_จ.อุบลฯ.html
http://news.bugaboo.tv/watch/88193/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจชลประทานระบบท่อ.html


http://news.bugaboo.tv/watch/83904/คอลัมน์หมายเลข_7_โครงการพลังงานทดแทนเมืองพัทยา.html
http://news.bugaboo.tv/watch/80505/คอลัมน์หมายเลข_7_-_ตรวจโครงการพลังงานทดแทนพัทยา_ตอน_2.html
http://news.bugaboo.tv/watch/78934/คอลัมน์หมายเลข_7_-_ตรวจสอบสร้างโรงแรมที่_ม.ศรีวิชัย.html
http://news.bugaboo.tv/watch/74611/คอลัมน์หมายเลข_7-_ตรวจโรงแช่เย็น_-_อบผลไม้_จ.จันทบุรี_ตอ.html
http://news.bugaboo.tv/watch/74808/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจโรงแช่เย็น_อบผลไม้_จ.จันทบุรี_ตอน_2.html
http://www.bugaboo.tv/result?keyword=น้ำลดตอผุด
http://news.bugaboo.tv/watch/57455/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจซื้อรถดับเพลิงตอน1.html
http://news.bugaboo.tv/watch/57812/คอลัมน์หมายเลข_7_ตรวจจัดซื้อรถดับเพลิง_จ.ประจวบคีรีขั.html
http://www.oag.go.th/internet/Clip/Clip.jsp


ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วย 

การก าหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 



ระเบียบ คตง.   มาตรฐานการควบคุมภายใน 

ผู้บริหาร :  

  - จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

  - จัดให้มีการควบคุมภายใน 

  - สอบทานการปฏิบัติตามระบบ 



การจดัท ามาตรฐานการควบคุมภายใน 

  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
  การประเมินความเส่ียง 
  กจิกรรมการควบคุม 
  สารสนเทศและการส่ือสาร 
  การติดตามประเมินผล 



การประเมินความเส่ียง 

  เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้กบัการด าเนินการจัดหา ทีม่ี
ผลกระทบท าให้เกดิความเสียหายต่อวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในการบริหารงานพสัดุ 



ความเส่ียงในกระบวนการจัดหา 
 คนที่เกีย่วข้อง   เช่น 

  -เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 
  -หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ            
  -คณะกรรมการต่างๆ  

 เงินที่ใช้  เช่น  
 -เงินงบประมาณ    
 -เงินนอกงบประมาณ 
 -เงนิกู้  เงนิช่วยเหลือ 



โอกาส  เช่น  -จดัหาโดยไม่มีแผน     

                         -สถานการณ์เฉพาะ 

                      -นโยบายบางประการ 

  วธีิการจดัหา  เช่น  -วธีิพเิศษ                                   

                                     -สอบราคา  ประกวดราคา 

  การควบคุม   เช่น  การเกบ็รักษา  การแจกจ่าย ฯ 

ความเส่ียงในกระบวนการจัดหา 



การตรวจสอบการปฏิบัติ 

  การปิด / ส่ง /แจ้งประกาศข่าวการจัดหา  

  การให้ / ขายแบบ   การเสนอราคา/ย่ืนซอง 

  การประกาศผล   ผลงาน 

  การเกบ็รักษา  การบ ารุง 



การไม่ปฏบิัตติามระเบียบฯ พสัดุ 

  ต้องมีเหตุผลจ าเป็น 
  ต้องขออนุมัตยิกเว้น  
  หรือผ่อนผนั  ก่อน! 



การด าเนินการจัดหา 
  ต้องมกีารวางแผน 
  และจัดหาตามแผน 
  หลงัทราบยอดเงนิที่จะใช้ 
  ให้พร้อมท าสัญญาทันที 
  เม่ือได้รับอนุมตัทิางการเงนิ 



การจัดท าเอง 

  ต้องมผู้ีควบคุมงานรับผดิชอบ 

 ต้องมคีณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 

      



การจดัหาทุกขั้นตอน 

 ต้องมกีารบันทกึหลกัฐานและเหตุผลการ
พจิารณาส่ังการ 
ระมดัระวงัในการตรวจสอบคุณสมบัตผู้ิเสนอ
ราคาหรืองาน 



การอุดหนุนสินค้า 
ทีผ่ลติหรือกจิการของไทย 

การก าหนดรายละเอยีด 
หรือ 

คุณสมบัตเิฉพาะต้องไม่กดีกนัการแข่งขนั 
 

  



การแบ่งซ้ือแบ่งจ้างต้องห้าม 
ข้อพจิารณา 

เพ่ือเปลีย่นแปลงวธีิการจัดหา 

เพ่ือเปลีย่นแปลงอ านาจอนุมตั ิ

งบประมาณ 

ประเภทพสัดุ 

ช่วงเวลาในการด าเนินการ 

 
 

 
 



รายงานขออนุมตัจิดัหา 
ต้องมีรายละเอยีดอย่างน้อย 
  เหตุผลและความจ าเป็นทีต้่องจดัหา 

  รายละเอยีดของพสัดุ 

  ราคามาตรฐาน/ราคากลาง/ราคาที่เคยจัดหา 

  วงเงนิทีจ่ะจดัหา  ระบุงบประมาณ 

  ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้งานพสัดุ 

  วธีิการจดัหาและเหตุทีต้่องจดัหาโดยวธีิน้ัน 

  ข้อเสนออ่ืน 

 

 
 



การจดัซ้ือทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือระบุแหล่งเงนิ เหตุผล/ความจ าเป็น 
  รายละเอยีด 
 ต้องมีราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ัน 
 และราคาซ้ือขายใกล้เคยีงบริเวณน้ันหลงัสุด 3 ราย 
 วธีิจะซ้ือ/เหตุผล 
 ซ้ือจากเจ้าของที่ดนิโดยตรง(วธีิพเิศษ) ยกเว้น ต่างประเทศ 



การตรวจรับพสัดุ 

 ต้องตรวจรับ ณ ทีท่ าการของผู้ใช้พสัดุ 

 หรือสถานทีซ่ึ่งก าหนดไว้ในสัญญา/ข้อตกลง 

 ปกตต้ิองตรวจรับวนัทีส่่งพสัดุ และด าเนินการ 
โดยเร็วทีสุ่ด 

 ต้องตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน 



การควบคุมงาน 
  ตรวจและคุมงาน ณ สถานทีท่ีสั่ญญาก าหนด 

      หรือทีใ่ห้ท างานจ้างน้ันทุกวนั 

 ดูแลให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอยีดและข้อก าหนด 

 บันทกึสภาพการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์ 
 เป็นรายวนั 

 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  

 



การตรวจการจ้าง 
  ตรวจรายงานผู้ควบคุมงาน 
  ตรวจสอบกบัแบบรูปรายการ รายละเอยีด และข้อก าหนด 
 หากมีข้อสงสัย/ เห็นว่าตามหลกัช่างสร้างไม่ได้  
 ส่ังเปลีย่นแปลง/ตัดทอนงานตามสมควร 

  ตรวจผลงานทีผู้่รับจ้างส่งมอบปกตภิายในวนัท าการ 
 ทีก่ าหนดและตรวจรับให้เสร็จส้ินโดยเร็วทีสุ่ด 
 



ประกาศ คตง. 
เร่ือง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 - ราชการส่วนกลาง 
       ครุภณัฑ์            เกนิ   100,000 บาท 
      ทีด่นิส่ิงปลูกสร้าง  เกนิ 2,000,000 บาท 
 - ราชการส่วนภูมิภาค(หรือตั้งอยู่) / อปท. 
       ครุภณัฑ์            เกนิ   100,000 บาท 
   ทีด่นิส่ิงปลูกสร้าง  เกนิ 1,000,000 บาท 
ท าภายใน 15 ต.ค. - ส่ง สตง. ภายใน 31 ต.ค.ทุกปี 



ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 



ความผดิเกีย่วกบัการพสัดุ 
 แบ่งแยกวงเงินจัดซ้ือ / จดัจ้าง 

 จดัซ้ือที่ดนิ / ส่ิงก่อสร้างโดยมิชอบ 

 ก าหนดราคากลาง / คุณสมบัตโิดยมิชอบ 

 ปิด / จดัส่งประกาศโดยมิชอบ 

 พจิารณาผลการเสนอราคาโดยมิชอบ 

 เสนอความเห็นโดยมิชอบ 

 ท าสัญญาโดยมิชอบ 



ความผดิเกีย่วกบัการพสัดุ (ต่อ) 

  ควบคุมงาน / ตรวจการจ้างโดยมิชอบ 

  ตรวจรับโดยมิชอบ 

  เบิกจ่ายพสัดุ / จดัท าทะเบียนโดยมิชอบ 

  ละเว้นการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

  ปฏิบัติหน้าทีเ่กีย่วกบัยานพาหนะโดยมิชอบ 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ว่าด้วยวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 

 พ.ศ. ๒๕๔๔ 

สรุปสาระส าคญั 



ก าหนดโทษปรับทางปกครองเบ้ืองต้นโดยค านึงถึง 

 ระดบัความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

 ความส าคญัของมาตรการควบคุมการเงนิรัฐ 

 ความเสียหายที่เกดิขึน้กบัราชการ 

 เจตนาของผู้กระท าผดิ (ม.19)  

คณะกรรมการวนัิยทางงบประมาณและการคลงั(คงป.)  



81 

 พจิารณาก าหนดโทษปรับทางปกครอง 
เบ้ืองต้น  แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วย 
รับตรวจ ทีฝ่่าฝืนมาตรการเกีย่วกบัการควบคุม 
การเงินของรัฐ ที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลงั  
มีอ านาจหน้าที่ 



 ให้ค าวนิิจฉัยลงโทษทางวนัิยของคณะวนัิยทาง
งบประมาณและการคลงั มีผลทางกฎหมาย เช่นเดยีวกบั
ค าส่ังลงโทษตดัเงนิเดือน ทีส่ั่งโดยผู้บังคบับัญชาของ                     
หน่วยรับตรวจ  
                    (ม.24) 

คณะกรรมการวนัิยทางงบประมาณและการคลงั  
มีอ านาจหน้าที่ 



 คตง.จะน าค าวนิิจฉัยลงโทษทางวนัิยงบประมาณ
และการคลงั ประกาศในราชกจิจานุเบกษาด้วยกไ็ด้ เพ่ือ
ปรามผู้ละเมิดวนัิยโดยทัว่ไป 

 
(ม.24) 

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลงั  
มีอ านาจหน้าที่ 



 การวนิิจฉัยลงโทษวนัิยทางงบประมาณฯ  ไม่เป็น
การตดัอ านาจของผู้บังคบับัญชา ของผู้ถูกลงโทษ ทีจ่ะ
พจิารณาลงโทษทางวนัิย เพราะเหตุเดยีวกนันีอ้กี  แต่ต้อง
เป็นโทษสถานอ่ืนซ่ึงมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน                 

(ม.25) 

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลงั  
มีอ านาจหน้าที่ 



ระเบียบ คตง.ว่าด้วยวนัิยทางงบประมาณและการคลงั  
พ.ศ. 2544 

1. วตัถุประสงค์ 
(1) เพ่ือประสิทธิภาพ 
 - ระบบการควบคุม 
 - ระบบการตรวจสอบ 
(2) เพ่ือมีวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 
(3) เพ่ือแก้ปัญหาปฏิบัติผดิระเบียบซาก 
(4) เพ่ือเป็นมาตรการป้องปราม 



บทก าหนดโทษ 
  
   อตัราโทษปรับทางปกครอง มี 4 ช้ัน 

              ช้ันที่ 1   ปรับไม่เกนิเงินเดือน  1 เดือน            
 ช้ันที ่2   ปรับเท่ากบัเงินเดือน  2 – 4 เดือน 
 ช้ันที ่3   ปรับเท่ากบัเงินเดือน  5 – 8 เดือน          
           ช้ันที ่4   ปรับเท่ากบัเงินเดือน  9 – 12 เดือน 



ความผดิวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 
มี ๗ ส่วน   เกีย่วกบั  
๑  การจดัเกบ็รายได้   ๒. เงินยืม  

๓. การพสัดุ     ๔. ความผดิอ่ืน 

๕. การเบิกเงนิ การจ่ายเงิน 

๖ . การรับเงนิ เกบ็รักษาเงนิ น าส่งเงิน 

๗. การบริหารงบประมาณ การก่อหนีผู้กพนั 

 



๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่จัดเกบ็เงนิหรือรับช าระเงิน 
๓. รับช าระเงิน 
๔. ไม่ท าหลกัฐาน / ไม่ออกหลกัฐานหรือ 
 ใบเสร็จรับเงนิให้แก่ผู้ช าระเงนิ   
๕. โดยจงใจ 

   ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๑     

ข้อ ๑๙ องค์ประกอบความผดิ 



ข้อ ๒๐ องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่               

๒. มีหน้าทีเ่กบ็รักษาเงิน 

๓. รับมอบเงินเพ่ือเกบ็รักษา 

๔. ไม่น าเงินเข้าฝากหรือเกบ็รักษาในที่เกบ็รักษา 

๕. ตามจ านวนและระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

๖. โดยจงใจ 

   ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๑     



ข้อ ๒๑ วรรคหน่ึง 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที ่
๒. มีหน้าทีน่ าเงนิส่ง 
๓. ไม่น าเงนิในความรับผดิชอบส่งหรือฝาก  
๔. ภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
๕. โดยจงใจ 

   ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๑     

องค์ประกอบความผดิ 



๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าที่น าเงินส่ง 

๓. ไม่น าเงินรายได้แผ่นดนิหรือเงินเบิกเกนิส่งคืนหรือฝาก 

๔. ภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายระเบียบก าหนด 

๕. โดยจงใจ 

   ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒     

ข้อ ๒๑ วรรคสอง 
องค์ประกอบความผดิ 



ข้อ ๒๔ องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน 
๓. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 
๔. โดยจงใจ 

   ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓     



ข้อ ๒๕ องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่จ่ายเงิน 
๓. จ่ายเงินโดยไม่มีหลกัฐานการจ่ายเงินหรือท าหลกัฐานการ
จ่ายเงินเป็นเท็จ 

๔. โดยจงใจ 

   ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓     



ข้อ ๒๖ องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่เบิกเงิน 
๓. ท าหลกัฐานการเบิกเงนิเป็นเท็จ 
๔. โดยจงใจ 
ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓     



ข้อ ๒๘ องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าที่จัดการเกีย่วกบัเงินงบประมาณ 

๓. จ่ายเงิน / ก่อหนีผู้กพนั  ก่อนทีจ่ะได้รับอนุมัตเิงนิงวด               
จ่ายเงิน / ก่อหนีผู้กพนั  โดยไม่มีงบประมาณก าหนด 

๔. ปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจ 

๕. โดยจงใจ 
ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓     



ข้อ ๒๙  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าทีจ่ัดการเกีย่วกบัเงินงบประมาณ 

๓. ละเลยไม่เร่งรัดจัดการ / ด าเนินการตามแผนงานงาน                             
หรือโครงการให้แล้วเสร็จ 

๔. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕. ปราศจากเหตุผลอนัสมควร 

๖. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจ    

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๓  



ข้อ ๓๑ องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่ค านวณภาษอีากรค่าธรรมเนียม รายได้อ่ืนเพ่ือเรียกเกบ็ 
๓. ค านวณตวัเลข ไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์หรือความเป็นจริง 
๔. เพ่ือให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษอีากร ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืน มิ
ต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าจ านวนที่จะต้องเสีย 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  

 



ข้อ ๓๒  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าทีป่ระเมินทุนทรัพย์หรือรายได้ เพ่ือการจัดเกบ็ภาษีอากร /  

     ค่าธรรมเนียม / รายได้อ่ืน 

๓. ประเมินทุนทรัพย์/รายได้ต ่ากว่าความเป็นจริงโดยชัดแจ้ง  

๔. เพ่ือให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีอากร / ค่าธรรมเนียม / รายได้อ่ืนมิต้อง  เสีย
หรือเสียน้อยกว่าจ านวนที่จะต้องเสีย 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๒  



ข้อ ๓๓  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าทีจ่ัดเกบ็หรือเรียกเกบ็ภาษีอากร / ค่าธรรมเนียม /  
    รายได้อ่ืน 
๓. ละเลยไม่จัดเกบ็หรือไม่เร่งรัดเรียกเกบ็ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม / รายได้

อ่ืน 
๔. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๒  

 



ข้อ ๓๕  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นผู้บังคบับัญชาหรือเจ้าหน้าที ่

๒. มีอ านาจหน้าทีอ่นุมัติเกีย่วกบัเงินยืม 

๓. อนุมัติให้ยืมเงินหรือจ่ายเงินยืม 

๔. ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ 

๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๖. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๓  



ข้อ ๓๖  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นผู้บังคบับัญชาหรือเจ้าหน้าที ่
๒. มีหน้าทีเ่ร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืม 
๓. ละเลยไม่เร่งรัด / ติดตามทวงคืนเงินยืม 
๔. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๖. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๒  



ข้อ ๓๗  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าทีด่ าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
๓. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยแบ่งแยกวงเงินซ้ือ 

/ จ้าง  
๔. เพ่ือให้อ านาจ / วธีิการส่ังซ้ือส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป 
๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๖. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๔  



ข้อ ๓๘  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่     
๒. มีหน้าทีจ่ดัซ้ือที่ดนิหรือส่ิงก่อสร้าง 
๓. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 
๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๔  



ข้อ ๓๙  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่     
๒. มีหน้าทีก่ าหนดราคากลาง / คุณสมบัติผู้เสนอราคา /จัดท ารายละเอยีด 

หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
๓. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
๔. กดีกนัหรือเอือ้ประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง 
๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๖. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๔ 



ข้อ ๔๐ วรรคหน่ึง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่    
๒. มีหน้าที่ปิดประกาศหรือจดัส่งเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา 
๓. ละเลยไม่ปิดประกาศหรือไม่จดัส่งเอกสารเพ่ือทราบหรือเผยแพร่ 
๔. ไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๑ 



ข้อ ๔๑  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่พจิารณาผลการประกวดราคา / เปิดซองสอบราคา 
๓. รับพจิารณาผู้เสนอราคาทีป่ฏิบัตไิม่ถูกต้องตามเง่ือนไข 
๔. รู้หรือควรจะรู้ข้อเทจ็จริง 
๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๖. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  



ข้อ ๔๒  องค์ประกอบความผดิ 
๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่พจิารณาเสนอความเห็นให้ซ้ือหรือจ้าง 
๓. ไม่ปฏิบัตหิรือปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่พจิารณาเสนอให้ซ้ือ/
จ้างผู้เสนอราคาต า่สุด 

๔. ไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๖. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๓  



ข้อ ๔๓  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าที่เกีย่วกบัการท าสัญญาซ้ือขายหรือจ้าง 

๓. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 

๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๔  



ข้อ ๔๔ วรรคหน่ึง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง 
๓. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่ถูกต้อง 
๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  

 



ข้อ ๔๔ วรรคสอง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง 

๓. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๔  

 



ข้อ ๔๕  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าที่ตรวจรับพสัดุ 

๓. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 

๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๔  



ข้อ ๔๖  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที ่
๒. มีหน้าที ่เบิกจ่ายพสัดุ หรือจดัท าบัญชี / ทะเบียนพสัดุ 
๓. ไม่ปฏิบัตหิรือปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่ถูกต้อง 
๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  



ข้อ ๔๗ วรรคหน่ึง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าที่ตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

๓. ไม่ปฏิบัตหิรือปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่ถูกต้อง 

๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  



ข้อ ๔๗ วรรคสอง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นผู้บังคบับัญชา 
๒. มีหน้าทีแ่ต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพสัดุประจ าปี 

๓. ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพสัดุประจ าปี 

๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  



ข้อ ๔๘  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่เกีย่วกบัยานพาหนะของหน่วยงาน 
๓. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 
๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๒  



ข้อ ๔๙  องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นผู้บังคบับัญชา 
๒. กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท า 

๓. ครบองค์ประกอบความผดิของข้อใดในส่วนการพสัดุ 

๔. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองในช้ันทีสู่งกว่าหน่ึงช้ัน 
 



ข้อ ๕๐ วรรคหน่ึง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าทีใ่ช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๓. ใช้จ่ายเงินงบประมาณผดิวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 
๔. ปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจ 
๕. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๖. โดยจงใจ 

     ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที ่๓  



ข้อ ๕๑ วรรคหน่ึง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 

๒. มีหน้าทีจ่ัดท าบัญชีหรือเอกสารเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี 

๓. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ 

๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 

๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  



ข้อ ๕๑ วรรคสอง 
องค์ประกอบความผดิ 

๑.  เป็นเจ้าหน้าที่ 
๒. มีหน้าที่จดัท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน / โครงการ 
๓. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 
๔. เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
๕. โดยจงใจ 

  ต้องรับโทษปรับทางปกครองช้ันที่ ๓  



สุขใจเม่ือใฝ่ธรรม 
อยู่เรือนพงั ยงัด ีไม่มีทุกข์ 
   ดกีว่าคุก หลายเท่า ไม่เศร้าหมอง 
จนยงัดี มีธรรม ค า้ประคอง  
   ดกีว่าปอง ทุจริต ผดิศีลธรรม 
                                                                          รศ.เสถียรพงษ์  วรรณปก 

 

   
ขอความสุขสวสัด ี
จงมีแด่ท่านทั้งหลายทีป่ฏิบัตดิปีฏิบัตชิอบ 


