
ขอ้ตรวจพบ กฎ ระเบียบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้นโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง
๓. การพัสดุ

  ๓.๑ การจัดหาพัสดุ

          - การจัดหาพัสดุไม่อยู่ในอ านาจในการอนุมัติ เช่น งบลงทุน ครุภัณฑ์นอกกรอบมาตรฐาน  - หนังสือที ่ลต ๐๑๐๓/ว ๓๙๖ ลงวนัที ่๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗

ครุภัณฑ์ เร่ือง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

          - การจัดหาพัสดุไม่วา่จะโดยวธิสีอบราคาหรือโดยวธิพีิเศษ ซ่ึงมีผู้เสนอราคาไม่น้อยกวา่  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๕

๒ ราย แต่ไม่พิจารณาคัดเลือกรายทีเ่สนอราคาต่ าสุดตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบฯก าหนด  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๔๒ (๓) 

 - คู่มือปฏิบัติงานการพัสดุ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังการจัดหาพัสดุโดยวธิสีอบราคา 

หน้าทีค่ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

          - ไม่ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลางและค านวณ  - หนังสือที ่ลต ๐๑๐๒/ว ๕๘๕ ลงวนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ีวงเงิน เกินกวา่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์และวธิกีาร  - หนังสือที ่ลต ๐๑๐๒/ว ๑๒๑๘ ลงวนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ทีส่ านักงาน ปปช. ก าหนด

สรุปขอ้ตรวจพบในการปฏิบตังิานการพัสดุ
ซ่ึงมีการปฏิบตัไิม่เปน็ไปตาม กฎ ระเบยีบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้

และแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด ซ่ึงส านักผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
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ขอ้ตรวจพบ กฎ ระเบียบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้นโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง
          - การสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ โดยมีผู้เสนอราคา จ านวน ๒ ราย แต่ถูกต้องตามเง่ือนไข  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒   ข้อ ๘ (๒)

เพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เสนอให้จัดซ้ือจากผู้ยื่นซองเสนอราคา  - คู่มือปฏิบัติงานการพัสดุ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังการจัดหาพัสดุโดยวธิสีอบราคา 

ทีถู่กต้องตามเง่ือนไขซ่ึงมีเพียงรายเดียว ทัง้นี้ระเบียบฯ ก าหนดวา่ต้องมีผู้แข่งขันราคาอย่างน้อย ๒ ราย หน้าทีค่ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

          - มีการจัดจ้างโดยใช้หลักฐานเป็นใบส่ังจ้างซ่ึงมีระยะเวลาส่งมอบงาน เกินกวา่ ๑๕ วนั  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒   ข้อ ๑๒ (๓)

ซ่ึงระยะเวลาการส่งของเกิน ๑๕ วนัระเบียบก าหนดให้จัดท าเป็นหนังสือสัญญา

          - มีการจัดท าประกันภัยประเภท ๒ ส าหรับรถยนต์ส านักงาน ซ่ึงระเบียบฯ ก าหนดให้  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยรถของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑

มีการประกันภัยประเภท ๑ ส าหรับรถยนต์ส านักงาน

  ๓.๒ การท าสัญญา ก าหนดรายละเอียดทีเ่ป็นสาระส าคัญไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไป

ตามระเบียบก าหนด

          - ไม่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) หรือก าหนด TOR ไม่ชัดเจน ท าให้  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖

ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่วงเงินทีจ่ัดจ้างมีความเหมาะสมกับงานจ้างหรือไม่ เพือ่ให้คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขของสัญญา รวมถึงไม่ก าหนด

เวลาทีต้่องการใช้พัสดุและสถานทีส่่งมอบพัสดุ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

          - กรณีการจัดหาพัสดุซ่ึงต้องท าเป็นหนังสือสัญญาจ้างแต่ไม่ก าหนดและเรียกเก็บเงินประกัน  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕

สัญญาจากผู้รับจ้าง  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  ถึงฉบับที ่๗

 พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓๔ และ ๑๔๒

          - การก าหนดค่าปรับในสัญญาไม่เป็นไปตามอัตราทีร่ะเบียบฯ ก าหนด เช่น ก าหนดค่าปรับ

ในอัตราทีม่ากกวา่หรือน้อยกวา่ทีร่ะเบียบก าหนด, กรณีการจัดหาพัสดุ ทีป่ระกอบกันเป็นชุดหรือ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานทัง้หมดตามสัญญาและก าหนดส่งมอบงานเป็นงวด แต่คู่สัญญาส่งมอบงาน

บางงวดล่าช้าจนเกินก าหนดงวดสุดท้าย ส านักงานฯ ใช้ราคาพัสดุสินค้าทีค่งเหลือเพือ่ค านวณค่าปรับ 

ซ่ึงตามระเบียบฯจะต้องปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามจ านวนเงินของวงเงินสัญญาซ้ือหรือจ้างของพัสดุนั้น
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ขอ้ตรวจพบ กฎ ระเบียบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้นโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง
          - คืนหลักประกันสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญาตามทีร่ะเบียบฯ  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๒ และ ๑๔๔
ก าหนด

          - สัญญาจ้างท าของไม่ติดอากรแสตมป์ และไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์เพือ่มิให้น ากลับมาใช้อีก  - ในหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร วา่ด้วยอากรแสตมป์

          - การจ้างท าของทีม่ีวงเงินต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่ได้จัดท าตราสารกับส านักงาน

สรรพากรพืน้ทีส่าขา

  ๓.๓ การตรวจรับพัสดุ

          - การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด เช่น การจัดหา  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๖

ทีม่ีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่แต่งต้ังเจ้าหน้าทีต่รวจรับพัสดุเพียง ๑ คน

          - กรณีส่งของล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามทีก่ าหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒   ข้อ ๑๘

ไม่มีข้อทักท้วงในกรณีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา และไม่ได้เรียกค่าปรับตามสัญญา

  ๓.๔ การแก้ไขสัญญา

          - การแก้ไขสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จากเดิมค่าจ้างอัตรา ๑๑,๐๐๐ บาท  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๔

ต่อคน เป็นเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท ในขณะทีสั่ญญายังไม่ส้ินสุด ซ่ึงท าให้ส านักงานเสียประโยชน์ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 
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ขอ้ตรวจพบ กฎ ระเบียบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้นโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง
  ๓.๕ การเบิกจ่ายเงินการจัดหาพัสดุ

          - การจ่ายเงินล่วงหน้า ทัง้ทีย่ังไม่ครบก าหนดตามสัญญา เช่น เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารวนัที่  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๘

 ๑ - ๓๐ ม.ิย. แต่วนัที ่๑ ม.ิย. ได้จ่ายเงินค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าแล้ว หรือจ่ายวนัที ่๓๐ ม.ิย. 

ซ่ึงยังไม่เสร็จส้ินตามสัญญาเช่า โดยข้อเท็จจริงจะต้องจ่ายหลังจากครบก าหนดระยะเวลาการเช่า

และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องและผู้มีอ านาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน

          - หลักฐานการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา

          - ไม่จัดท าหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ กรณีต้องปรับผู้รับจ้าง

          - การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการแต่ละรายเกินกวา่ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่หักภาษี  - ค าส่ังกรมสรรพากร ที ่ป. ๙๑/๒๕๔๒ เร่ือง ความรับผิดเกี่ยวกับการหัก  ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย 

ณ ทีจ่่ายเพือ่น าส่งกรมสรรพากร / ส านักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขา ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๙ ทว ิและการหักภาษีตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวล

รัษฎากร

          - การอนุมัติจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกวา่อัตราทีส่ านักงานก าหนด  - หนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่ลต ๐๑๐๓/ว ๑๔๙๓ ลงวนัที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

          - การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ผู้มีอ านาจอนุมัติยังมิได้ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๒

  ๓.๖ การควบคุมพัสดุ

          - ไม่มีหลักฐานการจ่ายพัสดุ (ใบเบิกวสัดุ)  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒

          - ไม่จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ และบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ หรือจัดท าไม่เป็นปัจจุบัน

          - ไม่จัดท าทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท/์การใช้โทรศัพท์มิได้เป็นไปตามภารกิจของส านักงาน 

เช่น โทร.บริการเลขเด็ด โทร.ส่ังอาหาร โทร.หมอดูดวง เป็นต้น

          - รถยนต์ส่วนกลาง เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่รายงานให้ ลธ.กกต. ทราบ  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยรถของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ข้อ๒๖และข้อ๒๗

          - การจ าหน่ายพัสดุ โดยพัสดุดังกล่าวยังมีมูลค่าสุทธทิางบัญชี ซ่ึงการมอบอ านาจ  - ค าส่ัง สนง.กกต. ที ่๒๓๒/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ในการอนุมัติการจ าหน่ายพัสดุให้กับ ผอ.กต.จว. เฉพาะในกรณีทีว่งเงินจัดหาพัสดุทีไ่ด้มาไม่เกิน เร่ือง การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวดัและกรุงเทพมหานคร

๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยและไม่มีมูลค่าสุทธทิางบัญชีเท่านั้น
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ขอ้ตรวจพบ กฎ ระเบียบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้นโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง
  ๕.๒ การจัดหาพัสดุ

          - ไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ในการจัดหาพัสดุ  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา

          - วธิกีารในการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามทีร่ะเบียบฯก าหนด ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕๒

          - การจัดจ้างโดยวธิพีิเศษ ไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาโดยวธิพีิเศษ  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒

          - การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิพีิเศษ มีผู้เสนอราคาเกินกวา่ ๑ ราย แต่ไม่พิจารณาเลือก

ผู้เสนอราคาต่ าสุด โดยไม่มีเหตุผลอันควรตามทีร่ะเบียบฯ ก าหนด

          - การส่งมอบพัสดุ ไม่ตรงกับทีก่ าหนดในสัญญา

          - การส่งมอบพัสดุล่าช้า แต่ไม่คิดค่าปรับ เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งวา่เคร่ืองจักรช ารุด  

ซ่ึงกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นเหตุสุดวสัิย

          - การจัดหาพัสดุ เกินวงเงินของผู้มีอ านาจจัดหาพัสดุ 

          - กรณีมีการแก้ไขตัวเลขในใบเสนอราคาโดยไม่มีการลงนามก ากับการแก้ไข

          - ส่งมอบพัสดุภายหลังวนัทีต้่องการใช้พัสดุ

 - ๑๔ -



ขอ้ตรวจพบ กฎ ระเบียบ  มตคิณะกรรมการการเลือกตัง้นโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง
          - การจัดซ้ือวสัดุหลายรายการ  เช่น คูหาเลือกต้ัง หีบบัตรเลือกต้ัง มีการเสนอราคาโดยระบุ  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖

เพียงราคาต่อหน่วย ไม่ระบุจ านวนวสัดุทีต้่องการจัดซ้ือและราคารวม ซ่ึงถือเป็นสาระส าคัญเพือ่ประกอบ

การพิจารณาเปรียบเทียบราคา หรือปริมาณในการจัดหามีความเหมาะสมกับคุณภาพหรือคุณลักษณะ

ของพัสดุทีจ่ัดหานั้นหรือไม่และเป็นเง่ือนไขใช้ประกอบการพิจารณาท าสัญญาเพือ่ให้ผู้เสนอราคาได้

ต้องถือปฏิบัติตาม

          - มีการตกลงซ้ือหรือจ้างจากผู้ไม่มีอาชีพหรือประกอบกิจการนั้น เช่น จัดซ้ือพัสดุหน่วย  - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๘

เลือกต้ัง หีบบัตรหรือคูหาจากบุคคลธรรมดาทีไ่ม่มีหลักฐานแสดงวา่เป็นผู้ประกอบการอาชีพนั้น 

ซ่ึงระเบียบก าหนดให้จัดหาพัสดุจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง

๘. เรื่องอ่ืนๆ
          - การแต่งต้ังผู้ไม่มีความรู้ด้านช่าง เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของส านักงาน ซ่ึงอาจเกิด  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่๗ 

ความเสียหายต่อส านักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗๓

          - สัญญาจ้างเหมาบริการไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดทีเ่ป็นสาระส าคัญ 

 - ระเบียบ กกต. วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๕ และข้อ ๑๒
 

เช่น ก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวนั อัตราค่าปรับ หลักประกันสัญญา  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓๔ และ ๑๔๒

 - ๑๗ -


