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และการแก้ไขปัญหา

การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลเมืองเดช
อุดม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช องค์การบริหารส่วนตําบลบัว
งาม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาส่ ว ง ซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 14 คน ผู้รับเหมา
ที่เคยยื่นการประมูล 5 คน นักกฎหมาย 5 คน โดยดําเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 คือ เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
ผลการศึก ษาพบว่า ปัญ หาและอุป สรรคในการจัด ซื้อ จัด จ้างในองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น
จัง หวัด อุบ ลราชธานี มี 2 ด้า น คือ ปัญ หาด้า นกฎระเบีย บหรือ ข้อ กฎหมายที่ต้อ งปฏิบัติ ได้แ ก่
(1) การกําหนดผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อ
จัดจ้าง (3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ (4) การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ (5) การ
กําหนดราคากลาง และปัญหาด้านบุคคล ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างค่อนข้างน้อย (2) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มีหลายขั้นตอน
(3) การไม่ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับราคาการก่อสร้างปัจจุบัน และ (4) การแก้ไข
คุณลักษณะครุภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับ ทําให้ดําเนินการล่าช้า
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ (1) เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้มีการกําหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่กีดกันเอกชนบางราย ควรนําระบบคณะกรรมการมา
ใช้โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง (2) ควรมีมาตรการให้ความรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ในการเป็นคณะกรรมการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด (3) ควรมีคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจน และควรจั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
ปฏิ บั ติ งานด้ วยวิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ปี (4) แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการแบ่ งซื้ อ แบ่ งจ้ า ง
จํ า เป็ น ต้ อ งชั่ ง น้ํ า หนั ก ระหว่ า งเป้ า หมายในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเป้ า หมายในด้ า นความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (5) ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ใน
ด้านการคํานวณราคากลางมีคณะทํางานตรวจทานงาน และคณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนด

ค
ราคามาตรฐานของราคาวัสดุให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคคล (1)
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถมาทํ า งานด้ านการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง รวมถึ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เกี่ยวกับ การใช้ค อมพิ วเตอร์ (2) มี บ ทลงโทษผู้กระทํ าผิดที่ เป็ น
ข้าราชการการเมือง ผู้รับเหมา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
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The objectives of this research were to investigate the problems and obstacles on
the procurement in the Local Administrative Organization, Ubonratchathani and to
study the guidelines and solutions on the problems of procurement in the Local
Administrative Organization, Ubonratchathani. The research was conducted in the local
administrative organizations in Ubonratchathani including Ubonratchathani City
Municipality, Warin Chamrap Town Municipality, Det Udom Town Municipality, Phibun
Mangsahan Town Municipality, Muang Det Subdistrict Administration, Bua-Ngam
Subdistrict Administration, and Nasuang Subdistrict Administration. The data was
collected from documents, internet sources, and the interview from 14 purchasing
officers and related procurement officers, 5 contractors who submitted the auction,
and 5 lawyers. The data was conducted from the fiscal year of B.E. 2559 (2016) which
was from October 2015 to September 2016.
The findings revealed two problems and obstacles on procurement in the Local
Administrative Organization, Ubonratchathani. The first one was the problem on the
regulations or laws which have had to be practiced including (1) the determination of a
person’s fundamental qualifications on the procurement, (2) the appointment of the
committee on the procurement, (3) the procurement process by the electronic tools,
(4) division of the purchasing and employment, and 5) the determination of the reference
price. The second one was the personnel problems consisting of that (1) the officer was
quite less knowledgeable on the procurement, (2) the procedure of the procurement
was delayed due to many steps of electronic ways, (3) the construction’s pattern was
not improved in accordance with the current price of construction, and (4) the edition
of the durable articles’ quality or the change of items to be suitable for the received
budget caused the delayed procedure.

จ
The guidelines of solving the problem on regulations or laws which have to be
practiced, are suggested as the follows ways. ( 1) The committee system should be
adopted especially on the procurement of the high budget in order to prevent the
determination of qualification on the procurement which obstructs some private
sectors. (2) The policy of educating the committee about their roles and duties should
be initiated in order to maintain their correct working performance and to get the least
mistakes. (3) The detailed and clear work mutual should be provided and the staff
should be trained annually about working by the electronic tools. (4) The guideline of
solving the problem on the division of purchasing and employment must balance
between the purposes on the prevention of the corruption and on the efficiency of the
local administrative organization’s working performance, and ( 5) The work of the
officers who are involved in calculating the reference price must be verified by the
audit committee and the committee must specify the standard prices of materials
which are suitable for the environmental conditions. The guidelines to solve the
personnel problems include the following ways. (1) The person who is qualified on the
procurement and the technology of computer usage should be selected. (2) The
punishment of the wrongdoer who is the political official or the contractor should be
specified similarly as the supply officer.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ได้กําหนดว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะซึ่งจะต้องคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเป็นส่วนรวมด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
แบบทั่วไปและแบบพิเศษ แบบทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล
(ตําบล/เมือง/นคร) และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา (สมคิด เลิศไพฑรูย์, 2554: 530) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 281 และภายใต้บังคับมาตรา 1 กําหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง และส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
โดยมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาในเขตพื้นที่ตามความรับผิดชอบ ในการจัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ นั้น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อาศัยอํานาจโดยมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและให้ข้ันตอนในการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รองรับ ซึ่งกําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและกําหนดแผนการกระจายอํานาจ โดยให้
ดํา เนิน การถ่า ยโอนภารกิจ และงบประมาณให้ส อดคล้อ งกับ อํา นาจหน้า ที ่ข ององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น นิติบุค คลมหาชนที่ได้จัดตั้งขึ้น โดยกฎหมายมี
ความเป็นอิสระภายใต้การกํากับดูแลโดยรัฐ และมีภารกิจหลักในการจัดทําการบริการต่อสาธารณะ
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นทีข่ องตน ในการจัดทําการบริการต่อสาธารณะดังกล่าวนัน้
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จํา เป็น ต้อ งทํา การจัด ซื้อ จัด จ้า งให้ไ ด้ม าซึ่ง พัส ดุ อัน ที่จ ะนํา มาใช้ใ น
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตน และเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) และกฎหมายอื่น ๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ดําเนินกิจการเพื่อสาธารณะดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐ การกระทําใด ๆ
จึงต้องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ กล่าวคือ ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
จะต้องมีกฎหมายที่จะให้อํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดําเนินการโดยชอบด้วย
กฎหมาย รวมถึงจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลจากองค์กรภาครัฐอื่น ๆ
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เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และผู้ตรวจราชการแผ่นดิน
รวมถึงการตรวจสอบจากภาคประชาชนด้วย สําหรับกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงได้มีการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลนําไปใช้ในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนในกรณีของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามข้อบัญ ญัติท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีหลักการเดียวกันกับที่ระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ได้กําหนดไว้
เมื่อพิจารณาถึงระเบียบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการไทย ไม่ว่าจะเป็น
ราชการส่วนกลาง เช่น กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น จะพบว่ามีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ เช่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2538
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม
มาแล้วถึงหกครั้ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการดํา เนิน โครงการลงทุน พิเศษของรัฐ เพื่อ การพัฒ นา
ประเทศ พ.ศ. 2549
หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศจะอยู่ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
พ.ศ.2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้
กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ 5 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ
วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งในแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป แต่หากเป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุรูปแบบอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือเป็นกรณีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันไป เช่น กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล จะต้อง
ตกอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 หรือในกรณีของการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องตกอยู่
ภายใต้บังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2538 หรือ
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนหรือแม้แต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรุงเทพมหานคร ต่างก็อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านั้นเป็นผู้ตราขึ้นมาใช้
บังคับเอง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
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หน่วยงานอื่น ๆ ย่อมมีพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ และหลักการที่สําคัญเช่นเดียวกันกับพื้นฐานและ
หลักการที่ปรากฏอยู่ในระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็น
หลักความเสมอภาค หลักความโปร่งใสและเปิดเผยหรือหลักความคุ้ม ค่าดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดําเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในส่วนราชการ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ต่างก็มีหลักการที่ใกล้เคียงกันและเป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (รัฐพงศ์ โภคสุวรรณ, 2550: 38) ซึ่งหลักการข้อบังคับและ
วิธีการต่าง ๆ เหล่านั้น ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตาม หาก
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าด้วยเหตุจงใจประมาทเลินเล่อ หรือมีเจตนาทุจริตย่อมถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้ องได้รับโทษ และบางกรณี อาจเป็นความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 อีกประการหนึ่ง
อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ แต่ในทางความเป็นจริงแล้ว
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างก็เกิดปัญหาและอุปสรรค ที่มีต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
คล้าย ๆ กัน
ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานีครั้งนี้เลือกศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2538 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัส ดุด้ว ยวิธีท างอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. 2549 เป็น หลัก ในการจัด ซื้อ จัด จ้า งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาเหตุที่สําคัญของการเกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
พิจารณาได้ส องประการ ประการแรก เป็น ปัญ หาด้า นกฎระเบีย บ เกิด จากตัว บทบัญ ญัติข อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับ ที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเว้นไม่นํามาใช้บั งคับได้ โดยง่ายจึงเป็นช่องว่างให้ แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการพัส ดุข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล พ.ศ. 2538 ที่
ค่อนข้างจะเคร่งครัดไม่ยืดหยุ่นหรือคล่องตัวจนทําให้การจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพ ประการ
ที่สองเกิดจากบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ ที่ขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคคลที่ขาดหลักคุณธรรม
จากการศึกษางานวิจัยของ อภัยวงศ์ คําเพชร (อภัยวงศ์ คําเพชร, 2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม จะเป็นระเบียบ
ที่ดีแต่ไม่สามารถป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของส่วนราชการได้ เนื่องจากการดําเนินการในขั้นตอน
ต่าง ๆ มีการปฏิบัติโดยการใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจของคนที่ง่ายต่อการทุจริต โดยมีผลประโยชน์เป็น
สิ่งตอบแทน ซึ่งระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการทํา e – auction เป็นระบบที่ดีและ
สามารถป้องกันการทุจริตได้โดยหลักการ เนื่องจากเป็นหลักการแข่งขัน ด้วยราคาบนพื้นฐานสินค้า
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คุณภาพและปริมาณเดียวกัน และผู้เสนอราคาจําเป็นต้องลดต้นทุนสินค้าหรือโครงการให้ต่ําที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประโยชน์ตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือที่เรียกว่า “เงินใต้โต๊ะ”
และสิ่งที่หน่วยงานของรัฐทําได้คือ การซื้อสิ้นค้าที่ไม่เกินราคากลางแต่ราคานั้นต้องเป็นธรรมและเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับนภาพร บุญ สร้าง (นภาพร บุญ สร้าง, 2549) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัญ หาและอุปสรรค
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์” ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ที่พบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุประสบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ตามระบบ
จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์พอสมควรตาม ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอาจส่งผลทําให้การ
ปฏิบัติงานต้องล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานได้ ปัจจัยที่สําคัญทีมีความสัมพันธ์กับปัญหา
และอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความพร้อมของหน่วยงานในด้าน
สารสนเทศซึ่งควรนํามาเป็นแนวทาง ในการจัดทําข้อเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ
ให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายของรัฐ และ รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ, 2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย”พบว่า จากการจัดหาพัสดุของส่วนราชการไทยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม จะตั้งอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่สําคัญ คือ การเปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจสามารถเข้ามาเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ โดยการเสนอราคาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม มีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอด
จนถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น
จึงมีการเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปุรง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนราชการ ทั้ง ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการพัส ดุข องหน่ว ยการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ที่เป็นระเบียบและข้อบังคับหลัก ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการ ซึ่งธวัช
ชัยแก้ว (ธวัช ชัย แก้ว , 2550) ได้ศึก ษาเรื่อ ง “ปัญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า การใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการปราบปรามและลงโทษผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต (การฮั้วประมูล) แต่พบว่ายังไม่มีมาตรการใด
ๆ ที่จะสามารถป้องกันการฮั้วประมูลได้ จึงทําให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ คือการเจรจาหรือตกลงราคากันก่อนการประมูลเพื่อให้เกิดการสมยอม
ราคาหรือ การฮั้วประมูล และมีอิทธิพลของนักการเมือง อิท ธิพลของผู้รับเหมาก่อสร้าง การพึ่งพา
เจ้าหน้าที่รัฐซึ้งมีผลประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้เสนอแนะ ให้มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยข้างต้น ที่ศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนมากจะพบกับปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เคร่งคัดไม่มีข้อยืดหยุ่นและ
ข้อยกเว้น ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหลายขั้นตอนหากขั้นตอนไม่ครบก็ไม่ได้ ทําให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานต้องหาวิธีหลบเลี่ยงระเบียบข้อกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งอาจจะ
เป็นการกระทําที่มิชอบ แต่บางกรณีก็ต้องดูที่เจตนาในการกระทําด้วยว่ากระทําการนั้นเพื่อผลประโยชน์
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ส่วนตัวหรือส่วนร่วม ซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง มีปัญหามาก ได้แก่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
อย่างไรก็ตามในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนมากมักจะถูก
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ นําเสนอว่า นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดหลักคุณธรรมมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีปรากฏตามสื่อต่าง ๆ และ
การรายงานของทาง ราชการอยู่เสมอ ๆ ได้ส่งผลกระทบ ต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธา
ต่อระบบการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าการทุจริตต่อทางราชการ จะเป็นการกระทําของบุคคล
ผู้มีอํานาจ และหน้าที่ ไม่ใช่เป็นการกระทําขององค์กร และในบางครั้งก็เกิดจากการสมยอมของ
ประชาชนเองเพื่อซื้อความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, 2560: เว็บไซต์) จากการศึกษาพบว่า การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะมีข่าวการทุจริตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยรูปแบบการ
ทุจริตที่พบเห็นมาก ที่สุดจะเป็นการทุจริตโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย และดุลพินิจตามกฎหมายใน
การกีดกันผู้เข้าร่วมการสอบราคา การประกวดราคา และการกํา หนดคุณ สมบัติ หรือ เงือ นไขใน
การเข้าร่วมการประกวดราคาโดยไม่เป็นธรรมหรือมี การล็อคสเปค การสมยอมกัน ในเรื่องราคาระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกันการควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ตรงตามความเป็นจริง การจัดซื้อจัด
จ้างในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน หรือแม้กระทั้งการนําเสนอโครงการ ที่ไม่มีการดําเนินการจริงแต่มีการ
รับงานและอนุมัติงบประมาณให้กับบริษัทเอกชน และการใช้อํานาจในการกํากับดูแลเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ (ไทยพับลิก้า, 2560: เว็บไซต์) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า บทบาทและความสําคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ เม็ดเงินที่เป็นรายได้ของท้องถิ่นที่มีงบประมาณ
มากมาย ทําให้มีการมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกลายเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ และหากขาด
การบริหารจัดการทีดี ย่อมนําความเสียหายมาสู่ประเทศชาติได้
ผู้วิจัยวิเคราะห์เห็นว่า หากศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นว่า ขั้นตอนใดที่ปัญหาแห่ง
การร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
2 ปัจจัย
ปัจจัยที่หนึ่งคือ ระเบียบข้อบังคับทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกาการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ขาดความชัดเจนและเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต จากกฎระเบียบที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารซึ่งสามารถ
แก้ไขเปลี่ย นแปลงยกเว้น ไม่นํา มาใช้เป็น ข้อ บัง คับ ได้ง่า ยจึง เป็น ช่อ งทางที่เจ้า หน้า ที่ ใช้แ สวงหา
ผลประโยชน์ได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยุทธนา ปาลบุตร, 2554: บทคัดย่อ)
ที่เป็นกฎหมายลําดับรองโดยข้อ 6 (6) ของประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์
การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กําหนดว่า ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ยกเว้น
สํานั กงานตลาดกลาง ซึ่ งการบั ญ ญั ติเช่น นี้ เป็ น การขัด แย้งต่ อรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดนเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งการบัญ ญัติเช่นนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหา
การสมยอมในการเสนอราคาได้ง่าย เพราะผู้ค้าจะไปดําเนินการเสนอราคาที่สถานประกอบการของตน
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ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เปิดเผย อาจก่อให้เกิดการกระทําที่มีเจตนาทุจริตได้ เป็นช่องว่างทางกฎหมายที่
เป็นปัญหา
ปัจจัยที่สอง คือ บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคคลที่ขาดหลักคุณธรรม ไม่นํานโยบายขององค์กรไปปฏิบัติเพื่อให้
องค์กรมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่ดี อาศัยช่องว่างของกฎระเบียบแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้า
เสนอราคา เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทของตนเองหรือพรรพวกหรือกระทําการในลักษณะกีดกันไม่ให้
เอกชนรายอื่นเข้ามาแข่งขัน ทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากบริษัทของ
ตนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากตัวอย่างของปัญหาที่ยกขึ้นมากล่าวในข้างต้นนั้น ล้วนเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
จนนําไปสู่ข้อหารือหรือเกิดเป็นคดีพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาขององค์กรที่ทําหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาด
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 3 ประการคือ
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนในทางปฏิบัติ จากการใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ว่ามีกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติไปตามกระบวนการอย่างไร
1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค จากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ในด้านกฎระเบียบหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2538 และปัญหาด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้น จากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนนําข้อเสนอแนะ
ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
1.3 คําถามการวิจยั
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีขั้นตอนในทางปฏิบัติที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค ด้านกฎระเบียบหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ
และปัญหาด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
อย่างไรบ้าง
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1.4.1 ทําให้ทราบ ขั้นตอนในทางปฏิบัติจากการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
1.4.2 ทําให้ทราบ ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมาย ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน
กระบวนการ และปัญหาด้านบุคคลที่ขาดหลักคุณธรรมที่ไม่นํานโยบายขององค์กรไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพขององค์กร
1.4.3 ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานและนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
พัฒนาการทํางานด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
ไปศึกษามาทั้งหกแห่งได้ และเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบหรือข้อ
กฎหมาย ตลอดจนการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ควรจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
1.5 ขอบเขตในการวิจัย
1.5.1 ด้านเนื้อหา
1.5.1.1 ศึ ก ษาขั้ น ตอนในทางปฏิ บั ติ จ ากการใช้ ก ฎหมายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.5.1.2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ในด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่9) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2538 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
และปัญหาด้านมิติบุคคลทั้งด้านคุณธรรมและนิติธรรม เป็นบุคคลที่ไม่นํานโยบายขององค์กรไปปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพขององค์กร
1.5.2 ด้านเวลา
ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 และได้ดําเนินการเก็บ
ข้อมูลจากเดือน ตุลาคม 2558 – เดือน กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน แล้วนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อค้นพบ เพื่อให้งานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้
1.5.3 ด้านพืน้ ที่ในการศึกษา
ผู้ วิจั ย เลื อ กพื้ น ที่ ในการศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น รูป แบบทั่ วไป ที่ เป็ น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตําบล) และองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัด
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อุบลราชธานี กรณีที่มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและถูกร้องเรียน และเป็นข่าวบ่อยครั้ง จากการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นจากสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ พบว่ามีกรณีการร้องเรียนเรื่องปัญหาการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกพื้นที่ศึกษาจํานวน
7 แห่ง ดังต่อไปนี้
1.5.3.1 เทศบาลนครอุบลราชธานี
1.5.3.2 เทศบาลเมืองวารินชําราบ
1.5.3.3 เทศบาลเมืองเดชอุดม
1.5.3.4 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
1.5.3.5 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช
1.5.3.6 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม
1.5.3.7 องค์การบริหารส่วนตําบลนาส่วง
1.5.4 แหล่งข้อมูลสําคัญ
ผู้ ที ่ใ ห้ข ้อ มูล สํ า คัญ (key informants) ได้แ ก่ เจ้า หน้า ที ่พ ัส ดุแ ละผู้ที ่เ กี่ย วข้อ งกับ
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 12 คน ผู้รับเหมาที่เคย
ยื่นการประมูลในท้องถิ่น จํานวน 5 คน นักการเมืองท้องถิ่น จํานวน 3 คน นักกฎหมาย 5 คน
1.5.5 วิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.5.5.1 การศึกษาด้านเอกสารทีเกี่ยวข้อง (document research) แบ่งเป็นสองประเภทคือ
1) ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่ เอกสาร บันทึกและรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระยะเวลา
12 เดือน จาก เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
2) ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์
เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และเอกสารงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5.5.2 ข้อมู ล จากแบบการสัม ภาษณ์ (Interviewing Form) ที่ ผู้วิจัยได้ ส ร้างขึ้น จาก
การศึกษาเอกสารทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบสัมภาษณ์ ประเภทปลายเปิด (openended-questions) เพื่อ สอบถามถึง ประเด็น ของขั้น ตอนการปฏิบัติ ปัญ หาและอุป สรรคจาก
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อใช้ในการสัม ภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับเหมาที่เคยเข้าร่วม
การประมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักกฎหมาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐาน ใช้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ อาชีพตําแห่นง ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview or Formal
Interview) เป็น การสัม ภาษณ์ที่เตรีย มคําถามไว้ล่วงหน้าก่อ นแล้ว ให้ผู้ถูกสัม ภาษณ์ตอบได้ต าม
ความพึงพอใจโดยไม่จํากัดคําตอบ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณ์เอง
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ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบ มีจุดสนใจเฉพาะเรื่อง (Focus Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก
(In depth Interview)
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 กฎหมาย หมายถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องกระทําตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2538 กําหนดไว้
1.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/
ตําบล) และองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 1) เทศบาลนครอุบลราชธานี
2) เทศบาลเมืองวารินชําราบ 3) เทศบาลเมืองเดชอุดม 4) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 5) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเดช 6) องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม 7) องค์การบริหารส่วนตําบลนาส่วง
1.6.3 การจ้าง ให้หมายรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบการคลัง
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่
ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 ข้อ 5)
1.6.4 การจัดหา (Procurement) หมายถึง กรรมวิธีในการดําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์
วัสดุ และบริการต่าง ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงกล่าวได้ว่า
การจัดหามีความหมายรวมถึง
1.6.4.1 การซื้อ ได้แก่ การจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน
1.6.4.2 การเช่าซื้อ ได้แก่ การเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน สถานที่เพื่อใช้ในกิจการ
1.6.4.3 การโอน ได้แก่ การโอนพัสดุเหลือใช้เพื่อนําไปใช้ในงานอื่น ๆ
1.6.4.4 การขอยืม ซึ่งหมายรวมถึง การขอยืมพัสดุใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลือง
1.6.4.5 การจ้าง ได้แก่ การจ้างทําของ จ้างแรงงานและจ้างเหมาต่าง ๆ
1.6.4.6 การทําการผลิตเองหรือจัดทําขึ้นมาเอง
1.6.4.7 การแลกเปลี่ยน
1.6.4.8 การบริจาค
1.6.4.9 การยึด
1.6.5 การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่องค์การต่าง ๆ ทําสัญญากับบุคคล
ฝ่ายที่สามให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการที่ต้องการ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ของภารกิจอย่างมีจังหวะ
เวลา และมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อมีความหมายกว้างมากกว่าการซื้อโดยปกติ เนื่องจาก
การที่จ ะจัด ซื้อ ต้อ งมีก ระบวนการ และขั้น ตอนที่ซับ ซ้อ นมากว่าการซื้อ สิน ค้า หรือ การบริการใน
ชีวิตประจําวัน โดยผู้ที่ทําการจัดซื้อ จะต้องหารายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการและทําการส่งใบ
สอบถามราคาไปยังผู้ขายและรับใบเสนอราคาจากผู้ขาย ต่อรองราคาและเงื่อนไขสัญญาในการจัดหา
สินค้า ทําการออกคําสั่งซื้อและติดตามผลของผู้ขาย เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้พัสดุทันเวลาจากกระบวนการ
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หรือขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้การจัดซื้อประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ราคา
การรวบรวมแหล่งขาย การจัดระบบการติดตามคําสั่งซื้อ ทําการจัดส่งพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ และ
การเก็บรักษาพัสดุ ตลอดจนการจัดหางานด้านเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
1.6.6 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี และปัญหาด้านบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
จากคําถามการวิจัย การจัดซือ้ จัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีมีขั้นตอน
ในทางปฏิบัติที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย
2.1.1 แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ
2.1.2 แนวคิดธรรมาภิบาลกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1.3 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
2.1.4 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
2.2 กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 ความหมายของกฎหมาย
2.2.2 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
2.2.3 กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 การทบทวนวรรณกรรม
2.1.1 แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ
การศึกษา ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัยได้ ศึกษา “การนํานโยบายไปปฏิบัติ” เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจากภาวะผู้นําที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการแสวงหาคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายใน
ของกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementaion Process) ในเชิงคุณภาพจึงได้นํา
กรอบแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ มาใช้ในการศึกษา
แนวคิด และทฤษฎีก ารนํ า นโยบายไปปฏิบ ัต ิ (An Integrated Theory of Policy
Implementaion) ของ วรเดช จั นทรศร (วรเดช จั นทรศร, 2549: 16-24) เกิ ดจากความเห็ นเกี่ ยวกั บ
“นโยบายสาธารณะ” ซึ่งเป็นเสมือนกลไกลหลักสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งด้วยเหตุที่นโยบายเป็น “กิจกรรม” ต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดทําขึ้นหรือ “แผนงาน หรือโครงการ
หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้กําหนดขึ้น” เพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ซึ่ง การกํา หนดนโยบายไปปฏิบัติที่ผ่า นมาประสบผลสํา เร็จ เพีย งส่ว นน้อ ย อีก ทั้ง
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุที่ไม่แน่ชัด จนเป็นผลให้นโยบาย แผนงาน โครงการต้องล้มเลิกไป
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ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ คือสิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลือง
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสาธารณะ
(1) เครื่องมือทางนโยบาย บางครั้งเรียกว่า “เครื่องมือสําหรับการปกครอง” หมายถึง
เครื่องมือหรือวิถีทางที่รัฐบาลใช้ในการลงมือปฏิบัตินโยบาย เพราะในกระบวนการนโยบายรัฐบาล
ไม่ เพี ยงแต่เป็นผู้ ที่ทํ าการตัดสินใจในนโยบายเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผู้ ที่ล งมือปฏิ บัติ การตัดสินใจ
นโยบายนั้น ๆ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ เครื่องมือที่เป็นกฎระเบียบของรัฐบาล และ
เครื่องมือที่มิได้เป็นกฎระเบียบของรัฐบาล
(2) เครื่องมือที่เป็นกฎระเบียบของรัฐบาล คือ สิ่งที่รัฐบาลกําหนด กลุ่มเป้าหมายของ
กฎระเบียบต้องให้การยอมรับกฎระเบียบ และเมื่อกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถทําตามกฎระเบียบได้ก็จะ
ได้รับการลงโทษ ซึ่งกฎ ระเบียบ อาจเป็นกฎหมายหรือกฎกระทรวงหรือข้อกําหนดของหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารก็ได้ ข้อดีของเครื่องมือที่เป็นกฎระเบียบของรับบาล คือความประหยัดจากการใช้เครื่องมือ
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นที่อาจต้องมีค่าใช้จ่าย แต่การใช้กฎ ระเบียบเป็นเครื่องมือไม่จําเป็นต้องมี
ข้อมูลมากนักและสามารถปรับใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อเสียของเครื่องมือที่เป็นกฎระเบียบ
ของรัฐบาลคือการใช้กฎระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นและทําให้ขาดการพิจารณาสถานการณ์ของ
แต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป ในการปรับใช้กฎนั้น ๆ และบางครั้ง กฎระเบียบของรับบาลก็มี
ความกํากวมไม่ชัดเจน แม้ว่าการใช้เครื่องมือนี้จะประหยัดหากแต่การบังคับใช้โดยหน่วยงานที่ควบคุม
กฎ ระเบียบ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(3) เครื่องมือที่มิได้เป็นกฎระเบียบของรัฐบาล คือ ครอบครัว และชุมชน องค์กรอาสาสมัคร
นโยบายสาธารณะที่ดี คือ นโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะจะต้องมีกลไก
บริหารของภาครัฐที่ดี (Good Govermance) หรือสังคม แบบประชาธรรมหรือธรรมรัฐ โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นจากการผลักดันของสังคม
เมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้รัฐเห็นความสําคัญ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและนําหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี(Good Govermance) คือโปร่งใส มีความชอบธรรม กระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน มีความรับผิดชอบสูง และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันมาใช้ในการดําเนินนโยบาย
(4) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานหรือองค์การที่มีหน้าที่
ในการนํา นโยบายไปปฏิบัติ อาจมีเพีย งหนึ่ง หน่ว ยงานหรือ มากกว่า นั้น ทั้ง นี้ใ นการพิจ ารณาถึง
ความสัม พัน ธ์ต่อกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานะของหน่วยงานที่ทําหน้าที่
ปฏิบัติ สามารถทําได้ 2 รูปแบบ คือ การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในหน่วยงาน
(Intra – Organizational Relations) และการพิจ ารณาถึง ความสัม พัน ธ์แ ละการสื่อ สารระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( Inter - Organizational Relations) ซึ่งทั้งสองรูปแบบต้องอาศัยการสื่อสาร
ของข้อมูลและข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เมื่อมี
นโยบายแล้วก็จะต้องมีการแปลงสภาพของนโยบายให้กลายมาเป็นโครงการ แผนงานและแนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการแปลงสภาพนี้ จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดยตรง โดยทั่วไปหน่วยงานประกอบ
ไปด้ว ยองค์ป ระกอบที่สํา คัญ หลายประการ ทั้ง ที่เป็น รูป ธรรม ได้แ ก่ บุค ลกร ทรัพ ยากรที่มีอ ยู่
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โครงสร้างขององค์การและเป็นนามธรรม ได้แก่ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรม
องค์การ
การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานยังสามารถบ่งบอกได้ถึงผลลัพธ์ของการดําเนิน
นโยบายได้ เช่น กรณีที่ แวน มีเตอร์ และแวนฮอร์น ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ใน
กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งในกรอบการวิเคราะห์ของทั้งสองด้วย โดย
สรุปตัวแบบของกระบวนการนํานโยบายไปฏิบัติ มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดย แต่ละตัวแบบได้พิจารณา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย วรเดช จันทรศร ได้สรุปภาพรวมของ
ตัวแบบที่ได้ทําการบูรณาการจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น
(Van Meter and Van Horn) พอล แอตทีเวล และดีน เกอร์สทีน (Paul N. Attiwell and Dean R.
Gerstein) (วรเดช จัทรศร, 2551) ประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ คือ
(1) บุค ลากร ในที่นี้ป ระกอบด้ว ย 2 ประเภท ได้แ ก่ บุค ลากรที่เป็น ผู้นํา เป็น ผู้ที่รับ
นโยบายจากรัฐบาลมาสร้างให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่เป็นผู้นํา จําเป็นจะต้องทํา
หน้าที่สําคัญหลายประการด้วยกัน เช่น การใช้ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารเพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจ
ในการดําเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างให้บุคคลเหล่านั้นยอมรับในนโยบาย ส่งเสริมให้เกิด
การทํางานเป็นทีมเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงานและความผูกพันกับงานที่ทํา ต้องสร้าง
ให้เกิดระบบของการให้คุณให้โทษ บุคลากรที่เป็นผู้นําควรจะต้องมีลักษณะสําคัญ คือ มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีภาวะผู้นําและมีอํานาจเพียงพอ
บุคลากรอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีค วามสําคัญ มาก
ต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และหน่วยงานก็ควรมีระบบการคัด
สรรบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและเหมาะสมกับงานที่ต้องทํา ตลอดจน
การปลูกฝังวัฒนธรรมการดําเนินงานที่ดี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญมากต่อ
ผลสําเร็จของนโยบาย เนื่องจากบุคลากรมีค่านิยมที่แตกต่างกัน การสร้างให้เกิดการยอมรับในนโยบาย
จึงเป็นเรื่องยาก แนวทางในการแก้ไขคือต้องทําให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมองเห็นว่านโยบายนั้นมีประโยชน์
และข้อดีอย่างไร ซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานเช่นกัน
(2) ทรัพยากร หมายความรวมถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยี เป็น
ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของนโยบาย
(3) โครงสร้า งองค์ก ารมีส่ว นสําคัญ มากต่อ กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะ
โครงสร้างองค์การสามารถทําให้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นว่า หน่วยงานหรือองค์การมีระบบการดําเนินงานที่
ซับซ้อนมากน้อยเพียงใด หน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะโครงสร้างการดําเนินงานที่เป็น
ลําดับชั้น (hierarchy) ซึ่งทําให้กระบวนการสื่อสารมีความซับซ้อนมาก ในขณะที่องค์การเอกชนส่วน
ใหญ่จะเน้นการทํางานเป็นเครือข่าย จึงมีโครงสร้างการดําเนินงานที่เป็นเครือข่าย (network structure)
ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าโครงสร้างองค์การ
(4) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรม หน่วยงานหรือองค์การแต่ละแห่ง
จะต้องมีเป้าหมายการดําเนินงานเป็นของตนเอง ซึ่งหากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น
สอดคล้องและส่งเสริมนโยบาย ก็จะทําให้นโยบายได้รับการปฏิบัติอย่างดี ในทางตรงกันข้ามหากเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานขัดแย้งกับ นโยบายก็จะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดอุปสรรคได้
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นอกจากนี้หน่วยงานยังประกอบไปด้วย วัฒนธรรมการดําเนินงานและค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานด้วย
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการนํ านโยบายไปปฏิบัติมากเช่นกันเพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมของการทํางานนั้นเป็นสิ่งที่ยากหากนโยบายมีความสอดคล้องก็จะทําให้การปฏิบัติงานนั้นราบรื่น
(5) สิ่ง แวดล้อ มของนโยบาย เป็น ตัวแปรที่สําคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ นโยบาย ปัจ จัย
สิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อีกทั้งหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง ได้แก่ สื่อมวลชน
ประชาชน องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของนโยบาย
เช่น ประชาชนหรือองค์กรเอกชน อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย หรือ
สื่อมวลชนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถ้าผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ได้รับความเข้าใจในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะช่วยส่งเสริมให้การนํานโยบายไปปฏิบัติ
สามารถประสบผลสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น
กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการได้จัดกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 6 กลุ่ม โดยได้ทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจากแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานของนักวิชาการหลายท่าน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนําประสบการณ์ที่ผ่านมานํามาพัฒนา
เป็น แนวคิด และตัว แบบทางทฤษฎีข องการนํา นโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จัท รศร, 2551: 33-36)
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) ตัวแบบที่ ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้ยึดถือฐานคติ (Assumptions)
ที่ว่านโยบายที่ประสบความสําเร็จ ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน
กําหนดมาตรฐานการทํางานให้แก่หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ขององค์การ มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบมาตรฐานในการให้คุณให้โทษ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้น
จากการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ผู้กําหนด
นโยบายต้องการซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถกําหนดภารกิจมอบหมายงาน หรือกําหนดความรับผิดชอบ
เฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้การประสานการปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยราบรื่น นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ให้ระบบการประเมินผลมีประสิทธิภาพ และถ้าระบบ
การประเมินผลที่สมบูรณ์และการมีมาตรฐานในการทํางานที่เด่นชัดย่อมส่งผลให้การใช้ระบบการให้
คุณให้โทษเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และการสร้างความเป็นธรรมในระบบจะช่วยเสริมสร้างให้
มาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงขึ้นอีกด้วย
(2) ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้ให้ความสนใจในสมรรถนะ
ขององค์การ เพราะเชื่อว่าความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด
นโยบายที่จะประสบความสําเร็จได้ จึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรใน
องค์การจะต้องมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านงบประมาณ สถานทีแ่ ละวัสดุอุปกรณ์
(3) ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) ตัวแบบนี้
เน้นการสร้างความผูกพันและการยอมรับ เพื่อมุ่งสนองความต้องการทางจิตวิทยาและทางสังคมของ
มนุษย์ และการมีส่วนร่วมขององค์การเป็นสําคัญ ภายใต้ฐานคติที่ว่า “การมีส่วนร่วมจะทําให้เกิด
การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การนํานโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดความสําเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่อง
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ของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้นําที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้การควบคุม หรือใช้อํานาจทางรูป
นัยของผู้บังคับบัญชา” ทั้งนี้เพราะการแบ่งแยกว่าการกําหนดนโยบายเป็นเรื่องที่ควรมาจากระดับสูง
และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในระดับล่าง เป็นเรื่องที่ขัดกับสภาพความเป็นจริง
การทําให้ผู้ปฏิบัติตามตระหนักในความสําคัญของนโยบายและเห็นว่าความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดหรือวาง
กรอบนโยบายโดยถือว่านโยบายเหล่านั้นมาจากตัวผู้ปฏิบัติเองโดยตรง
(4) ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบ
นี้มีฐานคติว่า อํานาจองค์การไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งทางรูปนัย (Formal Positions) แต่ที่จริงอํานาจของ
องค์การจะกระจายอยู่ทั่วไปในองค์การ ดังนั้นความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จึงขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจสภาพเป็นจริงในการบริหารของผู้กําหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการ
พัฒนาและระดับการยอมรับและปรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจําวันของผู้ปฏิบัติงาน
(5) ตัวแบบทางด้านการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้เชื่อว่าความสําเร็จของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ กล่าวคือ หน่วยงาน
หลักที่มีหน้าที่ในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการต่อรองของหน่วยงานนั้น ซึ่งเป็นการต่อรอง ในเรื่องของการแสวงหาความสนับสนุน
จากภายนอก แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเหมือนกัน
(6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) เป็น ตัว แบบที่รวบรวมแนวคิด ของ
ทั้ง 5 ตัว แบบมาไว้โ ดยมุ่ง แสวงหาผลกระทบของตัว แปรต่า ง ๆ ที่มีต่อ การนํา นโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มิติที่หนึ่ง เป็นการวัดความสําเร็จและ
ความล้มเหลวของนโยบายนั้นสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมได้หรือไม่ ส่วนตัวแปรอิสระที่
นํามาพิจารณานั้นมาจาก 4 ปัจจัย ด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพในการวางแผนและ
การควบคุม ภาวะผู้นําและความร่วมมือการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก
ตัวแบบการบูรณาการนี้ เป็นเสมือนการผสมผสานตัวแปรที่เป็นตัวแปรสําคัญที่มา
จากตัวแบบอื่น ๆ ทั้ ง5ตัวแบบ เช่น มี การนําตัวแปรจากตั วแบบด้ านการจัดการ ตัวแบบด้านการ
พัฒนาองค์การ และตัวแบบทางการเมืองโดยได้กําหนดตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ดังนี้
(6.1) ตัวแปรด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่
สําคัญ ในการสร้างให้เกิดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ความชัดเจนและ
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน การติดตามควบคุมประเมินผลนโยบายและความเป็นธรรมของ
มาตรการในการให้คุณให้โทษ
(6.2) ตัวแปรด้านสมรรถนะขององค์การ หรือ หน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
ตัวแปรนี้จะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย ๆ อีก 5 ปัจจัย คือ โครงสร้างองค์การ งบประมาณ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่
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(6.3) ตัวแปรด้านภาวะผู้นําและความร่วมมือกล่าวคือการนํานโยบายไปปฏิบัติจะ
ประสบความสําเร็จได้ ผู้บริหารในหน่วยงานจะต้องใช้ภาวะผู้นําที่เหมาะสม รู้จักใช้วิธีจูงใจในเชิงบวก
แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีการให้รางวัล ชมเชยหรือยกย่อง สามารถสร้างให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความผูกพันและการยอมรับจากสมาชิกคนอื่น ๆ และรู้จักการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
(6.4) ตั วแปรด้ านการเมื องและการบริห ารสภาพแวดล้ อ มภายนอก ตัวแปรนี้ มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างให้เกิดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะแนวคิดที่ว่า
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น เกิดจากความสามารถของผู้เล่น (Players) หรือบุคคลที่
เป็นตัวแทนขององค์การ กลุ่มหรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมภายนอกขององค์การ
ตัวแปรนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยอีกหลายประการ เช่น ระดับความสนับสนุนหรือต่อต้านจากฝ่ายต่าง ๆ
ระดับความพึ่งพาที่ต้องมีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการเจรจาต่อรองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จากการทบทวนแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่เป็น
ผลต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการกําหนดนโยบาย โดยต้องอาศัยองค์กรที่รับผิดชอบทําความเข้าใจหรือ
ศึกษาว่า ทําอย่างไรองค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ จะสามารถนําและผลักดันให้
ทรัพยากรการบริหารปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จได้ และสามารถทําให้กิจกรรมนั้น บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายรวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลสําเร็จของ
นโยบายในองค์กรนั้น
2.1.2 แนวคิดธรรมาภิบาลกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ธรรมาภิบาล (Good governance) ระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ
ธรรมาภิบ าล (Good governance) (ถวิล วดี บุรีกุล , 2549: 6) เป็น หลักการบริห ารแนวใหม่เป็น
หลักการทํางานซึ่งหากมีการนํามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นว่า จะนํามาซึ่งผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยวิธีการดําเนินการเพื่อให้
เกิดธรรมาภิบาล คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีความโปร่งใส มีสํานึกรับผิดชอบต่อ
หลักการสําคัญของธรรมาภิบาล
2.1.2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล: สู่การปฏิบัติ
1) หลักนิติธรรม การบริหารงานภาครัฐต้องใช้หลักนิติธรรม หมายความว่า
1.1) กฎหมายที่ใช้จะต้องไม่ขัดหรืแย้งกับรัฐธรรมนูญ และต้องมีสถานะ
บังคับใช้กับคนทุกคนอย่างเสมอภาค
1.2) อํานาจของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยสุจริต ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย) เพื่อควบคุมสังคมให้เป็น ธรรมาภิบาล
1.3) กฎหมายมี 3 ระดับ
นิติบัญญัติ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป
บริหารบัญญัต พระราชกําหนด กฎกระทรวง
องค์กรบัญญัติ (อปท.) ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ
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2) หลักคุณธรรม จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า “ประมวลจริยธรรม” เพราะ
จริยธรรมในการควบคุมความประพฤติของคนในวิชาชีพใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ให้มีความเจริญมั่นคง
เป็นที่เชื่อถือ หมอ พยาบาล ข้าราชการองค์การปกครองในสาขาต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพซึ่งต้อง
มีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรม ในภาคเอกชนการบริหารงาน
แบบบรรษัทธรรมาภิบาล ก็มีประมวลจริยธรรมเช่นเดียวกัน เขามี Code of Ethic ที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด13 ประมวลจริยธรรมมิได้ถูกกําหนดแต่เฉพาะข้าราชการประจํา
แต่รวมถึงข้าราชการการเมืองด้วย การละเมิดประมวลจริยธรรมถือเป็นความผิดทางวินัย
สําหรับร่างรัฐธรรมนูญ ปี2558 หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา
82 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอื่นดังต่อไปนี้
2.1) จัด ระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่า งอื่น ให้เป็น ไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2.2) พั ฒ นาและสร้างโอกาสเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ําและสร้างความเป็ น
ธรรมอย่างยั่งยืน
2.3) กระจายอํานาจและจัดภารกิจอํานาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
2.4) มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
2.5) มีกลไกในการกํากับและควบคุมการใช้อํานาจรัฐ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
2.6) คุ้มครองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อม
การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงสะดวกและรวดเร็ว
2.7) ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม
การจัดทําบริการสาธารณะใดที่องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคล สามารถดําเนินการได้ โดยมี
มาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่ารัฐ รัฐพึงกระจายภารกิจดังกล่าวให้องค์กรปริหารท้องถิ่น
ชุมชนหรือเอกชนดังกล่าว ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลที่เหมาะสมจากรัฐ ดังนั้น ประมวลจริยธรรมจึง
มีความมุ่งหมายหนึ่งที่จะให้ปลอดจากการกระทําผิด ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดจากการกระทําวินัย
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้ดํารงอยู่ในความถูกต้อง ความดีงาม
3) หลักความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ ขอเรียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ค วามใส่ใจ” กับ กฎหมายสมยอมราคา
(กฎหมายฮั้ว) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความใส่ใจต่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยวินัยงบประมาณและการคลัง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดข้อมูลเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ถือว่ามีความผิดต้องรับโทษทางปกครองในระดับ 2 และถ้า
การปกปิดข้อมูลมีผลทําให้การพิจารณาราคากลางเบี่ยงเบน หรือไม่เกิดความยุติธรรม เกิดความไม่สุจริต
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จะมีโทษทางอาญาตามกฎหมายสมยอมราคาด้วย และโทษทางอาญาตามกฎหมายสมยอมราคาจะมี
โทษจําคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และมีการปรับไม่เกิน 4 แสนบาท นับว่าเป็นโทษที่สูงมาก
4) หลักการมีส่วนร่วม จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นว่าแผนงานโครงการใด
จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ก่อนที่จะตัดสินใจดําเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน เวลาเราใช้อํานาจตามกฎหมายที่จะอนุมัติ
อนุญาต หรือเห็นชอบสิ่งใด ๆ ที่อาจไปกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของงาน ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อคน ต้อง
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ มิฉะนั้นเราอาจจะถูกอุทธรณ์ เมื่อถูก
อุทธรณ์เขาไม่พอใจก็จะฟ้องร้องต่อไปยังศาลปกครอง และเมื่อศาลปกครองมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองบางทีมันไม่ยุติแค่นั้น ผู้มีส่วนได้เสียอาจฟ้องร้องต่อไปยังศาลยุติธรรม เพื่อดําเนินคดีอาญากับ
เราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดี หากได้มีการสร้างการมีส่วนร่วม
รับฟังความเห็นมาไตร่ตรอง ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
5) หลักความรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบคือการกําหนดบทบาทหน้าที่
ข้อตกลงในผลงานอย่างชัดเจนมีระบบการติดตามประเมินผล ที่เป็นกลางอย่างมีอิสระ มีแผนการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ กล้ารับผลของการกระทํา เคารพความเห็นที่แตกต่างกัน ที่สําคัญคือการให้บริการ
สังคมหลักความรับผิดชอบในหน่วยงานที่เป็นธรรมาภิบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะมุ่งเน้น
การให้ บ ริ การสั งคมที่ เรีย กว่า CSR (Corporate Social Responsibility) เช่น บริษั ท ปตท. จํากั ด
(มหาชน) ทําโครงการปลูกป่า AIS ทําโครงการด้านสังคม จะเห็นจากสื่อโฆษณา หรือการลดโลกร้อน
ของหน่ วยงานต่าง ๆ ธนาคารออมสินไปปลูกหญ้ าทะเล จึงมีกิจกรรมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม
ธนาคารกรุงเทพเน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมกล่อมเกลาสังคม ซึ่งมีทั้งด้านเยาวชนอนุรักษ์มรดกไทย หรือ
กีฬา เป็นต้น
6) หลั ก ความคุ้ ม ค่ า หากพิ จารณาจากทฤษฎี ระบบ ลู ก ศรจะวิ่งจาก Input
(ปัจจัยนําเข้า) ไปสู่ Process (กระบวนการ) และลูกศรจะชี้ไปที่ตัว Output (ผลผลิต) ซึ่งการบริหาร
องค์กรจะมุ่งแค่ Output ไม่พอ ต้องไปสู่ Outcome (ผลสัมฤทธิ์) ซึ่งก็คือ “ความคุ้มค่า” ในภาคราชการ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้อ งถิ่น ความคุ้ม ค่าสมควรอย่างยิ่งที่จะสอดรับ กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความคุ้มค่าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
แผนงาน โครงการต่าง ๆ และจะต้องรายงานให้ประชาชนได้รับทราบว่าได้จ่ายงบประมาณไปอย่างไร
ยังเกิดความคุ้มค่า ความพึงพอใจหรือไม่ จะเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐพยายามปรับระบบภายใต้ การ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีการประเมินการทํางานโดยกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการ หลักคิดนี้ก็คือ เมื่อโลกเปลี่ยนความคิด ต้องเปลี่ยน
วิธีการทํางานก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะมิอาจอยู่โดยลําพังในสังคมโลกยุคนี้
หลัก ความคุ้ม ค่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรีย มจัด ทําแผนงาน/
โครงการ การศึกษาแผนงาน/โครงการที่จัดทําว่าเกิดจากปัญหา ความต้องการของประชาชนหรือชุมชน
หรื อไม่ เพราะบางครั้งโครงการที่ ทํ าไม่ ได้ ต อบสนองต่ อ ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชน หรือ
บางครั้งความต้องการไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นความอยาก (Want) หลังจากนั้นก็จะมีวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ
การวิเคราะห์ในเรื่องของราคา และอื่น ๆ นั่นคือความคุ้มค่าที่เป็นกระบวนการ และจะรวมไปถึง
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การติดตามตรวจสอบว่าโครงการเป็นไปตามรายละเอียดของงานหรือไม่ และเมื่อโครงการเสร็จก็ต้อง
ตามไปดูว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนหรือไม่
2.1.2.2 ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งและต้องมีองค์ประกอบ
2 ส่วนคือส่วนของผู้บริหารและส่วนของสภา ซึ่งเป็น ฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหลายรูปแบบและมีจํานวนมาก ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา ทําให้ท้องถิ่นมีความแตกต่างกันมาก ทั้งขนาด ความยากง่าย ความซับซ้อนหลายมิติ และ
วิธีการเข้าไปบริหารจัดการ ที่สําคัญท้องถิ่นมาจากประชาชนจึงมีหลายเสียง หลายปาก หลายความคิด
หลายความรู้สึกงานในท้องถิ่นจึงหามาตรฐานที่เป็นบรรทัดฐานได้ยาก เพราะท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ
แต่ยังมีการกํากับควบคุมของทางการที่มี กฎ กฎหมาย กติกา เป็นแนวในการบริหารจึงมีระเบียบ
มากมาย และมีประเด็นให้ตีความกันอยู่เนือง ๆ
ธรรมาภิบาลกับงานท้องถิ่นถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากที่
มีการเลือกตั้งระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และความเป็นประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบก็จะเกิดขึ้น
แต่อีกนัยหนึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาจากการลงคะแนนด้วยความไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรม ก็จะ
นําไปสู่ “ตัวแทน” ที่ไม่ดี ไม่มีความชอบธรรม และเมื่อเป็นตัวแทนที่ไม่ดีแล้วระดับความมี “ วินัย” จึง
จะไม่สูงนักเป็นเหตุนําไปสู่ผลที่ตามมาต่าง ๆ มากมายจนถึงระดับชาติ กล่าวคือ หากที่มา (ปัจจัยนําเข้า)
และกระบวนการผิดพลาดผลที่ออกมาย่อมคลาดเคลื่อนแกว่งไกวไป ด้วยหลักการนี้จึงเทียบเคียงได้กับ
การเลือกตั้งทุกระดับ หากขาดซึ่งความโปร่งใสเที่ยงธรรม ใช้เงินเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช้ กฎและเกียรติ
เป็นศูนย์กลาง ความล้มเหลวย่อมเกิดขึ้น นักรัฐศาสตร์จึงสร้างหลักความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองในวิถีประชาธิปไตยไว้ให้ศึกษา ฉะนั้นทีใดมีการจัดการเลือกตั้ง ต้องถามว่าได้สร้างกลไกล
ธรรมาภิบาลขึ้นในทุกระดับ ทุกขั้นตอนของกระบวนการแล้วหรือยัง ปัจจัยในของด้านผู้สมัครเข้าแข่งขัน
มีความพร้อมทีจะให้ตรวจสอบและมีสํานึกในภาระหน้าที่ที่จะเข้าไปรับภาระแล้วหรือยัง หากจะสร้าง
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยประชาธิปไตยในระดับรากแก้วแล้ว ในการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องมีธรรมาภิบาลเป็นหลักยึด ซึ่งพิจารณาจาก 6 หลักตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่ง
รัฐบาลขณะนั้นเห็นความสําคัญว่าควรออกประกาศเป็น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการได้แก่
(1) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
(2) หลักคุณธรรม (Virtue)
(3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
(4) หลักความโปร่งใส (Transparency)
(5) หลักความคุ้มค่า (Value of money)
(6) หลักความพร้อมให้ตรวจสอบ (Accountability)
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หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 โดยมีหลักคิดมาจาก 2 สาขาวิชา คือ
(1) วิชารัฐศาสตร์ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนรวม และ
ความรับผิดชอบ
(2) วิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ความคุ้มค่า
2.1.2.3 หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น
ก่อนที่กฎหมายท้องถิ่นและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
จะเกิดขึ้นในปี 2543 ได้มีการถกเถียงกันในตอนเริ่มแรกว่า ปัญหาของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่พร้อม ๆ นี้
ทั่วประเทศที่ต้องคิดคํานึงมีอยู่ 3 เรื่องหลัก ๆ (ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, 2542: 10-11)
(1) องค์ความรู้ (Body of knowledge) เพราะมีระเบียบ กฎหมาย กระบวนการ
ดําเนินงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจอยู่มาก และมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น เรื่องการคลัง
งบประมาณ บริหารงานบุคคล สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เพราะเป็นขั้นตอน
สําคัญที่จะให้มีการปกครองตนเองของประชาชน (Self-Government) หากขาดการมีส่วนร่วมแล้ว
กระบวนการประชาธิปไตยคงงอกงามมิได้
(3) ธรรมาภิบาลกับหลักการบริหารที่ดี (Good Govrnance) จะทําอย่างไรให้
การบริหารมีคุณธรรม โปร่งใส ยึดกฎกติกา มีความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ
หลังปี พ.ศ. 2545 มีการพัฒนาการตามแนวปฏิรูปราชการและการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการกระจายอํานาจ มีการแยกเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมาดูแลงานท้องถิ่น
โดยเฉพาะมีพัฒนาการหลายด้าน โดยให้คําปรึกษาแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ มีกฎหมายและระเบียบเพิ่มขึ้นจนถึง
การมีรางวัลจูงใจ มีโบนัสสําหรับท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในมิติต่าง ๆ จึงมีคําว่า “รางวัล
ธรรมาภิบาล” สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน
ทั้งจากสํานักงานการพัฒนาระบบราชการเองและจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่า
เป็นกรมที่มีการพัฒนาการที่เร็วมากใน 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหลังจากแยกมาจากกรมการปกครอง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 งานของท้องถิ่นจึงเต็มไปด้วยการ“ประเมิน” และ “ประกวด” ขณะเดียวกันต้อง
คํานึงถึง “ประโยชน์” คือประโยชน์สุขของประชาชน แต่ที่ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดื่นก็คือผลประโยชน์
ที่เกิดจากระบบในท้องถิ่นเอง หรือ “คน” ที่เกี่ยวข้องแสวงหาผลประโยชน์นั้น ๆ เพราะประชาคมท้องถิ่น
มีทั้งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง มีความเป็นอิสระ มีความซับซ้อนในเชิงการบริหาร จึงต้องมี
การฝึกอบรมด้านความโปร่งใสใน นิติธรรมาภิบาล กันอยู่บ่อย ๆ บทความนี้จึงต้องการเน้นในประการที
3 ข้างต้นว่า รัฐไทยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่นอย่างเข้มข้น
พัฒนาการต่อมามีกรอบการบริหารจัดการคุณภาพ (Total Guality Control) มีการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการหลายตัวชี้วัดทั้ง ด้านการประสิทธิผล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการและด้านการเติบโตและการพัฒนาองค์กร
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ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่ง ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2557 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือเวียน
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) เป็นมาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบโดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการป้องกัน และการแก้ไขทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนงาน “มหาดไทยใสสะอาด” โดย
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นมาตรการด้านความโปร่งใส โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแล การดําเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาแม้
กระทรวงมหาดไทยจะได้กําหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันยังปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่บ่อยครั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ให้ความสําคัญ ต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนออย่างจริงจัง ประกอบกับขณะนี้ได้มีการ
จัด สรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ไปยั งองค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น เป็ น จํานวนมาก ดังนั้ น
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง
เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมอันเป็นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
รัฐบาลและนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามข้อ 4 ของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนด
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีป ฏิ บั ติในการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาทุ จริตประพฤติ มิชอบ เกี่ ยวกั บการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งซักซ้อมแนวทางการดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อเน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจังหวัดและอําเภอในฐานะผู้กํากับ
ดูแลถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.1) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สําหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 100,000 บาท ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี โดยถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้งส่งให้
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ
(1.2) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกําหนดให้มีและหรือ
ปรับปรุงสถานที่กลางระดับอําเภอและจังหวัดที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมสําหรับใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นสถานที่ปิดประกาศรับซอง และเปิดซองใน
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง
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อาจใช้สถานที่กลางที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว เป็นสถานที่สําหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย
(1.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบหรืออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างตั้งแต่
ห้าล้านบาทขึ้นไปให้รีบส่งรายละเอียดการคํานวณราคากลางไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเป็นเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายอําเภอกรณีที่เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสามวันทําการ
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบหรืออนุมัติราคากลาง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
(1.4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ข้อ 17 หรือข้อ 18 แล้วแต่กรณีและต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอําเภอกรณีองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 2 กรณีดังต่อไปนี้
(1.4.1) กรณีก ารป้อ งกัน หรือ บรรเทาสาธารณภัย เพื ่อ บํ า บัด
ความเดือดร้นของประชาชนซึ่งเป็นพัสดุหรืองานจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หรือ
(1.4.2) การจัด ซื้ อจั ด จ้างขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ
อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอเทพา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554
โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อ้างถึง 2 อย่าง
เคร่งครัด
(2) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(2.1) ในการซื้ อ หรื อ การจ้ า ง ให้ กํ า หนดรายละเอี ย ดของงานหรื อ
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุในสาระสําคัญให้ครบถ้วนตามความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทําในลักษณะที่เปิดโอกาสและเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย สามารถเข้า
มาเสนอราคาแข่งขันกั นได้มากราย และห้ามมิให้กําหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อให้
ใกล้เคียงกับของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะจนเป็นเหตุให้ผู้ขายรายอื่น
เสียเปรียบโดยไม่ชอบธรรม หรือทําให้ราชการต้องจ้างหรือซื้อพัสดุในราคาที่สู่งกว่าปกติ
(2.2) ในการจ้างก่อสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําราคากลาง
ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยแนบรายละเอียดการคํานวณราคากลาง
ตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่คํานวณราคากลางได้จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางของทางราชการและผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิคส์ (CD-ROM) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้พร้อมกับประกาศ
สอบราคา ประกวดราคาหรือประกาศประมูลซื้อหรือจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction)
สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มิใช่การก่อสร้างให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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กําหนดตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคํานวณราคากลางซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(2.3) การกําหนดราคาขายเอกสารสอบราคา ประกวดราคา การประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดราคาขายพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ต้อง
เสี ยไปกั บการจัดทําสําเนาเอกสารสอบราคา ประกวดราคา การประมูลด้ วยระบบอิเล็ก ทรอนิ ค ส์
ในครั้งนั้นโดยไม่หวังส่วนเกินเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาซื้อเอกสาร
ให้มากรายที่สุด
(2.4) กรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ประชาคมที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับงานที่จะซื้อจะจ้างเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่เกินคณะละ 2 คน โดยถือปฏิบัติถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28
(2.5) ในการสอบราคาซื้อ หรือ จ้า ง ให้หัว หน้า เจ้า หน้า ที่พัส ดุค วบคุม
การเผยแพร่การสอบราคาให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และจัดทําหลักฐานการปิดหรือปลดประกาศ
สอบราคาโครงการต่า ง ๆ ตามแบบที ่ก ระทรวงมหาดไทยกํา หนด โดยถือ ปฏิบ ัติต ามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย
(2.6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีในระบบ
e-GP (e- Government Procurement System) ของกรมบั ญ ชีก ลาง ยกเว้น วิธีตกลงราคาวงเงิน
ไม่เกิน 5 พันบาท สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท ขึ้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(2.7) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สถานที่กลางระดับอําเภอและจังหวัด
ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้เป็นสถานที่กลาง
สําหรับปิดประกาศสอบราคา ประกวดราคา และดําเนินการรับและเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
(2.8) กรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาในงานซื้อหรืองานจ้างขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นดํ าเนิ นการไม่สุจริต เช่นมี พฤติการณ์ สมยอมราคา (ฮั้ว) หรือมีการขัดขวางการ
แข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการซื้อหรือการจ้างในครั้งนั้น และ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2.9) ในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิน 1 แสนบาท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ทั้งในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
(3) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติหลังการจัดซื้อจัดจ้าง
(3.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
เป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและสรรพกรจังหวัด
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(3.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําสรุป ผลการพิจารณาจัด ซื้อ
จัดจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ
หรือ จ้ าง รายชื้ อ ผู้ เข้ าเสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อกและราคาและเหตุ ผ ลที่
คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการตรวจดูของประชาชน โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(3.3) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกัน ความชํารุดบกพร่องภายใน
15 วัน สําหรับหลักประกันสัญ ญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือนหรือภายใน 30 วัน
สําหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ครองครองพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องของพัสดุ และให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ หากปรากฏว่ามีความชํารุดบกพร่องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม ก่อนที่จะสิ้นสุด
ระยะของระยะเวลาของการประกัน และหากมีกรณีมีความชํารุดบกพร่องเกิดขึ้นก่อนครบระยะเวลา
ประกัน ยกเว้นกรณีสุดวิสัยให้พิจารณาหาตัวผู้รับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
(4) การติดตามกํากับดูแลและการลงโทษ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพฤติการณ์ในการใช้จ่ายงบประมาณไปในทางมิชอบจนเป็น
เหตุให้ทางราชการเกิดเสียหาย ให้ดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทําความผิดรวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่
ปล่อยปะละเลยอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จากการทบทวนแนวคิดธรรมาภิบาลจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามพระรากฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีหน้าที่ให้ความรู้ เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาใช้ในการบริหารงานในองค์กร เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักการบริหารที่ดี มีคุณธรรมมีความโปร่งใส ยึดกฎกติกา มีความคุ้มค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องใช้การจัดการและการบริหารงานที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม ที่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบชอบด้วยกฎหมาย หลัก
คุณธรรมที่ ปลอดจากการทุจริตทําผิดวินัย รวมถึงการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ปลอดจากการคอร์รัป
ชั้น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หลักการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาส
แสดงทรรศนะและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลักการสํานึกรับผิดชอบ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะ
ถูกตรวจสอบได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันการทํางานอย่างมีประสิทธิ์
ภาพ การติดตามและประเมินผลการทํางาน หลักความโปร่งใส เป็นการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาและสามารถรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนละสังคมได้ทราบ หลักความ
คุ้มค่า เป็นการคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

25
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาล
นั้นเอง
2.1.3 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุย่อมทําให้องค์กรที่ทําการจัดซื้อจัดจ้าง จําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ตนต้องการโดยที่พัสดุนั้นต้องมีคุณภาพที่ดีและต้อง
มีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปให้มากที่สุด และต้องดําเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งพัสดุนั้นถือเป็น
ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ในหลายปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง การจัดหาพัสดุจึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ต่าง ๆ ที่จะต้อง
ดําเนินการจัดหาให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและราคาไม่แพงจนเกินสมควร และเมื่อ
พิจารณาจากจํานวนเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรในแต่ละปี
จะพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งที่ได้รับจะถูกนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเช่า
2.1.3.1 ความหมายที่เกี่ยวกับการพัสดุ
“การพั สดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และดําเนินการอื่น ๆ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538)
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กําหนดไว้ในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
สัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ (ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั สดุของหน่วยงานการบริหาร
ราชการสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553)
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
2.1.3.2 การจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุ คือการดําเนินการโดยวิธตี ่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ที่จะทําให้ได้มาซึ่งพัสดุนั้นมีหลายวิธี เช่น การซื้อ การเช่า การจ้าง การผลิต
หรือจัดทําขึ้นเอง การแลกเปลี่ยน การรับบริจาคซึ่งในแต่ละวิธีนั้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
1) การจัดหา” หมายถึง กรรมวิธีในการดําเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง วัสดุ อุปกรณ์
และการบริการต่าง ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงกล่าวได้ว่า
การจัดหา (อรทัย ก๊กผล, 2547: 8-15) มีความหมายรวมถึง
1.1) การซื้อ ได้แก่ การจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน
1.2) การเช่าซื้อ ได้แก่ การเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน สถานที่เพื่อ
ใช้ในกิจการ
1.3) การโอน ได้แก่ การโอนพัสดุเหลือใช้เพื่อนําไปใช้ในงานอื่น ๆ
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1.4) การขอยืม ซึ่ง หมายรวมถึง การขอยืม พัส ดุใ ช้ค งรูป และประเภท
สิ้นเปลือง
1.5) การจ้าง ได้แก่ การจ้างทําของ จ้างแรงงานและจ้างเหมาต่าง ๆ
1.6) การทําการผลิตเองหรือจัดทําขึ้นมาเอง
1.7) การแลกเปลี่ยน
1.8) การบริจาค
1.9) การยึด
2) การจัดหาพัสดุ” (Procurement dministration Theory) การจัดหาพัสดุ
มีความสําคัญต่อทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนการวิเคราะห์รับรู้ถึงปัญหาที่
แท้จริงนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง โดยทางทฤษฎีมีแล้วมีข้อควรพิจารณา ดังนี้ (วันจันทร์ จันทระโคตร,
2554: 7- 9)
2.1) การรับรู้ปัญหา (Recognition of need ) ในการซื้อสินค้าหลายชนิด
นั้น จะต้องผ่านฝ่ายจัดซื้อที่ทํางานอย่างมีระบบ มักจะทําการคาดคะเนความต้องการของแผนก ที่เป็น
ผู้ใช้สินค้าเหล่านั้นได้ เพราะการคาดคะเนจะทําให้รู้ได้ว่าขนาดความต้องการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งเพียงพอ
และสม่ําเสมอ นอกจากนั้น อาจจะต้องแสวงหาแหล่งสินค้าสํารองตลอดจนวัสดุที่ใช้แทนกันไว้ด้วยเพื่อ
ใช้ในยามจําเป็น
2.2) การตีความต้องการ (Description of the need) เพื่อรับรู้ปัญหาแล้ว
ขั้นต่อไปก็คือให้ทุกฝ่ายรู้อย่างถูกต้องตรงกันว่า สิ่งที่ต้องการคืออะไรกันแน่การตีความจะออกผลมา
เป็นอย่างไรนักจัดการจะต้องไม่ทําการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดการประสานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยลดความขัดแย้งในองค์กรได้เป็นอย่างดี
2.3) การสร้างสเป็ค คือคุณลักษณะเฉพาะ (Establishing Specification)
เรื่องแรกที่การจัดซื้อจะต้องเกี่ยวข้องก็คือ ต้องกําหนดว่า “จะซื้ออะไร.What to buy”เรื่องนี้ไม่ใช่
เรื่องง่ายนักเพราะต้องคํานึงถึงปริมาณที่ต้องการ ราคาที่ต้องการและหน้าที่จะต้องทํา ความเกี่ยวกัน
ของสเปคหน้าที่กับคุณภาพ มีความเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิด
2.4) การเลือกแหล่งขาย (Selection of Sources) งานขั้นต่อไปคือเลือก
แหล่งที่ขายของที่มีคําขอมา สําหรับสินค้าที่ระบุ ตรายี่ห้อหรือสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ (Patented ltems)
ที่อยู่แหล่งขายอาจมีเพียงแหล่งเดียว สินค้าอย่างอื่นอาจมีหลายแหล่ง ซึ่งในที่สุดเราก็ต้องเลือกเพียง
แหล่งเดียวอย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อในปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับราคาเพื่อรักษาความนิยมจากแหล่งอื่นไว้เพื่อ
ประกันความปลอดภัยหรือเพื่อนโยบายอุดหนุนซึ่งกันและกัน
2.5) การสืบราคาสินค้า (Ascertaining the Price) ในระหว่างกระบวนการ
เลือกแหล่งขายฝ่ายจัดซื้อจะต้องทําการสืบข่าวเกี่ยวกับราคาที่จะซื้อด้วย ราคาเป็นปัจจัยสําคัญต่อ
การเลือกซื้อ โดยมีสมมุติฐานที่ว่า ราคาเป็นข้อตกลงที่น่าจําเป็นและสําคัญในสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ผูกมัดกันทางกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเนื่องจากจําเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบ c โปร่งใส วิธีนี้จะดีมาก แต่จะมีจุดอ่อนตรงที่ต้องใช้เวลามากเกินไปตั้งแต่การหาราคามา
เปรียบเทียบกับราคาในรายการแจ้งราคา หรือจากการต่อรองราคา
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2.6) การออกคําสั่งซื้อ (Placing the Order) การออกคําสั่งเป็นงานหลัก
ของฝ่ายจัดซื้อซึ่งทุกครั้งต้องเป็นแบบมีลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นพยานหลักฐานซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย
2.7) การติ ด ตามการสั่ ง ซื้ อ และเร่ ง รั ด (Follow – up the Order and
Expediting) เมื่อออกคําสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็มิได้หมายความว่าการจัดซื้อจะไม่มีความรับผิดชอบ
อีกต่อไป ฝ่ายจัดซื้อทุกแห่งจะต้องทําการติดตามการสั่งซื้อ เช่น จะต้องติดตามการสั่งซื้อที่ออกไป
ให้กับผู้ขายทุกครั้ง แม้ว่าผู้ขายจะผ่านการคัดเลือกจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้สําหรับเราแล้วก็ตาม
2.8) การตรวจสอบอินวอยส์ (Checking Invoice) คือการตรวจสอบรายการ
สินค้าซึ่งผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อ ฝ่ายจัดซื้อควรมีการตรวจสอบอินวอยส์ด้วย เนื่องจากการรับอินวอยส์เป็น
การแจ้งว่าได้มีการส่งของที่ต้องการให้แล้ว
2.9) การรัก ษาความสัม พัน ธ์ก ับ ผู ้ข าย (Maintenance of vendor
Relations) การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขายเป็นสําคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายจัดซื้อ ความสัมพันธ์เกิดขึ้น
จากการไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีผู้กล่าวว่าคุณค่าของฝ่ายจัดซื้อวัดได้จากความนิยมในหมู่ผู้ขาย ซึ่งจะช่วยให้
การดําเนินงานของฝ่ายจัดซื้อสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้โดยง่าย
2.1.3.3 การจัดหาพัสดุโดยทั่วไปมีขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ ตามลําดับดังนี้
1) การประมาณการหรือการรู้ถึงความต้องการใช้พัสดุ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุในองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดเตรียมงบประมาณ และวางแผนการจัดหาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานที่จะต้อง
ปฏิบัติและความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดหาพัสดุคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
การวางแผนการจัดหาพัสดุจะทําให้เราทราบหรือประมาณการล่วงหน้าได้ถึงความต้องการที่จะใช้พัสดุ
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด
2) การกําหนดลักษณะพัสดุที่ต้องการ
เมื่อองค์กรต่าง ๆ ทราบแผนงานหรือปริมาณงานที่วางแผนไว้แล้ว ประการ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุจะต้องกําหนดลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการหรือความเหมาะสมแก่การใช้งาน โดยการกําหนดลักษณะของพัสดุอาจทําได้โดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจนอย่างน้อยควรมีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นชื่อของพัสดุ คุณภาพ
ของพัสดุที่ต้องการและไม่ต้องการ วิธีตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าได้ส่งมอบพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาพัสดุ
ต่อหน่วย จํานวนพัสดุที่ต้องการ
3) การรับใบเบิกหรือขอรับพัสดุ
องค์กรต่าง ๆ ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที มีหน้าที่รับผิดชอบในการออก
ใบเบิกหรือใบขอพัสดุซึ่งในใบเบิกหรือใบขอพัสดุ ควรที่จะต้องระบุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
ของพัสดุที่ต้องการ จํานวนหรือปริมาณที่ต้องการ วันที่ต้องการ เหตุผลของการขอเบิก ลายมือชื่อผู้ขอ
เบิกและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องบันทึกเลขที่ใบสั่งซื้อและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเป็นนอกจากนี้ ในการทํา
ใบเบิกพัสดุผู้ขอเบิกควรทําสําเนาใบเบิกพัสดุด้วยทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบภายหลัง
4) การเสาะแสวงหาแหล่งพัสดุที่ต้องการ
เจ้าหน้าที่ต้องรู้แหล่งของพัสดุที่ต้องการโดยจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า
เพื่อให้ทราบว่าแหล่งใดมีสินอะไรที่จะขาย โดยอาจทําบัญชีผู้ค้าต่าง ๆ และขึ้นทะเบียนร้านค้าเพื่อ
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ความสะดวกในการติดต่อซื้อพัสดุซึ่งในการขึ้นทะเบียนร้านค้า อาจทําได้โดยกําหนดแบบฟอร์มให้
กรอกพร้อมทั้งกําหนดให้ร้านค้าเหล่านั้นยื่นหลักฐานที่จําเป็นเพื่อประกอบการตรวจสอบ เช่น หลักฐาน
การจดทะเบียนการค้าของทางราชการหรือผลงานของร้านค้าที่ได้ทําสําเร็จแล้ว
5) การวิเคราะห์ซองประกวดราคาหรือราคาที่เสนอ
ในการจัดหาพัสดุจํานวนมาก วิธีที่ดีที่สุดในการจัดหาคือ การประกวดราคา
ซึ่งในการประกวดราคาพัสดุ ก่อนที่จะตัดสินให้ผู้ขายหรือร้านค้ารายใดเป็นผู้ชนะในการประกวดราคา
หรือเป็นคู่สัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุควรที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบตลอดจนจะต้องทําการศึกษา
วิเคราะห์ราคาให้ละเอียดครบถ้วนเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ขายหรือร้านค้ารายใดเสนอราคาที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรมากที่สุด โดยในการพิจารณาตัดสินใจให้ผู้ขาย หรือผู้ค้ารายใดเป็นผู้ชนะในการประกวดราคา
หรือเป็นคู่สัญญานั้น ควรพิจารณาโดยคํานึงถึงราคาที่แท้จริงเป็นสําคัญ ซึ่งราคาที่แท้จริงควรเป็นราคา
พัส ดุที่ป รากฏในใบส่งของรวมค่า ขนส่ง ค่า บรรจุหีบ ห่อ และค่าเก็บ รัก ษาพัส ดุด้วย นอกจากนี้ใ น
การตัดสินใจให้ผู้ขายหรือร้านค้ารายใดเป็นผู้ชนะ เจ้าหน้าที่พัสดุควรต้องพิจารณาถึงลักษณะภายใน
ร้านค้าด้วย เช่น ฐานะทางการเงิน การบริการจัดการ หรือการเสียภาษีของร้านค้าด้วยตลอดจน
การดูแลหรือการบริการหลังการขาย หากเป็นกรณีที่พัสดุเหล่านั้นต้องมีการรับบริการหลังการขายด้วย
6) การสั่งพัสดุหรือทําสัญญาจัดส่งพัสดุและการส่งมอบพัสดุ
โดยทั่วไปการซื้อพัสดุจํานวนมาก มักจะซื้อโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
ใบสั่งพัสดุถือเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ในการระบุกําหนดเวลา
ส่งมอบพัสดุในใบสั่งสินค้าต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการทําสัญญากับผู้ขาย ว่าพัสดุที่ต้องการนั้นมี
กําหนดการใช้งานเมื่อใด ทั้งนี้ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ไปในระหว่างการขนส่งพัสดุ
ประกอบกันด้วย
7) การติดตามผลตามใบสั่งพัสดุหรือสัญญา
ในบางกรณี ที่ ผู้ ข ายไม่ ส ามารถจัด ส่ งพั ส ดุ ได้ ต ามกํ าหนดระยะเวลาหรือ
ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ก็จะทําให้องค์กรนั้นขาพัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงต้องมีระบบติดตามผลตาม
ใบสั่ง พัส ดุห รือ สัญ ญานอกจากนี้ห ากภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ข ายไม่ส ามารถปฏิบัติต ามสัญ ญาได้
องค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นย่อมที่จะมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้
8) การตรวจรับพัสดุ
โดยปกติการตรวจรับพัสดุจะทําโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญและมีความรู้
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับพัสดุนั้น ซึ่งเมื่อได้รับพัสดุที่สั่งและได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนประการต่อมา คือ ต้องมีการลงนามตรวจรับพัสดุ โดยการลงนามตรวจรับพัสดุถือเป็นเงื่อนไข
ที่จะทําให้ผู้จัดส่งพัสดุมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าพัสดุ ดังนั้น จึงอาจเห็นได้ว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาทําหน้าที่
ตรวจรับพัสดุมีความสําคัญ โดยจะต้องทําหน้าที่ทั้งตรวจรับพัสดุและจ่ายพัสดุไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กรที่ได้ขอเบิกพัสดุดังกล่าวไว้
9) การเก็บรักษาพัสดุ
พัสดุเมื่อได้มีการส่งมอบกันถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและทําการตรวจรับ
พัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พัสดุก็จะถูกนําไปเก็บรักษาในคลังพัสดุเพื่อรอการเบิกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
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ภายในองค์กรต่อไป ซึ่งในการเก็บรักษาพัสดุควรมีระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายจากคลังพัสดุที่ดี
เป็นระบบและมีวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมกับพัสดุ
10) การตรวจใบกํากับสินค้า
ใบกํากับสินค้าหรือบิลส่งสินค้าจะแสดงรายละเอียดของพัสดุที่จัดส่งและ
เป็นใบที่แสดงสิทธิของผู้ขายที่จะได้รับเงินค่าพัสดุจากผู้ซื้อ แต่ทั้งนี้ การชําระเงินค่าพัสดุ ผู้ขายจะได้
ค่าชําระก็ต่อเมื่อฝ่ายจัดหาพัสดุได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในการตรวจสอบใบกํากับสินค้า
เพื่อความถูกต้องก่อนที่จะจ่ายเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้ขายจึงมีความสําคัญและควรที่จะต้องมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจใบกํากับสินค้าดังกล่าว ซึ่งอาจมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที
ฝ่ายจัดหาพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินได้
11) การจ่ายเงินค่าพัสดุ
เมื่อใบกํากับสินค้าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ฝ่าจัดหา
พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนประการต่อไปในกระบวนการจัดหา
พัสดุ คือการจ่ายเงินค่าพัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจะมีหน้าที่จ่ายเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้ขาย
ตามสัญญาจัดหาพัสดุต่อไป
12) การจัดเก็บรักษาหลักฐานต่าง ๆ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุจนถึงการได้ซึ่งตัวพัสดุ
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการออกเอกสารต่าง ๆ หลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ออกให้โดยฝ่าย
ผู้ขาย เช่น ใบเสนอราคา หรือเอกสารของฝ่ายผู้ซื้อ เช่น ใบแจ้งการประกวดราคา ดังนั้น การจัดเก็บ
เอกสารดังกล่าวจึงมีความสําคัญเพราะอาจใช้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบต่อไป โดยจะต้องรวบรวมเข้า
ไว้ด้วยกันให้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
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การรับการรั
รู้ปัญบหา
รู้ปัญหา
การตีความความต้องการ
การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขาย
การสร้างสเป็คหรือคุณ
การเลือกแหล่งขาย

การบันทึกและเก็บเอกสาร

การสืบราคาสินค้า

การตรวจสอบใบกํากับสินค้า

การออกคําสั่งซื้อ

การติดตามการสั่งซื้อและเร่งรัด

ภาพที่ 2.1 ขัน้ ตอนการจัดหาพัสดุ
ที่มา: อรทัย ก๊กผล (2547: 24)
2.1.3.4 หลักการที่สําคัญของการจัดซือ้ พัสดุ
การจัดซื้อ หมายถึง กระบวนการที่องค์การต่าง ๆ ได้ทําสัญญา กับบุคคลฝ่ายที่สาม
ให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ของภารกิจอย่างมีจังหวะ เวลา
และมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อมีความหมายกว้างมากกว่าการซื้อโดยปกติ เนื่องจากการที่จะ
จัดซื้อต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนที่ซับซ้อนมากว่าการซื้อสินค้า หรือการบริการในชีวิตประจําวัน
โดยผู้ที่ทําการจัดซื้อ จะต้องหารายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการและทําการส่งใบสอบถามราคาไปยัง
ผู้ขายและรับใบเสนอราคาจากผู้ขาย ต่อรองราคาและเงื่อนไขสัญญาในการจัดหาสินค้า ทําการออกคํา
สั่งซื้อและติดตามผลของผู้ขาย เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้พัสดุทันเวลาจากกระบวนการหรือขั้นตอนดังกล่าว
ส่งผลให้การจัดซื้อประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ราคา การรวบรวมแหล่ง
ขาย การจัดระบบการติดตามคําสั่งซื้อ ทําการจัดส่งพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
ตลอดจนการจัดหางานด้านเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสัมพันธ์
และเกี่ยวพันกันกับการจัดทํา การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ
สํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ ดังนั้น ในการปฏิบัติ
หน้าที่อันเกี่ยวกับการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการทําสัญญาซึ่งจะมีทั้งสัญญา
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสัญญาทางการปกครอง โดยมีระเบียบปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
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การบริห ารราชการส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2535 ฝ่า ยที่มีค วามเกี่ย วข้อ งจึงต้อ งมีค วามระมัด ระวัง ใน
การปฏิบัติหน้าที่
การจัดซื้อพัสดุนั้นเริ่มต้นจากการที่องค์กรนั้น ๆ รับรู้ว่ามีความต้องการในการใช้
พัสดุในการดําเนินการขององค์กร เมือทราบความต้องการแล้วก็จะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือสเป็ค
ของสิ่งที่ต้องการ โดยต้องมีกําหนดว่า ต้องการที่จะซื้ออะไร ปริมาณเท่าไร พัสดุนั้นควรมีราคาเท่าใด
และพัสดุนั้นจะนําไปใช้กับกิจกรรมใดขององค์กร โดยสเป็คที่กําหนดขึ้นมานี้จะต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง จากนั้นจึงมีการเลือกแหล่งขายสิ่งของนั้น โดยในระหว่างที่มี
การเลือกแหล่งขายนี้ฝ่ายจัดซื้อจะต้องทําการสืบข่าวเกี่ยวกับราคาที่จะซื้อด้วย โดยอาจจะพิจารณาจาก
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วหรือทําการต่อรองกับผู้ขายรายใหม่หรือจัดให้มีการประกวดราคา เมื่อได้พัสดุ
ตามสเป็คที่ต้องการแล้วก็จะมีการออกคําสั่งซื้อ ซึ่งคําสั่งทุกครั้งควรเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การลงลายมือชื่อโดยผู้มีอํานาจขององค์กรที่มีการจัดซื้อ
หลังจากที่ได้มีการตกลง หรือทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุแล้ว ขั้นตอนต่อมา
คือการติดตามการสั่งซื้อและเร่งรัดเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ตรงตามความต้องการ ภายในเวลาและวงเงิน
ที่กําหนดไว้ เมื่อได้รับพัสดุแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบใบกํากับสินค้า หรือใบส่งของเพื่อให้แน่ใจได้ว่า
มีการส่งของตามที่ต้องการหากเกิดการผิดพลาดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีสําหรับเอกสารที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการทําบันทึกและเก็บไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และ
สามารถนําข้อมูลที่เก็บไว้ไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในคราวต่อไป นอกจากนี้แม้ว่าการจัดซื้อจะเสร็จไปแล้ว
แต่องค์กรผู้ทําการจัดซื้อก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขาย เพื่อให้การจัดซื้อในครั้งต่อไปสามารถบรรลุผล
ได้โดยง่าย
การจัดซื้อจัดจ้าง ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ย่อมทําให้องค์กรที่ทํา
การจัดซื้อจัดจ้างมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ทีอยู่ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่องค์กรต้องการ โดย
พัสดุนั้นต้องมีคุณภาพที่ดีและคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปให้มากที่สุด และต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนโดยปราศจากการทุจริต ดังนั้น การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องประกอบไปด้วยหลักการ
3 ประการที่สําคัญ ได้แ ก่ หลัก ความเสมอภาค หลัก ความโปร่งใส และเปิด เผย หลัก ความคุ้มค่า
(รัฐพงศ์ โกคะสุวรรณ, 2550: 14-19) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1) หลักความเสมอภาค มีพื้นฐานมาจากศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยมอง
ว่ามนุษย์ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิ
ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือถิ่นกําเนิด เป็นต้น เมื่อนําหลักความเสมอ
ภาคมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเป็นหลักในการดําเนินการที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสนใจ
มีโอกาสเข้ามาเป็นคู่สัญญากับผู้เสนอซื้อให้มากที่สุด เมื่อมีผู้สนใจมากก็จะทําให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้
ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาทําสัญญากับผู้เสนอซื้อ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการหลัก
ความเสมอภาคจะเปิดโอกาสให้เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการผ่าน
การเสนอราคา หรือแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งหลักความเสมอภาคดังกล่าวนี้ได้รับการ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย อยู่ในมาตรา 30
2) หลักความโปร่งใสและเปิดเผย ซึ่งหมายถึง สุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมาย
ตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่วนการมีส่วนร่วมคือการให้บุคคลต่าง ๆ มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมใน
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การดําเนินการต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่
ประชาชน การแสดงความคิดเห็น การให้คําปรึก ษา การร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมควบคุม งาน
สาธารณะ ซึ่งหลักความโปร่งใสและเปิดเผยเป็นหลักที่เรียกร้องให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
กระทําอย่างโปร่งใสและเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
และยังเป็นหลักการสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างได้
หลักการดังกล่าวเมื่อมาใช้ในส่วนของราชการที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ ก็จะทําให้ส่วนราชการที่ทําการ
จัดซื้อจัดจ้าง ต้องทําทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสและเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อ
เข้ าร่วมในการจั ดหา รวมถึ งเปิ ดโอกาสให้ มี การตรวจสอบความถู กต้ องจากประชาชนและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หลักความโปร่งใสและเปิดเผยยังถือเป็นข้อเตือนใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปอย่างถูกต้องตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3) หลักความคุ้มค่าหมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน หลักความคุ้มค่าดังกล่าวเมื่อนํามาใช้กับ
การจัดซื้อจัดจ้าง จึงเป็นหลักที่เรียกร้องให้การดําเนินการจัดหาพัสดุจะต้องคํานึงถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ตลอดจนราคาและประโยชน์ระยะ
ยาวของส่วนราชการที่จะได้รับการพิจารณาในการจัดหาพัสดุนั้นด้วย
2.1.4 แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการที่จะดําเนินการตามภารกิจ หรือโครงการ
ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนเอาไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่
จะนํามาใช้หรือดําเนินการตามความต้องการขององค์กร ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กําหนด
ไว้และในท้ายที่สุดก็จะต้องได้รับการตรวจสอบ โดยองค์กรหรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การดํา เนิน การในการจัด ซื้อ จัด จ้า งขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในรูป แบบทั่ว ไป อัน ได้แ ก่
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาล และองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล จะเป็น ไปตาม ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
รวมถึงหนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่หน่วยงานกลางกําหนดขึ้น ซึ่งระเบียบและหนังสือเวียน
ฉบับดังกล่าวได้กําหนดถึงวิธีการ ขั้นตอนหลักเกณฑ์ ในการดําเนินการด้านพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 9) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติตามและใน
ขณะเดียวกันระเบียบหรือหนังสือเวียนก็จะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย (เดิม ก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2553 การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตกอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุอยู่ 2 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2538 ซึ่งนํามาใช้กับการดําเนินงานด้านการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
นํามาใช้กับการดําเนินงานด้านการพัสดุ ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งกฎระเบียบที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล พื้นที่ของเทศบาล
เมือง พื้นที่ของเทศบาลนคร ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่และจํานวนประชากร
ในพื้นที่นั้น และได้กําหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้ ซึ่งในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นตอนก่อนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ขั้นตอนการอนุมัติให้มีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
(4) ขั้นตอนการทําสัญญาซื้อหรือจ้าง
(5) ขั้นตอนการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ
(6) ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ
อย่างไรก็ตามนอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดําเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ยังต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมายอื่น ๆ ที่ได้บัญญัติ
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วย เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งในกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์ใน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และจะต้องถูกนํามาใช้ในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไป ได้แก่ การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จะทํา
การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกําหนดให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชี
งบดุลปกติที่ยื่นประจําปี จากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่
เป็น คู่สัญ ญา มีห น้าที่จะต้อ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่า วควบคู่กัน กับ การปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ด้วยเช่นกัน
2.1.4.1 วิธีในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 ได้กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ทั้งหมด 5 วิธี ด้วยกันคือ
วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
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วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้สามารถ
นําวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการทั้ง 5 วิธี โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจักซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือไปปฏิบัติ ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวได้
กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งมีวงเงินรวมเกินสองล้านบาท อันได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการประกวดราคา จะต้องใช้การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กรณีการซื้อหรือการจ้าง
โดยวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ การจ้างที่ปรึกษาและการออกแบบและควบคุมงาน
อย่างไรก็ตามหากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นไม่มีการนําเอาการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะมีลักษณะการดําเนินการที่แตกต่างกันไป
อันมีรายละเอียดดังนี้
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะมีลักษณะการดําเนินการที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1) วิธีตกลงราคา การซื้อหรือการจ้างโยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งวิธีการนี้เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทําการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบ แต่หากผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นควรว่าจะทําการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีอื่นก็สามารถทํา
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีที่ใช้กับการซื้อหรือการจ้างในวงเงินที่สูงกว่าได้ แต่จะทําการแบ่งซื้อหรือ
แบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนด หรือเพื่อให้อํานาจใน
การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสีย หรือโดย
สภาพไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน นอกจากนี้ในกรณีการซื้อหรือการจ้าง
จากเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างอาจสั่งให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่สัญญา
เงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดไว้ก็ได้
2) วิธีสอบราคา การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับ
การประกวดราคา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการประกาศแจ้งความการสอบราคา ณ ที่ทํา
การของตนและจะส่งใบแจ้งความดังกล่าวไปให้ผู้ขายที่เห็นว่าเหมาสมโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นซอง
สอบราคาต่อไป แต่ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท
อย่างไรก็ตามหากผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นควรว่าการซื้อหรือการจ้างโดยวิธี
อื่นก็สามารถทําการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีที่ใช้กับการซื้อหรือการจ้างในวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ เช่นเดียวกับ
การจัดซื้อหรือการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
3) วิธีประกวดราคา การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือ
การจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป โดยจะต้องมีการประกาศข่าวการประกวดราคา
โดยเปิดเผยทางสื่อมวลชน ซึ่งประกาศดังกล่าวจะต้องมีการระบุถึงสาระสําคัญของการประกวดราคา
เช่น รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิประกวดราคา กําหนดวันและเวลาวันรับซองและ
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เปิดซองประกวดราคา ตลอดจนสถานที่ขอรับซื้อเอกสารประกวดราคาและราคาของเอกสาร โดยการ
จัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ยวิธีก ารประกวดราคาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ยกเว้น งานจ้างที่ป รึก ษา
งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน จะต้องกระทําโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก่อให้มีการแข่งขันกันเสนอราคาและคุณภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด
4) วิธีพิเศษ การซื้อหรือการจ้างวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ง
มีราคาเกิน 100,000 บาท และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ได้กําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ไว้ดังนี้
4.1) การจัด ซื ้อ โดยวิธ ีพ ิเ ศษ ได้แ ก่ การซื ้อ ครั ้ง หนึ ่ง ซึ ่ง มีร าคา เกิน
100,000 บาท ซึ่งสามารถกระทําได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
4.1.1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
4.1.2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4.1.3) เป็ น พั ส ดุ ที่ จํ าเป็ น จะต้ อ งซื้ อ โดยตรงจากต่ างประเทศ หรื อ
ดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ
4.1.4) เป็ น พั ส ดุ ที่ โดยลั ก ษณะของการใช้ งาน หรื อ มี ข้ อ จํ ากั ด ทาง
เทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
4.1.5) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นเฉพาะแห่ง
4.1.6) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
4.1.7) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่ มขึ้นในสถานการณ์ ที่จําเป็น
หรือเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม
4.2) ส่ว นการจ้า งโดยวิธ ีพ ิเ ศษ ได้แ ก่ก ารจ้า งครั ้ง หนึ ่ง ซึ ่ง มีร าคาเกิน
100,000 บาท ซึ่งจะกระทําได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
4.2.1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้ที่มีผีมือโดยเฉพาะหรือผู้ที่มีความชํานาญ
เป็นพิเศษ
4.2.2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความ
ชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณการค่าซ่อมได้
4.2.3) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4.2.4) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
4.2.5) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่ม ในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือ
เร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม
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5) วิธีกรณีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโดยกรณีพิเศษ หมายถึง การซื้อหรือการจ้าง
จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีกรณีพิเศษจะกระทําได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
5.1) เป็นผู้ผลิตวัสดุ หรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อ
หรือจ้าง
5.2) มีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้างและกรณีนี้
ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
จะเห็นได้ว่าวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีอยู่
5 วิธีด้วยกัน การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง แต่ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ นอกจากจะถูกจํากัดด้วยวงเงินใน
การซื้อการจ้างแล้ว ยังถูกจํากัดด้วยเหตุการณ์หรือคุณลักษณะพิเศษของสิ่งที่ต้องการซื้อหรือจ้าง ใน
การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งด้วย ส่วนกรณีพิเศษนั้นจะเป็นการซื้อหรือการจ้าง จากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรับด้วยกัน ทั้งนี้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 5 วิธี นั้น มีทั้งลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การแข่งขันและไม่มีการแข่งขันกันระหว่างผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน โดยในกรณีที่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันเสนอราคาหรือเสนองานกันนั้นมี 2 วิธีการ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
และการประกวดราคา ซึ่งจะต่างกันตรงวงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ในกรณีประกวดราคาจะต้องทําการแข่งขันกันด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e – auction ซึ่ง
ต่ างจากการประกวดราคาโดยวิ ธี ป กติ คื อ ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งทํ าการแข่ งขั น กั น เองด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้โดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่ มีการเสนอราคา (Sealed Bid
Auction) ส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ
และวิธีตกลงราคา โดยการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษจะต้องเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กําหนดไว้ ส่วนวิธีตก
ลงราคาจะต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งหนึ่งที่มีวงเงินที่ เกิน 100,00 บาท ขึ้นไป ไม่เกิน 2,000,000
บาท
2.1.4.2 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
1) ที่ ม าของแนวทางการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างสมั ย ใหม่ (แนวทางการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
สมัยใหม่: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
1.1) ความเป็นมา หากกล่าวถึงคําว่า “การบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ” บุคคลทั่วไปและข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัสดุของหน่วยงานคงไม่ปลื้มกับคํานี้มากนัก เพราะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
ลงรายละเอียดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้โดย เคร่งครัด อย่างรัดกุม ต้องถูก ตรวจสอบ บางครั้งโยง
ไปถึงการถูกกลั่นแกล้ง หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
จนในที่สุดหากเลือกได้ไม่มีข้าราชการท่านใดต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานพัสดุนักหากไม่จําเป็น
โดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะรวมถึง
แต่การกําหนดกลยุทธ์การวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดหา การดําเนินการจัดหา การบริหาร
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สัญญา การตรวจรับมอบหมายงาน การควบคุม การบํารุงรักษา ตลอดจนการจําหน่ายพัสดุออกจาก
บัญชีในที่สุด หากส่วนราชการใด สามารถบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยให้ส่วนราชการนั้นประหยัดเวลาในการดําเนินงาน ประหยัดและใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ที่มาจาก
ภาษีอากรของประชาชนอย่างคุ้มค่าในการกลับกันปัจจุบันยังมีส่วนราชการเป็นจํานวนมากที่เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้ากว่ากําหนด ไม่เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน (งบประมาณรายจ่าย
หมวดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่มีสัดส่วนต่องบประมาณรวมประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้
รัฐบาลไม่สามารถใช้เงินงบประมาณ เพื่อนําไปกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีการกระจายรายได้
หมุนเวียนอย่างทั่วถึง
จากความสําคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัด
จ้าง ถือเป็นหัวใจที่สําคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดิน ทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์
ให้คุ้มค่า แต่เท่าที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดให้ความสําคัญกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอย่างเต็มที่นัก คงให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพียงเน้นกฎระเบียบการควบคุมทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้พัสดุมาโดยไม่ต้องถูกสอบสวน แทนการกํากับงานให้ได้ผลงานและผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย
ที่กําหนด ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุถูกคุมเข้มไม่คล่องตัว จนกระทั่งรัฐบาลชุดของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ให้ความสําคัญในการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบ รวมถึงงานด้านการพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลได้โอนงานของหน่วยงานกลางที่กํากับดูแล
การบริหารพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง คือ สํานักงบประมาณ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาที่
กระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการกํากับดูแลเรื่องนี้ให้ครบวงจร ต่อมารัฐบาลได้ตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นโดยมีมาตราหนึ่ง
คือ มาตรา 23 กําหนดให้ส่วนราชการจัดหาพัสดุให้คุ้มค่า โดยไม่คํานึงถึงพัสดุที่มีราคาถูกสุด แต่คํานึงถึง
คุณภาพและประโยชน์ที่ในระยะยาว รวมทั้งต้องนําหลักการการบริหารพัสดุมาประกอบการจัดหาด้วย
ดัง นั ้น ภายหลัง การปฏิรูป ระบบราชการและกํา หนดแนวทางบริห ารจัด การภาครัฐ สมัย ใหม่
กระทรวงการคลังจึงจําเป็นต้องปฏิรูประบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ภาครัฐใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งการบริหารพัสดุดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ให้ครบวงจร
1.2) วัตถุประสงค์ในการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสมัยใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ แนวคิดในการบริหารระบบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐกําลังจะเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเน้นกฎระเบียบและกระบวนการเป็นการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาระบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสใน
การทํางาน ลดการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งการสร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มี
อยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการอันจะช่วยสนับสนุนพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและอนาคตได้อย่างมีบูรณาการ
การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสมัยใหม่ตามหลักการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่จะ
กล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไปจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันให้มีปฏิรูประบบบริหารพัสดุ การนําทฤษฎี
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี การบริหารพัสดุที่เป็นมาตรฐานสากลในประเทศต่าง ๆ การประยุกต์
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และปรับกระบวนทัศฯ (Paradigm) และการกําหนดแนวทางใหม่มนการบริหารพัสดุในภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการนําการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการจัดหา
และบริหารทรัพย์สินทุกชนิด (วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ที่ใช้ในการดําเนินการผลิตสินค้า
และบริการประชาชนได้ครบกระบวนการแล้วจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศทั้งระบบเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
2) ปัจจัยสําคัญทีผ่ ลักดันทําให้มกี ารปฏิรูประบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
ในการปฏิรูประบบราชการเมื่อปีงบประมาณ 2546 นอกเหนือจากการปรับ
โครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนแล้ว รัฐบาลยัง
มีนโยบายที่จะปรับปรุงการคลังของประเทศใหม่ โดยเฉพาะระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้นรายละเอียด
มาเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลการดําเนินงาน มีการสร้างระบบบริหารและกํากับงบประมาณที่แต่ละส่วนราชการ
ได้รับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
กับระบบปัจจุบันเพื่อสร้างประสิทธิภาพในภาคการคลังให้มีศักยภาพสูงสุดด้วย
อย่างไรก็ตาม การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ถือว่าเป็น
หัวใจหลักที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงการใช้เงินงบประมาณของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ครบถ้วน
ดังนั้น ในการที่จะปรับเปลี่ยน และปฏิรูประบบการบริหารพัสดุแนวใหม่ จําเป็นที่ต้องคํานึงและวิเคราะห์
ถึงปัจจัยสําคัญด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงความจําเป็น ในการปรับเปลี่ยนการบริหารพัสดุเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมปรับหลักการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งปัจจัยสําคัญ
ดังกล่าวสามารถจําแนกรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้
2.1) การปฏิรูปการเมือง
2.2) การปฏิรูประบบราชการ
2.3) การปฏิรูประบบการคลังและงบประมาณพร้อมกับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
2.4) การจัดทําพันธกรณีและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.5) การมีส่วนร่วมของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3) ทฤษฎีและมาตรสากลในการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.1) ทฤษฎีทีนํามาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ในการที่จะปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล จําเป็นทีจะต้องนําทฤษฎีในการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วย โดยทฤษฎี
การบริหารจัดการที่ได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็นทฤษฎีต้นแบบที่เป็นแนวคิดพื้นฐานในด้านการบริหาร
จัดการแห่งศตวรรษที่ 21 คือการออกแบบธุรกิจใหม่ (Business Process Redesign) ที่คิดค้นทฤษฎี
โดย Michael Hammer และ James Champy ปรมาจารย์ด้านการคิดค้นแบบกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจที่เขียนหนังสือ Reengineering the Corporation จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตั้งแต่ เมื่อปี พ.ศ. 2537
จนถึงปัจจุบัน รวมถึงต้นแบบทฤษฎีอื่น ๆ ที่นําไปขยายความคิดอีกมากมาย
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การออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม่เป็นการปรับกระบวนธุรกิจให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม ทั้งในด้า นต้นทุน คุณ ภาพ การบริการและความรวดเร็วในการให้บ ริการโดยมีก ารนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสําคัญในการออกแบบกระบวนการใหม่
กระบวนการธุรกิจใหม่ มีการทํางานดังนี้
3.1.1) มีการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจเรื่องนั้น ๆ ก่อน
3.1.2) เริ่มกระบวนการบริหารจัดการใหม่ประกอบด้วยการกําหนด
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางานใหม่ การสร้างระบบการกํากับดูแลและประเมินผลที่ดี พร้อม
มีการสร้างฐานข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับกระบวนการทํางานใหม่
3.1.3) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อย่างไร
ก็ตามความสําเร็จตามทฤษฎีการบริหารนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาด “ตัวจักร” สําคัญที่จะช่วยผลักดัน
นั่นคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรต้องยินยอมพร้อมใจที่จะให้ความร่วมมือผลักดันให้เกิด
ความสําเร็จ
3.2) ทิศทางการบริหารพัสดุที่เป็นมาตรฐานสากล
3.3) การนําทฤษฎีการบริหารและทิศทางการบริหารพัสดุสากลมาใช้ใน
การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทย
3.4) ตัวอย่างการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมาตรสากล
ในประเทศต่าง ๆ
3.5) การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ จะเป็นการนําเสนอการกําหนดเป้าประสงค์และการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการบริหาร
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสมัยใหม่ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางที่เกิดขึ้น
ดังนี้
3.51) เป้าประสงค์ (Objectives) ในการบริหารพัสดุและการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐใหม่
3.5.2) การปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศน์ (Paradigm Shift) ใหม่ในการ
บริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4) แนวทางการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสมัยใหม่
หลังจากที่กระทรวงการคลัง ได้กําหนดเป้าประสงค์และปรับกระบวนทัศน์
ในการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่แล้ว ปัจจุบัน
กระทรวงการคลังได้เริ่ม ดําเนิน การสร้า งระบบการบริห ารพัส ดุแ ละการจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐใหม่
โดยมุ่งสู่เป้าหมายความสําเร็จที่จะให้ส่วนราชการทุกแห่งใช้งบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อประชาชนและสังคมในมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ 4 แนวทาง
ดังนี้
4.1) การปรับปรุงกฎระเบียบการพัสดุภาครัฐ
4.2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในระบบพัสดุภาครัฐ
4.3) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้เป็นมืออาชีพ
4.4) การพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ
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จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จากระบบปัจจุบันให้เป็นระบบมาตรฐานสากลถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนา
ปรับเปลี่ยนระบบนี้จะเปลี่ยนโฉมการพัสดุภาครัฐของประเทศไทยใหม่ ให้เป็นระบบการบริหารงานที่
ทันสมัย ยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการ
ยกระดับมาตรฐานการทํางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ โดยคาดว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบ
การบริหารพัสดุแบบบูรณาการในครั้งนี้จะส่งผลให้การใช้จ่างเงินงบประมาณภาครัฐ มีการใช้จ่ายอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ประชาชนสามารถรับการบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐได้
อย่างเต็มที่
5) การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ 155 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง
วันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบในวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทํา
การวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้อง
ใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทําการ
นับตั้งแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 1 ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ให้ส่งสําเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุดด้วย
ข้อ 156 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว ตามข้อ 155 และ
ปรากฏว่ามีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพหรือสูญ หายไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 35 และข้อ 36 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือ
สูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไป
ถ้าผลการพิจ ารณาปรากฏว่า จะต้อ งหาตัว ผู้รับ ผิด ชอบด้วย ให้หัวหน้า
ส่วนราชการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป (ความในข้อนี้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541)
ข้อ 157 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้
ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
พิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
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ซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ การขาย
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณะกุศล
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธี ตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดในระเบียบนี้
(3) โอนให้ โอนแก่ ส่ วนราชการ หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐาน
การส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย
ข้อ 158 เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
ข้อ 159 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่
ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตาม ข้อ 157 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาทให้หัวหน้า
หน่วยราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้ าพั ส ดุ นั้ น มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น เกิ น 500,000 บาท ให้ อ ยู่ ใน
อํานาจของกระทรวงการคลัง หรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 26 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2541)
ข้อ 160 เมื่อได้ดําเนินการตาม ข้อ 157 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันจ่ายพัสดุนั้น
เมื่อได้ดําเนินการตาม ข้อ 159 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญ ชีทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันจ่ายพัสดุนั้น สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะที่
กฎหมายกําหนดด้วย (ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 26 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541)
ข้อ 161 ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญ
ไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตาม ข้อ 155 และได้ดําเนินการตามกฎหมาย
หรือระเบี ยบทางราชการที่ เกี่ยวข้ อง หรือระเบี ยบนี้ โดยอนุ โลม แล้ วแต่ กรณี เสร็จสิ้น แล้ ว ถ้าไม่ มี
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ระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ 157 ข้อ 158 ข้อ 159 และข้อ 160 โดย
อนุโลม (ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541)
จากการทบทวนแนวคิดการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 จะเห็นได้ว่า ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153 แล้วแต่กรณี จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเป็นเพื่อตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดเท่านั้น
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
2.1.5.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักวิชาการให้
นิยามความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วคํานิยามจะมีสาระที่สําคัญสอดคล้องกัน จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดย่อยและสํานวน
ในการเขียนและการพรรณนาอธิบายเท่านั้น ผู้วิจัย ขอนําเสนอเฉพาะนิยามความหมายสําคัญ ของ
นักวิชาการที่ได้รับการยอมรับและมักจะถูกนําไปอ้างอิงถึงในการเขียนตํารา และงานวิชาการสําคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นดังต่อไปนี้
วิลเลี่ย แฮมพ์ตัน (Hampton, 1990; อ้างอิงจาก อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 213214) ได้อธิบายความหมายและลักษณะของการปกครองท้องถิ่นว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง “การ
จัด การปกครองกันเองของประชาชนผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น” โดยการปกครองท้องถิ่นตามขอบเขต
ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษประกอบขึ้นด้วยลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรกการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองที่มีขอบเขตทางกายภาพชัดเจน เช่น มีพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนไม่ทาบกันกับท้องถิ่นอื่น จนทําให้แยกความรับผิดชอบออกจากกันไม่ได้ ประการ
ที่สอง เป็นการปกครองที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของพลเมืองในท้องถิ่นเป็นสําคัญ โดยพยายาม
จัดหาบริการต่าง ๆ ที่จําเป็นให้แก่พลเมือง เช่น บริการด้านโยธา บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น
ประการที่สาม มีสภาท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยมีวิธีการเลือกตั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการ
เลือกตั้งของสภาระดับชาติ ประการสุดท้าย มีรัฐบาลท้องถิ่นที่มีอํานาจอิสระในการดําเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเอง เช่น มีอํานาจในการเก็บภาษีอากร การอนุญาตให้ทําหรือ
ห้ามไม่ให้ทํา เป็นต้น จากลักษณะทั้งสี่ประการนี้ แฮมพ์ตันกล่าวว่า “ทําให้สามารถแบ่งแยกความ
แตกต่างระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่รัฐบาลส่งเข้ามาปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้อย่าง
ชัดเจน เช่น หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของรัฐบาล เป็นต้น” นอกจากนั้น การให้บริการของรัฐบาล
ท้องถิ่นก็ยังพิจารณาจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมตามสภาวะของท้องถิ่นด้วย
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2553: 27) ได้สรุปความหมายของการปกครองท้องถิ่นโดย
ปรับปรุงจากแนวคิดของ Dilys M. Hill โดสรุปว่าการปกครองท้องถิ่นคือ ระบบบริหารและจัดการ
กิจการสาธารณะและทรัพยากรต่าง ๆ ของท้องที่หนึ่งภายในรัฐหนึ่ง เป็นท้องที่อันมีขอบเขตที่ชัดเจน
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(defined boundaries) ภายในรัฐนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล (Legal entity) มีโครงสร้างด้านอํานาจ
และหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมายทั่วไปและ/หรือกฎหมายพิเศษ (an institutional structure with
powers and duties laid down in general and/or special statutes)
ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงหมายถึง การปกครองที่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับอํานาจในการปกครองจากรัฐบาลกลางให้มีบางส่วน หรือทั้งหมด ในการบริหารท้องถิ่นโดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง
อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง ให้องค์กรมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงาน
ภายในท้องถิ่นในเขตอํานาจของตน
2.1.5.2 ลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิ่น
ได้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายและลักษณะที่สําคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่แล้วคํานิยามต่าง ๆ มีสาระสําคัญที่สอดคล้อง
กันจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดย่อยและสํานวนในการเขียนและการพรรณนาอธิบายเท่านั้น
ผู้วิจัยขอนําเสนอคํานิยามที่สําคัญของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และนําไปอ้างอิงในงานเขียนตํารา
และงานวิชาการสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
โฮลโลเวย์ (Hampton, 1990; อ้างอิงจาก อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 216-217)
ได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิ่นไว้ 7 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) การปกครองท้ องถิ่ น จะต้องมี ข อบเขตพื้ น ที่ ชัดเจน (definite territory)
หมายถึงท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพรมแดนของตัวเองที่ชัดเจน เพื่อใช้พรมแดนนี้ เป็นกรอบเขตความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นนั้น
(2) การปกครองท้องถิ่นต้องมีกรอบประชาชนของตนเองที่ชัดเจน (definite
population)เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าท้องถิ่นใดมีขอบเขตประชากรของตนอย่างไร ทั้งนี้ประชากรจะ
มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น (local inhabitants) เช่น มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิในการรับ
บริการและมีหน้าที่ต้องเสียภาษี เป็นต้น
(3) การปกครองท้องถิ่นต้องมีองค์กรปกครองท้องถิ่นมารับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น (continuing government organization) โดยองค์กรดังกล่าวนี้ มีลักษณะ
เป็นสถาบันมีความถาวร ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเฉพาะคราว
(4) การปกครองท้องถิ่น ต้องสามารถกําหนดข้อกฎหมายของตนเอง ขึ้นบังคับ
ใช้ได้ (separate legal identity) โดยข้อกฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศโดย
ส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของตัวเองได้อย่างเต็มที่
(5) การปกครองท้องถิ่นต้องมีอิสระในการตัดสินใจดําเนินงานต่าง ๆ (autonomy
or degree of independence) ทั้งนี้เพราะถือว่า ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปัญหาที่ต้อง
แก้ไขเป็นการเฉพาะของตัวเอง อํานาจในการแก้ไขปัญหาและการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิอิสระ
ของท้องถิ่นเอง รัฐบาลกลางหรือท้องถิ่นอื่นจะมาก้าวก่ายไม่ได้
(6) การปกครองท้องถิ่นต้องมีอํานาจในการปกครอง (governmental power)
อันได้แก่อํานาจในการจัดการปกครองภายในตนเองที่ไม่ขัดกับอํานาจการปกครองของประเทศ เช่น
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มีอํานาจทางสภา มีอํานาจทางบริหาร และบางท้ องถิ่นมี อํานาจตุลาการเป็ นของตนเอง รวมทั้งมี
อํานาจในการออกนโยบายดําเนินงานต่าง ๆ ของตัวเอง
(7) มีอิสระในการจัดหารายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อดําเนินงานของตนเอง (fiscal
independence or some power to raise and spend money to carry on functions) ทั้ ง นี้
เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้มาดําเนินงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น เพราะหากท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอก็จะสามารถ
พึ่งพาตนเองสูงขึ้นลดการพึ่งพาจากรัฐบาลกลาง ทําให้รัฐบาลกลางไม่มีข้ออ้างเข้ามาแทรกแซงกิจการ
ของท้องถิ่น ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วจึงมีการจัดหารายได้เป็นเงื่อนไขประการต้น ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
โกวิท ย์ พวงงาม (โกวิท ย์ พวงงาม, 2552: 29-30, 25-49, 3-5) ได้ป ระมวล
หลักการสําคัญของการปกครองท้องถิ่นดังนี้
(1) การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันใน
ด้านความเจริญจํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) การปกครองรูปแบบ
พิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว
(2) หน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่น จะต้อ งมีอํา นาจอิส ระ (Autonomy) เป็น
การปฏิบั ติห น้ าที่ ต ามความเหมาะสม กล่ าวคือ อํานาจของการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขต
พอควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง
(3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะ
ดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ในการบริห ารตามหน้าที่แ ละเพื่อบังคับใช้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบัญ ญัติ เป็นต้น
ประเภทที่ส อง สิท ธิที่จะเป็นหลักในการดําเนินงานการบริห ารท้องถิ่น คือ อํานาจในการกําหนด
งบประมาณเพื่อการบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
(4) มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง มีองค์กรที่จําเป็น
ของการปกครองท้องถิ่นเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครอง
ท้องถิ่นแบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ
กรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ เป็นต้น
(5) ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวความคิด
ที่ว่านี้ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างแท้จริง หน่วย
การปกครองท้องถิ่นจึงจําเป็นจะต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการ
ของชุมชน และอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประขาชน
ในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย
ดังนั้น ลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงานของท้องถิ่นซึ่งประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ
ในการตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ ได้ เมื่อสงสัย ท้องถิ่นมีอิสระในการจัดหารายได้ มีอาณาเขตใน
การดําเนิ นกิจกรรมที่ชัดเจน มีอํานาจหน้าที่ในการทํ างานที่แน่นอน เช่น มีการกําหนดหน้าที่ของ
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ท้องถิ่นเอาไว้ในกฎหมายว่า มีสิ่งใดบ้างที่ท้องถิ่นทําได้ สิ่งใดที่ทําไม่ได้ เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ท้องถิ่นทั้งหลาย
2.2 กฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจัยการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 ความหมายของกฎหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐ ในการใช้ควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติของคนใน
สังคม ที่จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยุติธรรม และกฎหมายคือตัวกําหนดให้ประชาชน
มีสิทธิหน้าที่และเสรีภาพในสังคม ตลอดถึงการป้องกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชน มีนักปราชญ์
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้หลายนัย คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้รับ
สมญานามว่า พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทรงอธิบายว่า “ กฎหมายคือคําสั่งทั้งหลายของผู้ปกครอง
แผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ทําตามแล้วธรรมดาต้องได้รับโทษ”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายว่า กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน
หรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณี อันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ใน
การบริหารประเทศ เพื่ อใช้บังคับ บุ คคลให้ ปฏิ บั ติตาม หรือเพื่ อกําหนดระเบี ยบแห่งความสัม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
พระยานิติศาสตร์ไพศาล กล่าวว่า “กฎหมาย คือคําสั่งหรือคําบังคับบัญชาของผู้มีอํานาจ
สูงสุดได้วางเหนือไว้ผู้อยู่ใต้อํานาจ ที่จะให้กระทําหรืองดเว้นไม่กระทําสิ่งใด โดยถ้าผู้ใดไม่ทําตามจะ
บันดาลให้เกิดผลร้ายหรือโทษได้”
จากความหมายต่าง ๆ ตามที่ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า กฎหมาย
คือ กฎเกณฑ์ หรือกติกาที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายในรัฐ หากมีการผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในตัวบท
กฎหมายนั้น ๆ
2.2.2 กฎหมายการปกครองท้องถิน่
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่รวบรวม
หลักเกณฑ์ของความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจรัฐ (Les pouvoirs publics) หรือระหว่างนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน (Les personal publics) กับเอกชน เพื่อวางระเบียบการปกครอง การตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ที่มาสูงสุดของกฎหมายการปกครองท้องถิ่น มีเนื้อหาสําคัญ
คือ การวางระเบียบการปกครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนจึงไม่ได้บัญญัติเรื่อง
การปกครองท้องถิ่นไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐ แต่ก็เป็นพื้นฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การแต่งตั้ง ซึ่ง
แตกต่างจากการปกครองส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่นเหมือนกับการปกครอง
ระดับ ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มักจะกําหนดหลักการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นเอาไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของแต่ประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศลักเซมเบิรก์
ประเทศฝรั่งเศษ ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอเวย์
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การปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 แบบ คือ แบบทั่วไป เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ลักษณะหรือองค์ประกอบเหมือนกันทั่วประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปอาจมีหลาย
ประเภทก็ได้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปของประเทศไทย มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร /เมือง /ตําบล) และองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งในแต่ละ
ประเภทจะมีการกําหนดลัก ษณะ หรือองค์ประกอบให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือจะมี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อํานาจหน้าที่วิธีการในการจัดทํ าบริการ
สาธารณะการบริหารงานบุคคลการคลังและงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ แบบพิเศษ
เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบบางอย่างประการแตกต่างไปจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป ความแตกต่างนี้สืบเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ เอง
เช่น ท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เป็นท้องถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นหรือ เป็นท้องถิ่นที่เป็นสถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก เป็นต้น ตัวอย่าง
เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
2.2.3 กฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
กฎระเบียบหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
2.2.3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ข้อ 18 การซื้อหรือการจ้าง กระทําได้ 6 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ
(6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2545 )
ข้อที่ 19 การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท (ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538)
ข้อที่ 20 การซื้อหรือการจ้างโดวิธีสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538)
ข้อที่ 21 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง
ครั้งหนึ่ งซึ่งมี ราคาเกิ น 2,000,000 บาท (ความในข้อนี้ แ ก้ไขเพิ่ ม เติมโดยข้อ 3 แห่ งระเบีย บสํานั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538)
ข้อ ที่ 22 การซื้อ หรือ การจ้ างตามข้ อ 19 และข้ อ 20 ถ้าผู้ สั่งซื้อ หรือผู้สั่งจ้ าง
เห็นสมควรจะสั่งให้กระทําโดยวิธีที่กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
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การแบ่ งซื้อ หรือแบ่ งจ้างโดยลดวงเงิน ที่ จะซื้อ หรือจ้างในครั้งเดียวกั นเพื่ อให้
วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่ง
จ้างจะสั่งให้กระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
ข้อที่ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญั ติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(3) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(4) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(5) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ
(6) เป็ น พั ส ดุ ที่ โ ดยลั ก ษณะของการใช้ ง าน หรื อ มี ข้ อ จํ า กั ด ทางเทคนิ ค ที่
จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรค
ที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 60
(7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(8) เป็นพั สดุที่ ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี (ความในข้อนี้ แ ก้ไข
เพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
ข้อ 24 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
ให้ทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหาย
ก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(3) เป็นงานที่ต้องกระทําเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(4) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
(5) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่ม ในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือเร่งด่วน หรือ
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(6) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้าง โดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี (ความในข้อนี้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
ข้ อ ที่ 25 สํ า หรั บ ส่ ว นราชการในต่ างประเทศ หรื อ มี กิ จ การที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใน
ต่างประเทศ จะซื้อหรือจะจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้อหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ทํางานนั้นโดยตรง
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ข้อที่ 26 การซือ้ หรือการจ้างโดยกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(2) มี ก ฎหมายหรือ มติ ค ณะรัฐ มนตรีกํ าหนดให้ ซื้ อ หรือ จ้ าง และกรณี นี้ ให้
รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
2.2.3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของ
หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ข้อ 12 การซื้อหรือการจ้าง กระทําได้ 5 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ
การซื้อหรือการจ้างตาม (1) (2) (3) (4) (5) ให้กระทําได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
กําหนดไว้ ให้นําหลักเกณฑ์ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 มาใช้อนุโลมบังคับ
ให้มีสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ 13 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 14 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้อ 15 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีราคา 2,000,000 บาท
ข้ อ 16 การซื้ อ หรื อ การจ้ า งตามข้ อ 13และข้ อ 14 ถ้ า ผู้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ ผู้ สั่ ง จ้ า ง
เห็นสมควรจะสั่งให้กระทําได้โดยวิธีกําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงิน
ต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทํามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อ
แบ่งจ้างวัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันทั้งจํานวนเงิน
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่ง
จ้างจะสั่งให้กระทําตามวงเงินที่สัญญากู้หรือเงินสัญญาช่วยเหลือกําหนดก็ได้
ข้อ 17 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่ง กรณีใด ดังต่อไปนี้
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(1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้า อาจจะเสียหายแก่หน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(3) เป็น พัส ดุที่จําเป็น ต้อ งซื้อ โดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนิน การผ่าน
องค์การต่างประเทศ
(4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องซื้อ
ตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 63
(5) เป็นพัสดุที่เป็นดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่จําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(6) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(7) เป็ นพั สดุที่ มี ความจําเป็ นต้องการใช้เพิ่ มขึ้ นจากสถานการณ์ ที่ จําเป็ น หรือ
เร่ง ด่ว น หรือ เพื่อ ประโยชน์ข องหน่ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น และจํา เป็น ต้อ งซื้อ เพิ่ม
(Repeat order) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
ข้อ 18 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
(2) เป็ น งานจ้ างซ่ อ มแซมพั ส ดุ ที่ จํ าเป็ น ต้ อ งถอดตรวจให้ ท ราบความชํ ารุด
เสียหายเสียก่อน จึงมีการประเมินค่าซ่อมได้ เช่น งานซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องไฟฟ้า หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(3) เป็นงานที่ต้องกระทําเร่งด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
(4) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(5) เป็น งานที่จําเป็นต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน เพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แ ก่ การซื้อหรือการจ้างจาก
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
2.2.3.3 การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538
ข้อ 12 การซื้อหรือการจ้าง กระทําได้ 5 วิธี คือ
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(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ
ข้อ 13 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อ 14 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างซึ่งครั้งหนึ่ง
มีราคาเกิน 50,000 บาท
ข้อ 15 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 1,000,000 บาท
ข้อ 16 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 13 และข้อ 14 ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้จ้างเห็นสมควร
จะสั่งให้กระทําโดยวิธีที่กําหนดสําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่ซื้อหรือจ้างในครั้งเดี่ยวกันเพื่อให้วงเงิน
ต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะมิอาจกระทําได้
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง
จะสั่งให้กระทําตามวงเงินที่สัญญา เงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
ข้อ 17 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 50,000 บาท ให้
กระทําได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็นพัสดุที่ต้องการใช้เร่งด่วน หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล
(3) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ
(4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง
(5) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(6) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ 18 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 50,000 บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไป
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหาย
ก่อ นจึง จะประมาณการค่าซ่อ มได้ เช่น งานซ่อ มเครื่อ งจัก ร เครื่อ งมือ กล เครื่อ งใช้ไฟหรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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(3) เป็ น งานที่ ต้ อ งกระทํ า โดยเร่งด่ วน หากล่ าช้ า อาจเกิ ด ความเสี ย หายแก่
องค์การบริหารส่วนตําบล
(4) เป็นงานที่ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ดี
ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แ ก่ การซื้อหรือการจ้างจาก
หน่วยราชการตามหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังนี้
(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือผู้ทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
จากการศึกษาพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่
จะเลือกใช้กฎระเบียบข้อบังคับตามงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง
กันไปในเรื่องของงบประมาณตามจํานวนประชาชน ผู้รับบริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ส่วนขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแห่ง ก็จะเหมือน ๆ กัน
มีประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอํานาจสูงสุด ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเหมือนกัน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 เป็นหลักในการศึกษาการจดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ได้กําหนดประเภทของการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยแบ่งวิธีการจัดหาออกเป็น 6 ประเภท (ธีรยุทธ์ สําราญทรัพย์, 2551) คือ
(1) การจัดทําเอง
(2) การซื้อการจ้าง
(3) การจ้างที่ปรึกษา
(4) การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
(5) การแลกเปลี่ยน
(6) การยืม
สําหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2538 ได้กําหนดวิธีการจัดหาไว้ 4 ประเภท คือ การจัดทําเอง การซื้อการจ้าง การแลกเปลี่ยน การยืม
การจัดหาแต่ละประเภทจะมีหลักการที่สําคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ
(1) การจัดทําเอง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดทําพัสดุขึ้นเองแทนการจ้าง โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรียกว่า “หัวหน้าฝ่ายบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น” ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538
เรียกว่า “ประธานกรรมการบริหาร”ซึ่งปัจจุบันคือตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล) แต่งตั้งผู้
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ควบคุมรับผิดชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้างการที่ระเบียบกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดทําพัสดุขึ้นเองนั้น เนื่องจากในปัจจุบันการดําเนินการเกี่ยวกับการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจํากัด เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อหาผู้
รับจ้างแล้วปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากราคาวัสดุและค่าแรงงานมี
แนวโน้ มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดจ้างได้ และทํ าให้
โครงการดําเนินการไปโดยล่าช้าไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุจึงได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทํา
โครงการก่อสร้างเพื่อจัดทําสิ่งของเพื่อใช้งานได้เอง
(2) การซื้อหรือการจ้าง
วิธีการซื้อหรือการจ้าง เป็นวิธีการจัดหาพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุได้กําหนดการซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 5 วิธี ตามลําดับวงเงินและความสําคัญ ดังนี้
(2.1) วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
(2.2) วิธีส อบราคา ได้แ ก่ การซื้อ หรือ การจ้า งครั้ง หนึ่ง ซึ่ง มีร าคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(2.3) วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาทขึ้นไป
(2.3) วิธีพิเศษ แยกเป็น
(2.3.1) การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(2.3.1.1) เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยส่ ว นราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
(2.3.1.2) เป็ น พั ส ดุ ที่ ต้ อ งซื้ อ เร่ ง ด่ ว น หากล่ า ช้ า อาจจะ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.1.3) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(2.3.1.4) เป็ น พั ส ดุ ที่ โดยลั ก ษณะของการใช้ ง าน หรื อ มี
ข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจํา
ตําแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(2.3.1.5) เป็น พัส ดุที ่เ ป็น ที ่ด ิน และหรือ สิ ่ง ก่อ สร้า งซึ ่ง
จําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
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(2.3.1.6) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้
ผลดี
(2.3.2) การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(2.3.2.1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มี
ความชํานาญเป็นพิเศษ
(2.3.2.2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้
ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อนจึงประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(2.3.2.3) เป็ น งานที่ ต้ อ งกระทํ า โดยเร่ ง ด่ ว น หากล่ า ช้ า
อาจจะเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.2.4) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้
ผลดี
(2.3.3) วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง จากส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้
(2.3.1.1) เป็ น ผู้ ผ ลิ ต พั ส ดุ ห รื อ ทํ า งานจ้ า งนั้ น เอง และ
นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(2.3.1.2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้ซื้อ
หรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา ระเบียบเปิดโอกาส
ให้ดําเนินการตามวิธีที่กําหนดไว้ สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะไปดําเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาก็ได้ แต่ห้ามมิให้มีการแบ่งซื้อหรือการแบ่งจ้าง โดยการลด
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อํานาจ
การสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป
การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จะใช้ วิ ธี ก ารซื้ อ หรื อ จ้ างโดยวิ ธีใดนั้ น
ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุวิธีการซื้อ
การจ้างดังกล่าว พร้อมเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้นไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างที่เสนอขออนุมัติต่อ
ผู้มีอํานาจตามระเบียบทุกครั้ง สําหรับขั้นตอนและหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจัดจ้างของแต่ละวิธีโดย
ละเอียดจะปรากฏในเนื้อหาต่อไปนี้
นอกจากวิธีก ารซื้อ หรือ การจ้า งทั้ง 5 วิธีข้า งต้น แล้ว ปัจ จุบัน ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – auction) สําหรับการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินรวมเกิน 2 ล้านบาท
โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วย
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548
(3) การจ้างที่ปรึกษา
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอํานาจหน้าที่กว้างขวาง
หลายประการ ลัก ษณะงานบางอย่า ง เป็น งานที่ต้อ งอาศัย ทัก ษะฝีมือ และงานทางวิช าการ เช่น
งานศึก ษาวิจัย งานติด ตามประเมิน ผลงานพัฒ นาระบบข้อ มูล สารสนเทศ งานด้า นวิศ วกรรม
สถาปัตยกรรม งานสํารวจออกแบบ เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้างบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่ ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้ บริการดังกล่าว โดยดําเนินการในรูปแบบการจ้างที่
ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ
(3.1) การจ้างที่ป รึก ษาโดยวิธีตกลง ได้ แ ก่ การจ้างที่ ป รึก ษาที่ ผู้บ ริห าร
ท้องถิ่นตกลงจ้างรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้
ให้ บ ริการที่เชื่อถื อได้ ซึ่งการจ้ างที่ ป รึกษาโดยวิธีตกลงราคา จะกระทํ าได้เฉพาะกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(3.1.1) เป็นการจ้างทํางานต่อเนื่องจากงานที่ทําอยู่แล้ว
(3.1.2) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่า ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะ
ให้บริการตามที่ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก
(3.1.3) เป็ น การจ้ างที่ ต้ อ งกระทํ าโดยเร่งด่ วน หากล่ าช้ าอาจจะ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3.2) วิธีคัดเลือก ได้แ ก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือ
น้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุดอย่างไรก็ดี การจ้างที่
ปรึกษาจากบุคคลภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Outsource) ควรเป็นงานที่มิใช่ภารกิจประจํา
ควรดําเนินการจ้างเฉพาะงานวิชาการที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง และใช้ความชํานาญเฉพาะอย่าง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถทําได้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีบุคลากรที่
มีความชํานาญเฉพาะ การจ้างที่ปรึกษาควรมีกระบวนการดําเนินการจัดจ้างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยเฉพาะที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ควรมีความเป็นกลางโดยต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้รับจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้ทุกขั้นตอน สําหรับอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามระเบี ยบ
กําหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้คํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะ
ของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้างจํานวนคน - เดือน (man -months) เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น
(4) การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
การจ้า งออกแบบและควบคุม งานขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น
หมายความถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างบริการจาก นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบ
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ธุรกิจบริการด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั ส ดุข องหน่วยการบริห ารราชการส่วนท้ องถิ่น กําหนดวิธีการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานไว้ 4 วิธี คือ
(4.1) การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเลือกจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบ หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็น
ผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้
ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(4.2) การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดย
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือก
ผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่
มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(4.3) การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบ
และควบคุมงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเชิญชวนการว่าจ้างและคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล
คุณวุฒิ และประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดง
ผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้
ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน 5,000,000 บาท
(4.4) การจ้างโดยวิธีพิเศษ มี 2 ลักษณะดังนี้
(4.4.1) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณี
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าจ้างมีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(4.4.2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบ
อาคารที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ หรือ
งานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดเรื่อง
การจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(4.5) สําหรับค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานตามระเบียบกําหนดไว้สัมพันธ์
กับงบประมาณค่าก่อสร้าง แยกได้ ดังนี้
(4.5.1) อาคารที่งบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้จ่าย
ค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ2 ของวงเงินค่าก่อสร้าง
(4.5.2) อาคารที่งบประมาณค่าก่อสร้าง เกิน 10 ล้านบาท สําหรับ
ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของ
วงเงินค่าก่อสร้าง
(5) การแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนพัสดุ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประการหนึ่ง ซึ่งระเบียบกําหนดให้กระทําได้เฉพาะในกรณีที่จําเป็น และเพื่อประโยชน์ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลฯ
ไม่ได้กําหนดเรื่องการแลกเปลี่ยนไว้) ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(5.1) การแลกเปลี่ยน วัสดุกับวัสดุ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ประเภท หรือ
ชนิดเดียวกัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(5.2) การแลกเปลี่ยนครุภัณ ฑ์กับครุภัณ ฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น และการแลกเปลี่ยนที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาเทศบาลแล้วแต่กรณี และให้ขออนุมัติ
ต่อกระทรวงมหาดไทย
สําหรับการแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่
(5.2.1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุ ที่ต้องการแลกเปลี่ยน
ตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้นสําหรับพัสดุประเภทที่ดิน ให้ยึดถือตามราคาประเมินของกรมที่ดินเป็น
เกณฑ์ด้วย
(5.2.2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ ที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้น จะเป็น
ความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เสียประโยชน์
(5.2.3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจาก
ราคาที่ประเมินตาม และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งถือตามราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป
(5.2.4) ต่อ รองกับ ผู้เ สนอราคารายที่ค ณะกรรมการเห็น สมควร
แลกเปลี่ยน
(5.2.5) เสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาสั่งการให้
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการต่อไป
(5.2.6) ตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุจะต้องทํารายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการดังต่อไปนี้
(5.2.6.1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยน
(5.2.6.2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(5.2.6.3) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ
(5.2.6.4) พัส ดุที ่จ ะรับ แลกเปลี ่ย น และให้ร ะบุว ่า จะ
แลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(5.2.6.5) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
(6) การเช่า
การเช่าเป็นวิธีการจัดหาอีกประเภทหนึ่งที่ระเบียบกําหนดให้กระทําได้ โดย
ให้อยู่ในอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นสําหรับ
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วิธีการเช่าสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบกําหนดให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เช่น
ถ้ า องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประสงค์ จะเช่ าทรั พย์ สิ นและค่ าเช่ าทรั พย์ สิ นไม่ เกิ น 100,000 บาท
ก็สามารถดําเนินการเช่าได้โดยวิธีตกลงราคา เป็นต้น สําหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้แก่ ที่ดิน หรือ
สิ่งก่อสร้างนั้นตามระเบียบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงวงเงินค่าเช่าแต่อย่างใด และกระทําได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(6.1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6.2) เช่ าสถานที่ เพื่ อ ใช้ เป็ น ที่ ทํ าการในกรณี ที่ ไม่ มี ส ถานที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอจะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
(6.3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงิน
งบประมาณ
(6.4) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ ทั้งนี้ ก่อนดําเนินการเช่า เจ้าหน้าที่พัสดุต้องทํารายงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามรายการดังต่อไปนี้
(6.4.1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(6.4.2) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(6.4.3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของ
สถานที่ บริเวณที่ต้องการใช้พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
(6.4.4) อั ต ราค่ า เช่ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี ข นาดและสภาพ
ใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)

ภาพที่ 2.2 การจัดหาพัสดุ
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2.3 ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้เลือกเอาผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับปัญ หาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านแนวนโยบายของรัฐ นํามาเสนอในด้านที่เป็นปัญ หาคล้ายกัน
ดังต่อไปนี้
ปัญ หาและอุป สรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกิดจากกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับ นภา บุญสร้าง
(2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัญ หาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
เจ้าหน้าที่พัส ดุประสบปัญ หาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แ ก่
หลัก เกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ12 เกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์พอสมควร หากไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขอาจส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ต้องล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานได้ ปัจจัยที่สําคัญที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความพร้อมของหน่วยงานในด้านสารสนเทศ ซึ่ง
ควรนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของรัฐและ สมบูรณ์ เล็กเจริญ (2557: 28) ที่ศึกษาเรื่องปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีกลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหา และจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) กรมบัญ ชีกลางควรออกระเบียบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ง่ายต่อ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัส ดุ 2)ควรมีคู่มือ การปฏิบัติงานแต่ล ะขั้น ตอนอย่างชัด เจน 3) ควรลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ เพื่อการได้มาซึ่งพัสดุที่เร็วขึ้น 4)กรมบัญชีกลางควรจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 5) ให้
วิเคราะห์พัสดุแต่ละประเภทที่ดําเนินการแล้ว ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดีจริง ๆ 6) ควรให้ความสนับสนุน
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความชํานาญในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับ
อภัยวงศ์ คําเพชร (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จากการวิจัยสรุปได้ว่า ถึงแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเป็นระเบียบที่ดี แต่ไม่สามารถป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
ของส่วนราชการได้ เนื่องจากการดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ปฏิบัติโดยการใช้ดุลพินิจ และการตัดสินใจ
ของคนซึ่งง่ายต่อการทุจริต โดยมีผลประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทน หากคนเหล่านั้นไม่มีจิตสํานึกของ
ความเป็นข้าราชที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีในสังคมของชาติ ประกอบกับระบบตรวจสอบที่
ไร้ประสิทธิภาพและบทลงโทษที่ไม่น่าเกรงกลัว ซึ่งระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
การทํา e – auction เป็นระบบที่ดีและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยหลักการ เนื่องจากเป็นหลักการ
ของการแข่งขันกัน ด้วยราคาบนพื้นฐานสินค้าคุณภาพและปริมาณเดียวกัน ผู้เสนอราคาจําเป็นต้องลด
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ต้นทุนสินค้าหรือโครงการให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าผลประโยชน์ตอบแทนต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือที่เรียกว่า “เงินใต้โต๊ะ” และสิ่งที่หน่วยงานของรัฐทําได้คือ การซื้อสินค้าที่ไม่เกิน
ราคากลาง แต่ราคากลางนั้นต้องเป็นธรรมและเหมาะสม
ปัญ หาด้า นกฎระเบีย บที่เ คร่ง ครัด ไม่มีค วามยืด หยุ่น จนทํา ให้เ กิด ปัญ หาซึ่ง สอดคล้อ งกับ
รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย
พบว่าจากการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่สําคัญของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาเป็นคู่สัญญากับ
ส่วนราชการ โดยการเสนอราคาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้นจากการจั ดซื้ อจัดจ้างดังที่ กล่าวไปแล้วดังนั้ น จึงมี การเสนอแนะเพื่ อประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่มีความเคร่งครัดไม่มี
ความยืดหยุ่นทําให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และธวัช ชัยแก้ว (2550)
ที่ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักกฎหมาย
นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการประจํา และผู้รับเหมาก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2549 จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.
ว่าด้วยความผิด เกี่ย วกับ การเสนอราคาต่อ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ที่ได้บัญ ญัติขึ้น เพื่อ เป็น
การปราบปรามและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต (การฮั้ว
ประมูล) แต่พบว่ายังไม่มีมาตรการใด ๆ ที่จะสามารถป้องกันการฮั้วประมูลได้ จึงทําให้เกิดปัญหาใน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ คือการเจรจาหรือตกลงกันก่อน
ประมูล เพื่อ ให้เกิดการสมยอมราคาหรือการฮั้วประมูล และอิท ธิพ ลของนัก การเมืองอิทธิพลของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างและการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดซื้อจัด
จ้างทําให้เห็นว่า กฎหมายที่เคร่งครัดและขาดความยืดหยุ่นนั้นยังมีช่องว่างที่ก่อให้เกิดการทุจริต และ
อังสุธร นามตรง (2550) ที่ได้ศึก ษาเรื่อง ปัญ หาจัดซื้อ จัด จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนตําบลในเขต
อํานาจเจริญเพื่อ 1) ศึกษาถึงสภาพปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 2) เพื่อ
ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และกลไกต่าง ๆ อันเป็นช่องทางในการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 3) เพื่อศึกษาแนวทางดําเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลได้นําเอาหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หรือมีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) พร้อมทั้งนํายุทธศาสตร์การเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามา
ในการแก้ไขปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตําบล และกรณีศึกษาการควบคุมด้วยวิธีสั่งการผ่านหนังสือ
ราชการสู่องค์การบริหารส่วนตําบลที่ อนุรักษ์ กาวิโจง (2555: 134-137) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการควบคุมด้วยวิธีสั่งการผ่านหนังสือราชการ
สู่องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอแม่อ่อน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางหลักที่มีข้อสั่งการต่าง ๆ ผ่านหนังสือราชการลง
มาสู่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ คอยนําหนังสือราชการส่งต่อมายัง
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลในพื ้น ที่อีก ทอดหนึ่ง และเรื่อ งสํ า คัญ ที่ ถูกกําหนดโดย หนั งสือราชการ
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ดังกล่าวในรอบปีงบประมาณ 2553 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
และส่งผลกระทบต่อหลักการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น มีรายละเอียดจําแนกได้ดังนี้
กรณีเรื่องการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งกระทบต่อภาระหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเจ้าหน้าที่ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบในภาระงานที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากงานที่ ทํ า ประจํ า และกระทบต่ อ งบประมาณที่ อุ ด หนุ น ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ควรจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเอง และกระทบต่อ
บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในการดําเนินโครงการให้สําเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามเนื่องจาก
เป็นกรอบนโยบายของรัฐบาล และเพื่อประโยชน์ในด้านสาธารณูปโภคของประชาชนในท้องถิ่น
กรณีเรื่องการดําเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และกระทบต่อภาระหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ต้องมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับ
เบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการ การดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการและการจัดทํารายงานข้อมูล
ผู้รับเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการ กระทบต่องบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้องออกเงินสํารอง
จ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการไปก่อน ในกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนเงินอุดหนุนในเรื่อง
ดังกล่าวล่าช้า และกระทบต่อบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามเนื่องจากมีระเบียบกฎหมายกําหนด และเพื่อประโยชน์ในการยังชีพของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น ในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการสั่งการโดย
หนังสือราชการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวสู่องค์การบริหารส่วนตําบล จึงสรุปได้ว่า การสั่งการผ่านหนังสือ
ราชการของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานราชการ
ขององค์การบริหารงานส่วนตําบล ขัดแย้งกับหลักการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากรัฐยังไม่ให้
อํานาจอิสระในการบริหารราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกระจายอํานาจที่การบริหาร
ราชการยังคงแฝงการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ในลักษณะความสัมพันธ์ที่มีสายการบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจากบนลงล่าง ที่ยังอาศัยการควบคุมกํากับดูแลโดยใช้วิธีสั่งการผ่านหนังสือราชการลงมา
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญที่ได้ให้การรับรองหลักการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้และตัดสินใจในการทํากิจการของท้องถิ่นได้
และรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งการมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง โดยรัฐต้องกํากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าที่จําเป็น และมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องเหมาะสมตามกรอบของกฎหมาย
สรุปได้ว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารทั้ง 3 ระบบ พบว่า รัฐบาลกลางในฐานะ
ผู้ใช้อํานาจอธิปไตยทางการบริหารประเทศเป็นส่วนราชการ ที่มีหน้าที่ในการดูแลการบริหารงาน
ราชการแผ่นดินทั้งหมด ส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่ปกครองดูแลและให้บริการประชาชนตามขอบเขตแห่ง
กฎหมาย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับมอบอํานาจอธิปไตยจากรัฐ ให้ดูแลและบริการประชาชนในเขต
พื้นที่ ส่วนระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ ดังนี้
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(1) กํากับดูแลการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
(2) สนับสนุนการทํางานของท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นจากการศึกษาของ อัจจิมา ฉัตรแก้ว เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตใน
การจัด ซื้อ จัด จ้างในองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ” ได้ก ล่า วถึง ปัญ หาการตรวจสอบความเป็น ผู้มี
ส่วนได้เสียระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้เสนองานหรือเสนอราคาในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ว่าไม่ใช่ปัญหาที่
เกิดจากตัวกฎหมาย แต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้เสนอ
มาตรการในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง คือเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทํา
การตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของตัวเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา หรือผู้บริหารของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับผู้เสนอราคา หรือเสนอราคาอย่างเคร่งครัดโดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ได้แก่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ต่อมาในการแก้ไขปัญหาการขาดการถ่วงดุล
ระหว่างผู้มีอํานาจสั่งจ่ายและผู้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้นําระบบการเบิกจ่าย
และตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช้กับกรณีของ
ประเทศไทย โดยให้หัวหน้าส่วนการคลังในฐานะที่เป็นผู้จ่ายเงินเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
และเป็นผู้ถือบัญ ชีการเบิกจ่ายเงินซึ่งต้องถูกตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีนั้นโดยสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ส่วนปัญหาในการกําหนดราคากลาง
เสนอมาตรการการแก้ไข คือ 1) เสนอให้มีองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการในระดับอําเภอหรือระดับ
จังหวัด โดยในองค์ประกอบของคณะกรรมการควรมีตัวแทนจากหอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการค้า
วัสดุก่อสร้างในพื้นที่ หรือวิศวกรร่วมอยู่ด้วยเพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดราคามาตรฐานของราคาวัสดุ
ไว้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่และให้ครอบคลุมรายการที่กรมการค้าภายในหรือ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้การกําหนดราคากลางตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
2) ให้หน่วยงานของรัฐทําการประกาศราคากลางและแสดงรายละเอียดการคํานวณราคากลางในระบบ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนและเอกชนที่สนใจได้รับทราบและมีโอกาสในการตรวจสอบ
การกําหนดราคากลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลจากการศึกษาของผู้วิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้น จากการศึกษาของ รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ
(2550) เรื่อง “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย”ได้กล่าวถึงสภาพการจัดหา
พัสดุที่ส่วนราชการได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนํามาใช้ในประโยชน์ทางราชการ พบว่าพัสดุส่วน
ใหญ่จะไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน บางกรณีได้พัสดุมาไม่ตรงกับความต้องการหรือได้มาด้วยราคา
ที่ สู งกว่าราคาท้ องตลาด จากปั ญ หาเหล่ านี้ พ บว่ามี ส าเหตุที่ สํ าคั ญ ด้วยกัน สองประการ กล่ าวคื อ
1) ปัญหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ทําการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายใต้ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี เมื่อระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 หรือ ระเบีย บสํ า นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการพัส ดุด ้ว ยวิธ ีท าง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ทั้งสองฉบับได้ใช้บังคับไปได้ระยะเวลาหนึ่งเกิดปัญหาและอุปสรรคตาม
เกิด มี ผ ลให้ เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ไม่ ส ามารถดําเนิ น การจั ดซื้ อจั ด จ้ างได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ และอาศั ย
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ช่อ งว่า งทางกฎหมายที่เกิด ขึ้น หาผลประโยชน์ใ ห้ต นเองหรือ บุค คลอื่น โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
2) ปัญหาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามส่วนราชการต่าง ๆ จะพบว่าเจ้าหน้าที่
จํานวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการพัสดุอย่างแท้จริง จึงทําให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบางครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ก็ขาดความเป็นอิสระ
เพราะระบบราชการไทยเป็นระบบสายการบังคับบัญชาที่ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสูงสุดที่จะให้คุณให้
โทษแก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ ดั งนั้ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะครั้ งเจ้ า หน้ า ที่ อ าจถู ก แทรกแซงโดย
ผู้บังคับบัญชาให้ตัดสินใจเลือก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือบริษัทเอกชนที่ตนมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน จากปัญหาเหล่านี้ ควรหามาตรการแก้ไขหรือหาวิธีการที่จะเป็นหลักประกัน และ
ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถที่
จะมีอิสระในการตัดสิ นใจได้อย่างเต็มที่ ที่จะรักษาผลประโยชน์ ของประเทศได้ นอกจากนี้ เพื่ อเป็ น
แรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มความสามารถ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่
เห็นควรให้มีการกําหนดตําแหน่งสายงานเจ้าหน้าที่พัสดุไว้คล้ายกับตําแหน่งผู้ที่มีอํานาจทําสัญ ญา
(Contrating Officer) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ดํารงตําแหน่ งเจ้าหน้าที่พั สดุจะต้องสอบ
คัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งจะมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งด้วยเหตุ
พิเศษตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ระเบียบที่ กพ. และ
กระทรวงการคลังกําหนด) และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตน และกรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ ธวัช ชัยแก้ว เรื่อง“ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่” ก็พบว่าปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีทั้งในด้านของกฎระเบียบ
ข้ อ กฎหมายและการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ และมี ม าตรการการแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่
มาตรการคัดสรรคคนดีเข้าสู่ตําแหน่ง มาตรการจัดทําประมวลจริยธรรมและกฎหมายห้ามผลประโยชน์
ขัดกัน มาตรการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการกําหนดให้การกระทําทุกอย่างต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการใช้ระบบการบริห ารและการจัดการบ้า นเมืองที่ดีห รือ ธรรมาภิบาล (Good
govermance) (ถวิลวดี บุรีกุล, 2549: 6) เป็นหลักการบริหารแนวใหม่ เป็นหลักการทํางาน 6 ประการ
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักการสํานึกผิด หลักความคุ้มค่า หลักความ
โปร่งใส มาใช้บริหารองค์กร
ปัญหาที่ผู้วิจัยพบคล้ายกันกับรัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (2550); ธวัช ชัยแก้ว (2550) คือ
(1) ปัญหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ปัญหาด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรแก้ไขโดยหาวิธีก ารที่จะเป็น หลัก ประกัน และให้ค วามคุ้ม ครองแก่เจ้าหน้าที่พัส ดุแ ละ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถที่จะมีอิสระในการตัดสินใจได้อย่าง
เต็มที่ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มความสามารถ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้อย่างเต็มที่ เห็นควรให้มีการกําหนดตําแหน่งสายงานเจ้าหน้าที่พัสดุไว้คล้ายกับตําแหน่งผู้ที่มีอํานาจ
ทําสัญญา (Contrating Officer) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
สอบคัดเลือกและมีคุณ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งจะมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
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(รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ, 2550: 113) และมาตรการคัดสรรคคนดีเข้าสู่ตําแหน่ง (มาตรการจัดทําประมวล
จริยธรรมและกฎหมายห้ามผลประโยชน์ขัดกัน มาตรการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการ
กําหนดให้การกระทําทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และการใช้ระบบการบริหารและการจัดการ
บ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (ธวัช ชัยแก้ว, 2550: 50)
ซึ่งจากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ประมวลสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การแก้ไข
ปัญหาต้องใช้วิธีการที่หลากหลายไปพร้อมกัน ไม่สามารถใช้วิธีการออกกฎหมายและบังคับกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวได้ จําเป็นต้องดําเนินการควบคู่กับบรรทัดฐานอื่น ๆ หรือได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
สังคมอื่น ๆ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาให้กับผู้ประกอบการ การตรวจสอบราคากลาง
และ Specification การปรับปรุงการตัดสินผู้ชนะการประกวดราคา โดยไม่ใช้ราคาเป็นตัวตัดสินเพียง
อย่างเดียว การจัดตั้งองค์กรอิสระทําหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศ การปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคลของรัฐให้มีอิสระจากการเมือง การใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เข้มงวดต่อเนื่องและจริงจัง เน้นการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการอย่างต่อเนื่องและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ มีการกํากับดูแลโดยประชาชนและสังคม
มีการสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริตเสริม สร้างทัศ นคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจ ริต ใช้วิธีก าร
จัด ซื ้อ จั ด จ้ างทางอิ เล็ ก ทอร์ นิ ก ส์ ให้ ส ถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การเมื อ ง สถาบั น การปกครอง
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทางเศรษฐกิจ องค์กรเอกชน ฯลฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลให้การกระทําความผิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลดลงและหมด
ไปจากสังคมไทยและควรมีก ารปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎระเบีย บข้อ บัง คับ ต่า ง ๆ ที ่ย ัง ไม่ส ามารถที ่จ ะ
ครอบคลุมขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นได้
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัด
จ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด้านระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมาย
- ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากกรอบแนวคิด วิธีการวิจัยในส่วนนี้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นสภาพทั่วไปในลักษณะของภารกิจหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานจริง และการจัดลําดับ
ขั้นตอนความสําคัญของการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสําเร็จ
ในการนํานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี”
ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นระเบียบวิธีหลัก โดยการศึกษาจากจาก
เอกสารการรายงาน บั น ทึ ก การประชุ ม ประกาศของทางราชการ วารสารสิ่ งพิ ม พ์ บทความทาง
วิชาการ การค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งเอกสารขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งการสืบค้นจาก
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเข้าถึงเว็บไซด์ของหน่วยงานระบบราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาศึกษา
และนํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In depth Interview)
การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการดังต่อไปนี้
3.1 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 แหล่งข้อมูลที่เชื้อถือได้และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
3.1 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ
3.1.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี
3.1.2 ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ ผูว้ ิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
3.1.2.1 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 14 คน จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานีองค์กรปกครองละ 2 คน ดังนี้
1) เทศบาลนครอุบลราชธานี
2) เทศบาลเมืองวารินชําราบ
3) เทศบาลเมืองเดชอุดม
4) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช
6) องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม
7) องค์การบริหารส่วนตําบลนาส่วง
3.1.2.2 ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูลในท้องถิ่นจํานวน 5 คน
3.1.2.3 นักกฎหมาย 5 คน
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ภาพที่ 3.1 ทีต่ ั้งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา: สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี (2560: เว็บไซต์)
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ด มี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลทั้ งหมด 195 แห่ ง จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ
มีองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด 187 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์การบริห ารส่วนตําบลทั้งหมด
148 แห่ง จังหวัด สุรินทร์ มีองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด 146 แห่ง และจังหวัดอํานาจเจริญ
มีองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด 41 แห่ง (สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, 2558ข: เว็บไซต์)
จัง หวัด อุบ ลราชธานี มีก ารแบ่ง เขตการปกครองออกเป็น 25 อํา เภอ 219 ตํา บล
2,469 หมู่บ้า น อํา เภอทั้ง หมดประกอบด้ว ย อํา เภอเมือ ง อํา เภอศรีเ มือ งใหม่ อํา เภอโขงเจีย ม
อําเภอเขื่อ งใน อําเภอเขมราฐ อําเภอเดชอุด ม อํา เภอนาจะหลวย อําเภอน้ํายืน อําเภอบุณ ฑริก
อําเภอตระการพืชผล อําเภอกุดข้าวปุ้น อําเภอม่วงสามสิบ อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร
อําเภอตาลสุม อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอสําโรง อําเภอดอนมดแดง อําเภอสิริน ธร อําเภอทุ่ งศรีอุด ม
อําเภอนาเยีย อําเภอนาตาล อําเภอเหล่าเสือโก้ก อําเภอสว่างวีระวงศ์ อําเภอน้ําขุ่น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 54 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) 179 แห่ง (ดังรายระเอียดตามตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
รวมทั้งสิน้

จํานวน (แห่ง)
1
1
4
54
179
239 แห่ง

ที่มา: สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2558ก: เว็บไซต์)
สาเหตุที่เลือกศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ที่มีจํานวนที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด และมีข่าวเกี่ยวกับ
การร้องเรียนในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จากหลายอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น กรณีข่าว
จากสํานักข่าวอิศราเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 สตง.ฟัน อบจ.อุบลฯ จัดซื้อกล้อง CCTV – รถดับเพลิง
ใช้ผลงานปลอม – ล็อคสเปค หรือข่าวจากสํานักข่าวอิศราเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ขมวดปม 9
เรื่องฉาวใน อบจ.อุ บ ลฯ เอกชน โยงคนในหน่วยงาน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน รักษาการเป็นลูกน้อง
ผู้บริหารคนเดิม ถึงคราต้องเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบอีกรอบ และ สํานักข่าวอิศรา WWW.isranew.org
รายงานอย่างต่อเนื่องว่า การจัดซื้อจัดจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถูกร้องเรียนว่า
ไม่โปร่งใสหลายโครงการ และบางโครงการถูกสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 5 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา และเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่ม เป้า หมายที ่เลือ ก - เทศบาลนครอุบ ลราชธานี - เทศบาลเมือ งวาริน ชํา ราบ เทศบาลเมืองเดชอุดม - เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร - องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช - องค์การ
บริหารส่วนตําบลบัวงาม - องค์การบริหารส่วนตําบลนาส่วง
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื่อ ศึก ษาปัญ หาและอุป สรรคการจัด ซื้อ จัด จ้า งในองค์ก รปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จากแหล่งข้อมูล ที่สําคัญ คือ ข้อมูล จากการสัม ภาษณ์แ บบหยั่ง
ลึก (In depth Interview ) มีช่วงระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญดังนี้
3.2.1 ดําเนินการศึกษาสํารวจวรรณกรรม การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเขียนโครงร่าง
งานวิจัย บทที่ 1-3 ร่างแบบสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก เพื่อดําเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.2.2 สั ม ภาษณ์ เจ้ าหน้ า ที่ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด ซื้ อจั ด จ้ าง ในองค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการสอบถามปัญ หาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
ในด้านบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบล และในด้ านบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แบบสัมภาษณ์ 3 แบบ ใช้สัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้แบบสัมภาษณ์กับนักกฎหมาย ใช้แบบ
สัมภาษณ์กับผู้รับเหมาหรือผู้ที่เคยเข้าร่วมประมูลงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ ในการสัมภาษณ์นี้ผู้
วิจัยจะเป็นผู้สมภาษณ์เอง จึงจะทราบว่าเป็นข้อมูลแบบใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด ดังนั้นจึงจะตั้งคําถาม
ในขณะที่สมภาษณ์ได้ โดยจะเตรียมแนวคําถามไว้กว้าง ๆ มาล่วงหน้า เป็นการสัมภาษณ์ทีกําหนดตัว
ผู้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
3.2.3 นําข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (document research) ทั้งเอกสารขั้นปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งการสืบค้นจากข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเข้าถึงเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ระบบราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับมาจากการสัมภาษณ์แบบ
หยั่งลึก (In depth Interview)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลด้านเอกสารทีเกี่ยวข้อง (document research) แบ่งเป็นสองประเภท คือ
3.3.1.1 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่ เอกสาร บันทึกและรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2559
3.3.1.2 ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์
เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และเอกสารงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เอกสารที่ได้ศึกษา ได้แก่ หลักกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Principles of local
Administrative law) ของ (สุภาวดี อมรจิตสุสวรรณ, 2555) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จัง หวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญ ญั ติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกี่ยวกับการพัสดุ
และสัญญา การพัสดุและสัญญาทางการปกครองตามระเบียบกฎหมายไทย ของ (บุปผา อัครพิมาน,
2549) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538
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3.3.2 ข้อมูลจากแบบการสัมภาษณ์ (Interviewing Form) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็นแบบสัมภาษณ์ ประเภทปลายเปิ ด (open-endedquestions) เพื่อสอบถามถึงประเด็น ของขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับเหมาที่เคยเข้าร่วมการประมูลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และนักกฎหมาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน ใช้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ อาชีพตําแห่นง ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview or Formal Interview)
เป็นการสัมภาษณ์ที่เตรียมคําถามไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบได้ตามความพึงพอใจ
โดยไม่จํากัดคําตอบ เป็นการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณ์ เอง ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบ มีจุดสนใจเฉพาะเรื่อง (Focus Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In depth
Interview)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แบบสั ม ภาษณ์ ถ้ า หากมี
โครงสร้างที่ชัดเจนจะใกล้เคียงกับแบบสอบถามบางประเภท โดยเฉพาะที่เป็นปลายเปิด โดยทั่วไปแล้ว
ก่อนที่จะนําแบบสัมภาษณ์ไปใช้จะมีการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
พิ จ ารณาข้ อ คํ าถามในการสั ม ภาษณ์ ว่ ามี เนื้ อ หาครอบคลุ ม ครบถ้ ว น สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ข้อคําถามถูกต้องเหมาะสมตรงตามโครงสร้างและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ที่ให้ ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้
ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ โดยได้ขอความกรุณาจาก ท่าน ดร.สมศักดิ์ ครองยุทธ์ อดีตผู้อํานวยการ
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อบ.1 ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะ ดร.สฤษดิ์ เจริญรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดํารงสินอุทิศ สพป.อบ.5 ที่มีความรู้
ความสามารถด้านพัสดุคุณครูเกศรินทร์ ชูรา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเกษม สพป.อบ.2 ที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษา ได้กรุณาช่วยพิจารณาตรวจสอบข้อคําถามในการสัมภาษณ์ ด้านเนื้อหาและ
ความเหมาะให้ครอบคลุมครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แนวคําถามในการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับระเบียบ
และการใช้กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ระเบียบข้อบังคับใดในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของ
ท่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนใน
การทํางานขั้นตอนใดยุ่งยากมากน้อยแค่ไหน เรื่องใดบ้าง มีปัญหาอุปสรรคใดบ้างและคิดว่าน่าจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้งานออกมาดีมีประสิทธิ์ภาพ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In depth
Interview) กับข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้
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3.4.1 ข้อมูลจาก การสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In depth Interview) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการจัดกลุ่ม แยกประเภทและดูความสอดคล้องของเหตุผล โดยจําแนกตามกรอบแนวคิดและ
ประเด็นที่สัมภาษณ์แล้วจึงนําข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ช่วยเสริม สนับสนุน
3.4.2 ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Document Research) เป็นการศึกษาสํารวจ
จากเอกสารต่า ง ๆ ที ่เกี่ย วข้อ ง ทั้งเอกสารขั้น ปฐมภูมิแ ละทุติย ภูมิ รวมทั ้งการสืบ ค้น ข้อ มูล ผ่า น
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยการเข้าถึงเว็บไซด์ของหน่วยงานระบบราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาศึกษา
อภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
3.4.2.1 ขั้นตอนในทางปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี
3.4.2.2 ปั ญ หาและอุป สรรคข้ อจํากั ดในทางปฏิ บั ติจ ากการจั ดซื้ อจั ดจ้ างขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
3.4.2.3 แนวทางในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่องที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
3.5 แหล่งข้อมูลที่เชื้อถือได้และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
3.5.1 เจ้าของข้อมูล คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการสอบถามขั้นตอนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
,และเพื่ อสอบถามปั ญ หาและอุป สรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี
3.5.2 หน่วยงานหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ได้แก่ กองคลัง และพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
3.5.3 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 3.2 การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องการการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แหล่งข้อมูล
นิติกร เทศบาลเมืองเดชอุดม
นิติกร องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเดช
นิติกร เทศบาลเมืองวารินชําราบ
นิติกรเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
นิติกรเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุ
ในองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช
ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุ
ในเทศบาลเมืองเดชอุดม

วิธีการเก็บข้อมูล
เครื่องมือ
วัน เดือน ปี
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์

2 สิงหาคม 2560
2 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560
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ตารางที่ 3.2 การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องการการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
แหล่งข้อมูล
8. ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุ
ในเทศบาลเมืองวารินชําราบ
9. ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุ
ในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
10. ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุ
ในองค์การบริหารส่วนตําบลนาส่วง
11. ผู้อํานวยการกองคลังและหัวหน้าพัสดุ
ในองค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม
12. หัวหน้างานพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในเทศบาลนครอุบลราชธานี
13. ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูล ใน
อําเภอเดชอุดม 2 คน
14. ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูล ใน
อําเภอเมือง 2 คน
15. ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูลในเขต
อําเภอพิบูลมังสาหาร 1 คน

วิธีการเก็บข้อมูล
เครื่องมือ
วัน เดือน ปี
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2560
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2560

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องการการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลสําคัญดังต่อไปนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุในองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช
(2) ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุในเทศบาลเมืองเดชอุดม
(3) ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุในเทศบาลเมืองวารินชําราบ
(4) ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
(5) ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าพัสดุในองค์การบริหารส่วนตําบลนาส่วง
(6) ผู้อํานวยการกองคลังและหัวหน้าพัสดุในองค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม
(7) หัวหน้างานพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ในเทศบาลนครอุบลราชธานี
(8) นิติกรเทศบาลเมืองเดช
(9) นิติกรองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช
(10) นิติกรเทศบาลเมืองวารินชําราบ
(11) นิติกรเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
(12) นิติกรเทศบาลนครอุบลราชธานี
(13) ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูลในอําเภอเดชอุดม 2 คน
(14) ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูลในอําเภอเมือง 2 คน
(15) ผู้รับเหมาที่เคยยื่นการประมูลในอําเภอพิบูลมังสาหาร 1 คน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้จะนำเสนอผลกำรวิจัยและบทวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลรำชธำนี กำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 3 หัวข้อตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรวิจัย ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษำขั้นตอนในทำงปฏิบัติ จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลรำชธำนี
(2) ศึกษำปัญหำและอุปสรรคจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลรำชธำนี
ในด้ำนกฎระเบียบหรือข้อกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกระบวนกำรและปัญหำในด้ำนบุคคล
(3) ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปั ญ หำที่เกิดขึ้น จำกกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง ตลอดจนนำข้อเสนอแนะไปดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ตำมลำดับดังนี้
4.1 ขั้นตอนในทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นตอนกำรปฏิบัตินั้น จะดำเนินกำรได้หลังจำกได้ทรำบ
ยอดเงินงบประมำณในกำรจัดหำ แล้วก็จะดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน ตั้งแต่กำรประกำศสอบรำคำ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (กรณีที่เป็น
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเทศบำล) ข้อ 34 กำหนดให้ปิดประกำศเผยแพร่กำรสอบรำคำไว้โดยเปิดเผย ณ
ที่ทำกำร และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2538 (กรณีที่
เป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) ข้อ 27 กำหนดให้ปิดประกำศเผยแพร่กำรสอบรำคำไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ ทำกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลระดับ
อำเภอแล้ ว แจ้ งให้ น ำยอ ำเภอทรำบ เห็ นได้ ว่ำระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2535 ก ำหนดเพี ยงให้ ปิ ด
ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำกำรเท่ำนั้น ส่วนระเบียบของกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัส ดุขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2538 นอกจำกกำหนดให้ปิดประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำกำรแล้วยังต้องส่งไปปิด
ประกำศ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลระดับอำเภอ และต้องมีกำร
แจ้งให้นำยอำเภอทรำบด้วย ซึ่งเป็นควำมแตกต่ำงในรำยละเอียดของสถำนที่ปิดประกำศ ซึ่งปัจจุบัน เทศบำล
จะต้องจัดส่งประกำศสอบรำคำไปเผยแพร่ ยังศูนย์รวมของข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลระดับอำเภอ ตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2538 ซึ่งระเบียบดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้มีอำชีพรับจ้ำงหรือขำยทรำบ
ว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังจะดำเนินโครงกำรอะไร เป็นไปตำมเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติหรือไม่ กำร
ปิดประกำรไว้ ณ สถำนที่ที่กำหนดเป็นกำรเชิญชวนให้ผู้มีอำชีพรับจ้ ำงหรือขำยได้เข้ำร่วมในกำรแข่งขันรำคำ
หำกให้ประชำชนหรือผู้มีอำชีพทรำบกำรประกำศสอบรำคำจะทำให้มีกำรแข่งขันเสนอรำคำอย่ำงกว้ำงขวำง
และเป็ น ธรรม ท ำให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โอกำสเลื อ กผู้ ที่ มี อ ำชี พ ให้ เข้ ำ มำเป็ น คู่ สั ญ ญำตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ซึ่งสำมำรถประหยัดเงินงบประมำณของรัฐลงได้มำก ทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจสอบถึงควำมมีอยู่จริงของโครงกำรและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเพื่อกำรป้องกันกำร
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สมยอมรำคำระหว่ำงผู้ที่มีอำชีพรับจ้ำงหรือขำย หรือผู้ที่มีอำชีพรับจ้ำงกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันจะนำไปสู่ควำม
เสียหำยด้ำนงบประมำณ
ในกำรส่งประกำศสอบรำคำและเอกสำรสอบรำคำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2538 กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุส่งประกำศเผยแพร่กำรสอบรำคำและเอกสำรกำร
สอบรำคำไปยังผู้ที่มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงทำงำนนั้นโดยตรง หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ด่วนพิเศษ
ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่ำ 5 รำย และระเบีย บกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ยกำรพัส ดุของ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 34 กำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำแล้วให้
เจ้ำหน้ำที่พัสดุส่งประกำศเผยแพร่และเอกสำรสอบรำคำไปยังผู้ที่มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงทำงำนนั้นโดยตรง หรือ
ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ ขั้นตอนในกำรประมูล และเปิดซองสอบรำคำและแจ้งชื่อผู้ที่
ชนะกำรประมูลได้ กำรปฏิบัติก็ดำเนินกำรไปตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หลังจำกที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนด
วันรับและยื่นซองสอบรำคำ พร้อมทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีสอบรำคำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อดำเนินกำรตำมระเบียบพร้อมนำลงเว็บไซต์ก่อนวันเปิดซองสอบรำคำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน
สำหรับ กำรสอบรำคำในประเทศไทย หรือไม่น้อยกว่ำ 45 วัน สำหรับ กำรสอบรำคำนำนำชำติ ซึ่งพบว่ำผู้ มี
อำชีพขำยหรือรับจ้ำงทำงำนส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรประกวดรำคำ ตำมเว็บไซต์ หน่วยงำนรำชกำร
และจำกผู้มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงทำงำนด้วยกัน และปัจจัยที่ส่งผลในกำรตัดสินใจของผู้มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง
ทำงำน คือ ปริมำณของโครงกำรต่ำง ๆ ที่ประกำศ งบประมำณหรือรำคำกลำงในแต่ละโครงกำรซึ่งส่วนใหญ่
แล้วเป็นรำคำกลำงที่อ้ำงอิงจำกกระทรวงพำณิชย์ ควำมยำกง่ำยของงำน และควำมสำมำรถของผู้มีอำชีพขำย
หรือรับจ้ำงทำงำน ควำมเป็นมิตรของหน่วยงำน และกำไรจำกกำรทำงำนในโครงกำรนั้น ๆ
หลักกำรจัดหำพัสดุและขั้นตอนกำรจัดหำ
ได้ปฏิบัติตำม มำตรำ 23 ทีก่ ำหนดว่ำ “ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยง
ธรรม” โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ รำคำ วัตถุประสงค์ที่จะใช้และ
ประโยชน์ระยะยำวของส่วนรำชกำร ที่จะได้รับประกอบกันในกรณีที่วัตถุประสงค์ ในกำรใช้เป็นเหตุให้คำนึงถึง
คุณภำพและกำรดูแลรักษำเป็นสำคัญ ให้สำมำรถกระทำได้โดยไม่ต้องถือรำคำต่ำสุดในกำรเสนอซื้อหรือจ้ำง
เสมอไป กำรจัดหำพัสดุเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้เงิน ควำมโปร่งใส ควำมมีประสิทธิภ ำพประสิทธิผลและ
ควำมรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงำน ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนของกำรจัดหำต้องดำเนินกำรโดยเปิดเผย
โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ และควำมสำมำรถของผู้เสนอ
รำคำหรือ ผู้เสนองำน เว้น แต่กรณีที่ เป็น ลัก ษณะเป็น กำรเฉพำะอัน เป็น ข้อ ยกเว้น ที่กำหนดไว้ใ นระเบีย บ
(สำนักปลัดกระทรวงกำรคลัง, 2560: 30)
กำรด ำเนิ น กำรจั ด หำพั ส ดุ เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั บ ทรำบวงเงิน ที่ จ ะด ำเนิ น กำรได้ ก็ จ ะ
ดำเนินกำรไปตำมแผนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและขั้นตอนตำมระเบียบที่กำหนด พร้อมที่ จะทำสัญญำได้ทันที่เมื่อ
ได้รับอนุมัติเงิน ในกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท และที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงที่
มีรำคำ 2,000,000 บำท ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พ.ศ. 2546 กำหนดให้ต้องมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 ตุลำคม ของ
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ทุก ปีแ ละส่ง สำเนำให้สำนัก งำนตรวจเงิน แผ่น ดิน ภำยในวัน ที่ 31ตุลำคม ของทุกปี หำกแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้มีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรำยละเอียดในแผนปฏิบัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่ง
สำเนำสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัด
ทอน และต้องตรวจสอบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและให้รำยงำนสำนักงำนกรตรวจ
เงินแผ่นดินภำยใน 30 วันทำกำรสุดท้ำยของไตรมำส (สำนักปลัดกระทรวงกำรคลัง, 2560: 31)
4.1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
กำรจัดหำพัสดุมีขั้นตอนกระบวนกำร ดังนี้
4.1.1.1 ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดหำพัสดุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลรำชธำนีได้มีกำรกำรเตรียมกำรจัดหำพัสดุเป็น
ขั้นตอนแรกของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรเงิน
2) ตรวจสอบรำยกำรรำยจ่ ำ ยตำมรำยกำรที่ มี ก ฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ มติ
คณะรั ฐ มนตรี หรื อ กระทรวงกำรคลั ง อนุ ญ ำตให้ จ่ ำ ยได้ หรื อ เป็ น รำยกำรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำก
กระทรวงกำรคลังอนุญำตให้จ่ำยได้ และผู้มีอำนำจได้อนุมัติให้เบิกจ่ำยในรำยกำรนั้น ๆ แล้ว
ในกรณีที่จ ะต้อ งมีก ำรก่อ หนี้ผูก พัน งบประมำณรำยจ่ำ ยข้ำ มปีงบประมำณจะต้อง
ได้รับอนุมัติ จำกคณะรัฐมนตรีเสียก่อนตำมนัยมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2502
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ประสำนงำนและตรวจสอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติกำรจัดสรรตำม รำยละเอียด
ประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหรือพระรำชบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีเพิ่มเติม
4) ตรวจสอบวงเงินเพื่อที่จะดำเนินกำรกำหนดวิธีกำรจัดหำพัสดุซึ่งได้รวมภำษีไว้ ทุก
ประเภทแล้ว
5) ศึกษำรำคำกลำง รำคำมำตรฐำนของพัสดุ (ถ้ำมี)
6) ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรพัสดุ
7) กำรจัดหำพัสดุ แยกประเภทในกำรจัดหำ ดังนี้
7.1) กำรจัดหำพัสดุใหม่ เป็นกำรจัดหำพัสดุ ที่ จำเป็นต้องจัดหำให้สำหรับหน่วยงำน
ที่จัดตั้งใหม่ หรือหน่วยงำนที่ยังไม่เคยได้รับหรือมีพัสดุดังกล่ำวไว้ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
7.2) กำรจั ด หำพั ส ดุ ท ดแทน เป็ น กำรจั ด หำพั ส ดุ เพื่ อ กำรทดแทนพั ส ดุ เดิ ม ที่
สิ้นเปลืองหมดไป ชำรุด หรือเสื่อมสภำพจำกกำรใช้งำนตำมปกติ พัสดุเดิมสูญหำย ถูกทำลำย
7.3) กำรจัดหำพัสดุสำรอง เป็นกำรจัดหำพัสดุเพื่อสำรองไว้เพื่อกำรทดแทน พัสดุที่
ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขำดควำมต่อเนื่องของกำรใช้งำน
8) ศึกษำและตรวจสอบรำยชื่อผู้ทิ้งงำนจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนที่ได้ มี กำรแจ้ง เวียนให้
ส่วนรำชกำรทรำบ
9) ศึกษำ ตรวจสอบ วำงแผนกำรจัดหำและแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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10) ดำเนิ นกำรจัดหำพัส ดุให้ เป็นไปตำมแผนกำรจัดหำ แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยให้มีผลผูกพันกับส่วนรำชกำรเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงบประมำณ เว้นแต่ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงจำกเงินทดรองรำชกำร
11) ส ำรวจควำมต้ อ งกำรใช้ พั ส ดุ ตลอดจนรำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ข อง
หน่วยงำนที่ต้องกำรใช้พัสดุนั้นจำกกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่กำหนดตำมแผนงำน งำน โครงกำร
ของหน่วยงำนในช่วงระยะเวลำหนึ่งปีงบประมำณ คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยำยนปี
ถัดไป
12) แจ้งให้ห น่วยงำนผู้ต้องกำรใช้พัสดุเพื่อกำหนดควำมต้องกำรของรูปแบบรำยกำร
รำยละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องกำรจัดหำ หรือ กำรจัดทำขอบเขตรำยละเอียดกำร ดำเนินกำรของ
โครงกำรต่ำง ๆ (TOR)
13) เมื่อได้รับ แจ้ งจำกหน่ว ยงำนผู้ ต้องกำรใช้พั ส ดุดำเนิ นกำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกั บ
รูปแบบรำยกำร รำยละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ ต้องกำรจัดหำ หรือ กำรจัดทำขอบเขตกำรดำเนินงำน ของ
โครงกำรต่ำง ๆ (TOR) หรือเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
14) จัดทำร่ำงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุในแต่
ละวิธี
15) จัดทำร่ำงรำยงำนขอรับควำมเห็นชอบในกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
4.1.1.2 ขั้นตอนกำรขอรับควำมเห็นชอบในกำรจัดหำพัสดุ
ในกำรขอรับควำมเห็นชอบในกำรจัดหำพัสดุเป็นขั้นตอนที่สองของกำรดำเนินกำรจัดหำ
พัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) กำรจัดทำรำยงำนเพื่อขอควำมเห็นชอบ
1.1) กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยทั่วไป ก่อนดำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงทุกวิธี นอกจำกกำรซื้อ
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้ำง เจ้ำหน้ ำที่พัสดุจัดทำรำยงำนเพื่อขอควำมเห็นชอบ เสนอรำยงำนต่อหั วหน้ำส่ วน
รำชกำร โดยผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตำมรำยกำร ดังต่อไปนี้
เหตุผลและควำมจำเป็นที่ซื้อหรือจ้ำง
เหตุผล ให้ ระบุสำเหตุที่ จะจัดซื้อหรือจัดจ้ำง เช่น พั สดุไม่มี ใช้ หรือ
ไม่
พอใช้หรือ ต้องบำรุงรักษำ
ควำมจำเป็น ให้ระบุถึงควำมจำเป็นที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้ำง เช่น
1.1.1) เพื่อให้หน่วยงำนมีพัสดุสำหรับไว้ใช้ในรำชกำร
1.1.2) เพื่อกำรทดแทนพัสดุเดิมที่สิ้นเปลืองหมดไป ชำรุด หรือเสื่อมสภำพ
จำกกำรใช้งำนตำมปกติ พัสดุเดิมสู ญหำย ถูกทำลำย
1.1.3) เพื่ อ ส ำรองไว้เพื่ อ กำรทดแทนพั ส ดุ ที่ ใช้ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ไม่ ให้ ข ำดควำม
ต่อเนื่องจำกกำรใช้งำน
1.2) รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองำนที่จะจ้ำง
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1.2.1) กำรจัด ซื ้ อ ให้ร ะบุร ำยก ำรห รือ จ ำน ว น วัส ดุ ค รุภ ัณ ฑ์ แ ล ะ
คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องกำรจะซื้อ
1.2.2) กำรจัดจ้ำง ให้ระบุรำยกำรและจำนวนที่ต้องกำรจะจัดจ้ำง หรือรำยกำร
ที่ ต้องกำรจ้ำงเหมำ เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องกำรจะซื้อ
1.3) รำคำมำตรฐำน หรือรำคำกลำงของทำงรำชกำรหรือรำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำง
ครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ
1.3.1) กำรจัดซื้อวัสดุ ให้ระบุ รำคำกลำงของทำงรำชกำร หรือรำคำที่เคยซื้อ
วัสดุครั้งหลังสุด ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
1.3.2) กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ระบุ รำคำมำตรฐำนของทำงรำชกำร หรือ รำคำ
ที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งหลังสุด ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
1.3.3) กำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร ให้ระบุรำคำกลำงที่คณะกรรมกำรรำคำกลำง
ได้คิดคำนวณไว้
1.4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำม โครงกำรเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้ำงในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุ วงเงินที่ประมำณว่ำจะซื้อหรือ
จ้ำงในครั้งนั้น
1.5) กำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุนั้น หรือให้งำนนั้นแล้วเสร็จ
1.5.1) กำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณ ฑ์ ให้ กำหนดวั นส่ งมอบวัสดุ ภำยใน....วัน เช่น
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ เป็นต้น
1.5.2) กำรจัดจ้ำง ให้กำหนดวันส่งมอบงำน ภำยใน.....วัน เช่น ภำยใน 7 วันทำ
กำรนับแต่วันถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ เป็นต้น
1.6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้ำง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีนั้น
1.6.1) วิธีที่จะซื้อหรือวิธีจ้ำง ให้ระบุวิธีซื้อ หรือวิธีจ้ำงโดยพิจำรณำจำกวงเงิน
1.6.2) เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งซื้อ หรือ จ้ ำง ให้ ระบุ เหตุ ผ ลในกำรซื้ อ หรือ กำรจ้ ำงตำม
วงเงิน ในแต่ละวิธี เช่น
วิธ ีต กลงรำคำ เป็น กำรซื ้อ หรือ จ้ำ งครั ้ง หนึ ่ง ซึ ่ง มีร ำคำไม่เ กิน
100,000 บำท
วิธีส อบรำคำ เป็น กำรซื้อ หรือ จ้ำ งครั้ง หนึ่ง ซึ่ง มีร ำคำเกิน 100,000
บำท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท
วิธีประกวดรำคำเป็นกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 2,000,000
บำท
วิธีพิเศษ เป็นกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท
โดยมีควำมจำเป็นที่มีเงื่อนไขกำหนด
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วิธีกรณีพิเศษ เป็นกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้กำหนดวงเงินใน กำร
จัดซื้อหรือจัดจ้ำง แต่มีเงื่อนไขกำหนด
วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมี
รำคำเกิน 2,000,000 บำท
1.7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น
กำรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นในกำรซื้อหรือจ้ำง
กำรออกประกำศสอบรำคำหรือประกำศประกวดรำคำ
2) กรณีจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง ก่อนดำเนินกำรซื้อที่ดินและหรือวิ่งก่อสร้ำง ให้
เจ้ำหน้ำที่พัสดุทำรำยงำนเสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
2.1) เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องซื้อ
2.2) รำยละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องกำรซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่
ที่ต้องกำร
2.3) รำคำประเมินของทำงรำชกำรในท้องที่นั้น
2.4) รำคำซื้อขำยของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด
ประมำณ 3 รำย
2.5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินกู้ หรือ
เงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้ำไม่มีวงเงิน ดังกล่ำว ให้ระบุวงเงินที่ประมำณว่ำจะซื้อในครั้งนั้น
2.6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
2.7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น
กำรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นในกำรซื้อ
กำรออกประกำศสอบรำคำหรือประกำศ ประกวดรำคำ
กำรซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงให้ติดต่อกับเจ้ำของโดยตรง เว้นแต่กำรซื้อที่ดิน
และหรือสิ่ งก่อสร้ำงในต่ำงประเทศที่จำเป็นต้องติดต่อผ่ำนนำยหน้ำหรือดำเนินกำรในทำนองเดียวกัน ตำม
กฎหมำย หรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น
3) เจ้ำหน้ำที่พัสดุเสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร โดยผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
4) หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุพิจำรณำเสนอควำมเห็น
4.1.1.3 ขั้นตอนกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดหำพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดหำพัสดุเป็นขั้นตอนที่สำมของกำรดำเนินกำรจัดหำ
พัสดุ ซึ่งเป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนของรำชกำรหรือผู้ได้รับมอบอำนำจ มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) พิจำรณำรำยงำนที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุนำเสนอ
2) หำกไม่เห็นชอบตำมรำยงำน แจ้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุให้ดำเนินกำรมำใหม่และ ส่ง
เรื่องคืน
3) หำกเห็นชอบตำมรำยงำน
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3.1) ลงนำมให้ควำมเห็นชอบในกำรดำเนินงำนต่อไปได้
3.2) ลงนำมแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ในกำรดำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงแตะละครั้งพร้อมกับ กำหนด
ระยะเวลำสำหรับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด้วย โดยแยกเป็นดังนี้
(1) คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
(2) คณะกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำ
(3) คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
(4) คณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีกำรพิเศษ
(5) คณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธีกำรพิเศษ
(6) คณะกรรมกำรดำเนินกำรประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – auction)
(7) คณะกรรมกำรตรวจรับวัสดุ
(8) คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ดังนี้
(1) วิธีตกลงรำคำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำร จ้ำง
แล้วแต่กรณี แต่ถ้ำกำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกิน 10,000 บำท จะแต่งตั้งผู้ตรวจรับแทนก็ได้
(2) วิธีสอบรำคำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำและกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
หรือ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง แล้วแต่กรณี
(3) วิธีประกวดรำคำแต่งตั้งกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำและคณะกรรมกำร
ตรวจ รับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง แล้วแต่กรณี
(4) วิธีพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษหรือคณะกรรมกำรจัดจ้ำงโดยวิธี
พิเศษและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง แล้วแต่กรณี
(5) วิธีกรณีพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
แล้วแต่กรณี
(6) วิธี e – auction แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้
องค์คณะ ประกอบด้วย ประธำน 1 คน กรรมกำร อย่ำงน้อย 2 คน โดยปกติต้องเป็นข้ำรำชกำรระดับ 3 หรือ
เที ย บเท่ ำ ขึ้ น ไป กรณี จ ำเป็ น จะแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มิ ใช่ ข้ ำ รำชกำรร่ ว มเป็ น กรรมกำรร่ ว มด้ ว ยก็ ได้ เว้ น แต่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรโดยวิธี ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ประธำน 1 คน ต้องเป็น
ข้ำ รำชกำรระดับ 6 ขึ ้น ไป กรรมกำรอื ่น อย่ ำ งน้อ ย 2 คน โดยปกติต ้อ งเป็น ข้ ำรำชกำรระดั บ 3 หรื อ
เทียบเท่ำขึ้นไป
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กำรซื ้อ หรือ กำรจ้ำ งในวงเงิน ไม่เ กิน 10,000 บำท จะแต่ง ตั ้ง ข้ำ รำชกำรซึ ่ง ไม่
จำเป็น ต้อง เป็น ข้ำรำชกำรระดับ 3 ขึ้นไป หรือลูกจ้ำงประจำเพียงคนเดียว แต่จะต้องมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ท ำ หน้ำที่ตรวจรับพัสดุหรืองำนจ้ำงนั้นได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ข้อควรพิจำรณำ กำรแต่งตั้งเป็นอำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และแต่งตั้งเป็น ครั้งๆ
และไม่มีรูปแบบ
ข้อห้ำม
(1) ห้ำมแต่งตั้งกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำ เป็นกรรมกำรพิจำรณำ ผลกำร
ประกวดรำคำ
(2) ห้ำมแต่งตั้งกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
เป็น กรรมกำรตรวจรับพัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ
จึงดำเนินกำรตำมวิธีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงนั้นต่อไปได้
4.1.1.4 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
ในกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สี่ของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งมีขั้นตอน
และ วิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำมในหนังสือถึงผู้ขำยหรือรับจ้ำง (ถ้ำ
มี) แล้วแต่กรณี
2) ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง เสนอรำคำพร้อมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
3) เจ้ำหน้ำพัสดุที่ได้รับมอบหมำย พิจำรณำดำเนินงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ และทำกำรคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตำมเงื่อนไข ประกำศของส่วน รำชกำร
ซึ่งเสนอรำคำที่เหมำะสมยอมรับได้ ให้จัดทำรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำส่ วนรำชกำรโดย ผ่ำนหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
4.1.1.5 ขั้นตอนกำรขออนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง
ในกำรขออนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง เป็นขั้นตอนที่ห้ำของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เจ้ำหน้ำที่ พัสดุได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดหำพัสดุตำมวิธีกำรที่หัวหน้ำส่ วนรำชกำรหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยอำนำจให้ ควำมเห็บชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำรดังนี้
1) เจ้ำหน้ำที่พัสดุที่ได้รับมอบหมำยตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ จัดทำรำยกำรเสนอ
ควำมเห็นต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรโดยผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
2) หัวหน้ำเจ้ำที่พัสดุพิจำรณำเสนอควำมเห็น
3) นำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุเสนอต่อผู้ที่มีอำนำจอนุมัติสั่งซื้อ สั่ง จ้ำง
4.1.1.6 ขั้นตอนกำรอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง
ในกำรอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง เป็นขั้นตอนที่หกของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
เจ้ำหน้ำที่พัสดุได้ดำ เนินกำรตำมกระบวนกำรจัดหำพัสดุตำมวิธีกำรที่หัวหน้ำส่ วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รับ มอบ
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อำนำจให้ควำมเห็นชอบ และได้ ผลกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุจนเป็นที่ยอมรับรำคำที่เหมำะสม เสร็จเรียบร้อย
แล้ว มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) ผู้มีอำนำจพิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุให้
ควำมเห็นตำมกระบวนกำรจัดหำ หำกเห็นชอบตำมรำยงำน
1.1) วงเงินอยู่ใน อำนำจหัวหน้ำส่วนรำชกำร เป็ นดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำอนุมัติ
1.2) หำกวงเงิน เกิน อำนำจหั วหน้ ำส่ ว นรำชกำร ให้ น ำเสนอปลั ด กระทรวงเพื่ อ
พิจำรณำอนุมัติ
1.3) หำกวงเงินเกินอำนำจปลัดกระทรวง ให้นำเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจำรIณำอนุมัติ
2) เมื ่อ ได้ร ับ อนุม ัต ิจ ำกผู ้ม ีอ ำนำจให้ด ำเนิน กำรจัด ซื ้อ หรือ จัด จ้ำ งได้แ ล้ว จึง
ดำเนินกำร จัดทำสัญญำต่อไป
อำนำจกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงครั้งหนึ่ง เป็นอำนำจของผู้ดำรงตำแหน่ง
และภำยในวงเงิน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 อานาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง
การดาเนินการโดยวิธี
ตกลงรำคำ/สอบรำคำ/
ประกวดรำคำ

หัวหน้าส่วนราชการ
ไม่เกิน 50,000,000 บำท

พิเศษ

ไม่เกิน 25,000,000 บำท

กรณีพิเศษ
E-auction

ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่เกิน 50,000,000 บำท

จ้ำงออกแบบและควบคุม
งำน

ไม่เกิน 10,000,000 บำท

ปลัดกระทรวง
เกิน 50,000,000 บำท
แต่ไม่เกินไม่เกิน
100,000,000 บำท
เกิน 24,000,000 บำท
แต่ไม่เกินไม่เกิน
50,000,000 บำท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกิน 100,000,000 บำท

เกิน 30,000,000 บำท
แต่ไม่เกินไม่เกิน
100,000,000 บำท
เกิน 10,000,000 บำท

เกิน 100,000,000 บำท

ที่มา: สำนักพัฒนำมำตรฐำนระบบพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง (2560)
4.1.1.7 ขั้นตอนกำรทำสัญญำ (หัวหน้ำส่วนรำชกำร)

เกิน 50,000,000 บำท
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ในกำรจัดทำสัญญำ เป็นขั้นตอนที่เจ็ดของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็นตอนต่อจำก
กำรที่เจ้ำหน้ำที่ พัสดุของส่วนรำชกำรได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนเพื่อเสนอขอจัดซื้อหรือจัดจ้ำงโดยผ่ำนหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ โดย ได้ รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรและได้ ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดหำ พัสดุ
จนได้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อให้ทำสัญญำกับส่วนรำชกำรแล้ว ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) กำรตรวจสอบสัญญำ
เมื่อส่วนรำชกำรได้ดำเนินกำรจัดพัสดุตำมขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงนำมใน
สัญญำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ ใช้ประกอบกันสัญญำ ตลอดจนรูปแบบ
ของสัญญำให้ถูกต้อง ดังนี้
1.1) รูปแบบของสัญญำ ส่วนรำชกำรต้องทำสัญญำ ดังนี้
1.1.1) ตำมตัวอย่ำงที่ กวพ. กำหนด หรือ
1.1.2) ตำมที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด หรือ
1.1.3) ตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
1.2) กำรทำข้อตกลง ในกำรจัดหำของส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจใช้
ดุลพินิจ ทำข้อผูกพันกับผู้ซื้อหรือผู้จ้ำง โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ คือ
1.2.1) กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรแลกเปลี่ยน โดยวิธีกำรตกลงรำคำ
1.2.2) กำรจัดหำที่คู่สัญญำสำมำรถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันทำ
กำร ของทำงรำชกำร นับตั้งแต่วันถัดจำกวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
1.2.3) กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยกรณีพิเศษและกำรจัดหำจำกส่วนรำชกำร
1.2.4) กำรซื้อโดยวิธีพิเศษ สำหรับ
1.2.4.1) กำรซื้อพัสดุที่ขำยทอดตลำดจำกส่วนรำชกำรหน่วยงำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็น รำชกำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
1.2.4 2) กำรซื้ อพั ส ดุ ที่ ต้ องซื้ อเร่ งด่ วนหำกล่ ำช้ ำอำจจะเสี ยหำยแก่
รำชกำร
1.2.4.3) กำรซื้อพัสดุเพื่อใช้ในรำชกำรลับ
1.2.4 4) กำรซื้อพัสดุที่มีควำมต้องกำรใช้เพิ่มขึ้นในสถำนกำรณ์ที่จำเป็น
หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำร และจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
1.2.5) กำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ สำหรับ
1.2.5.1) งำนที่ต้องจ้ำงช่ำงผู้มีฝีมือโดยเฉพำะ หรือผู้มีควำมชำนำญ
เป็นพิเศษ
1.2.5.2) งำนจ้ำงซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ ทรำบควำมชำรุด
เสียหำยก่อนจึงจะประเมินค่ำซ่อมได้ เช่น งำนจ้ำงซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่อง ไฟฟ้ำ หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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1.2.5.3) งำนที่ต้องกำรทำโดยเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจจะเสียหำยแก่
รำชกำร
1.2.5.4) งำนที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับของทำงรำชกำร
1.2.6) กำรเช่ำที่ต้องจ่ำยเฉพำะค่ำเช่ำและผู้เช่ำไม่ต้องเสียเงินอื่นใด นอกจำก
ค่ำเช่ำ
1.3) กำรจัดหำซึ่งมีรำคำไม่เกิน 5,000 บำท หรือในกรณีกำรซื้อหรือจ้ำงโดย วิธีตก
ลงรำคำในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยมิได้คำดหมำยไว้ก่อน และไม่อำจดำเนินกำร ตำมปกติได้ทัน จะ
ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้
2) กำรลงนำมในสัญญำ เป็นอำนำจของบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1) หัวหน้ำส่วนรำชกำร
2.2) ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
สั ญ ญำหรื อ ข้ อ ตกลงเมื่ อ ส่ ว นรำชกำรได้ มี ก ำรได้ ล งนำมในสั ญ ญำแล้ ว จะแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรมิได้
4.1.1.8 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
ในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ เป็นขั้นตอนที่แปดของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็น
กำร บริห ำรสั ญญำ และติดตำมผลกำรดำเนินกำรให้ เป็นไปตำมสั ญญำที่ได้ลงนำมไว้ มีขั้นตอนและวิธีกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
1) สั ญ ญำหรื อ ข้ อ ตกลงเมื่ อ ส่ ว นรำชกำรได้ มี ก ำรได้ ล งนำมในสั ญ ญำแล้ ว จะแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรมิได้
2) กำรแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำหรื อ ข้ อ ตกลง กำรแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำหรื อ
ข้อตกลงที่ได้มีกำรลงนำมแล้ว จะกระทำได้แต่เฉพำะ กรณี ดังต่อไปนี้
2.1) มีควำมจำเป็น โดยไม่ทำให้ทำงรำชกำรเสียประโยชน์
2.2) เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
2.3) หัวหน้ำส่วนรำชกำร เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
2.4) กรณี ต้ อ งเพิ่ งวงเงิน และท ำให้ ว งเงิน สู งเกิ น อ ำนำจสั่ งกำรของหั ว หน้ ำ ส่ ว น
รำชกำรจะต้องได้รับอนุมัติจำกปลัดกระทรวง และ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือขอ
ทำควำมตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
2.5) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลงที่ต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือ เพิ่ม
หรือลดระยะเวลำกำรส่งมอบของ หรือระยะเวลำในกำรทำงำน ให้ตกลงพร้อมกันไป
2.6) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยว กับควำมมั่นคงแข็งแรง หรืองำนเทคนิค เฉพำะ
อย่ำงจะต้องได้รับกำรรับรองจำกวิศวกร สถำปนิก และ วิศวกรผู้ชำนำญกำร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งรับผิดชอบ
หรือสำมำรถรับรองคุณลักษณะเฉพำะแบบ และรำยกำรของงำนก่อสร้ำง หรืองำนเทคนิคเฉพำะอย่ำง
3) กำรงด หรือลดค่ำปรับ หรือขยำยเวลำ
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สัญญำหรือข้อตกลงเมื่อส่วนรำชกำรได้มีกำรได้ลงนำมในสัญญำแล้ว จะงด หรือลด
ค่ำปรับ หรือขยำยเวลำ ให้พิจำรณำตำมจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพำะกรณีดังต่อไปนี้
3.1) เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของส่วนรำชกำร
3.2) เหตุสุดวิสัย
3.3) เหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำย
3.4) อำนำจกำรพิจำรณำ เป็นของหัวหน้ำส่วนรำชกำร แต่ถ้ำเกินวงเงินในกำรสั่งกำร
ต้อง เสนอปลัดกระทรวงพิจำรณำ
3.5) ต้องระบุเงื่อนไข ให้คู่สัญญำต้องแจ้งเหตุตำม (1) (2) (3) ไว้ในสัญญำด้วยว่ำ
ต้องแจ้ ง ให้ ส่ วนรำชกำรทรำบภำยใน 15 วัน นั บ แต่ เหตุนั้ น สิ้ น สุ ด ลง หำกมิ ได้ แจ้งภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำวจะยกมำกล่ำวอ้ำงเพื่อขอลดหรืองดค่ำปรับ ในภำยหลังมิได้ เว้นแต่เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือ ควำม
บกพร่องของส่วนรำชกำรเอง
4) กำรบอกเลิกสัญญำ
สั ญญำหรื อข้อตกลงเมื่ อส่ วนรำชกำรได้ มี กำรได้ ลงนำมในสั ญญำแล้ ว กำรบอกเลิ ก
สัญญำ หรือข้อตกลงใดทีส่ ่วนรำชกำรลงนำมแล้ว จะบอกเลิกสัญญำ หรือข้อตกลงนั้นไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังนี้
4.1) มี เหตุ อั นเชื่ อได้ ว่ ำผู้ รับจ้ ำงไม่ สำมำรถท ำงำนได้ แล้ วเสร็ จ ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
4.2) เพื่ อแก้ไขข้อเสี ยเปรีย บของทำงรำชกำร ในกำรที่ จะปฏิ บั ติตำมสั ญ ญำหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
4.3) ที่เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรโดยตรง
4.4) คู่ สั ญ ญำไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำหรือ ข้ อ ตกลงได้ แ ละมี ก ำรปรับ หำก
จำนวนค่ำปรั บ เกิ น ร้ อยละสิ บ ของวงเงิน ค่ำพัส ดุ หรือค่ ำจ้ำง เว้นแต่คู่สั ญ ญำยินยอมเสี ยค่ ำปรับ ให้ แก่ท ำง
รำชกำรโดยไม่มีเงื่อนไข หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำผ่อนปรนได้เท่ำที่จำเป็น
4.5) อำนำจกำรพิจำรณำเป็นของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
5) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำน
6) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลง
7) ติดตำมกำรควบคุมงำนจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
8) กรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ไม่สำมำรถส่งมอบพัสดุได้ภำยในกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ใน
สัญญำหรือข้อตกลง ให้แจ้งกำรเรียกค่ำปรับ เมื่อผู้ขำยหรือผู้ส่งมอบพั สดุ ให้มีกำรแจ้งสงวนสิทธิ กำรเรียก
ค่ำปรับด้วย (ข้อ 134)
9) กำรคิดคำนวณค่ำปรับให้ถือปฏิบัติตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลงที่กำหนด
ตำม ระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ (ข้อ 134)
10) กำรพิจำรณำงดหรือลดค่ำปรับ หรือขยำยเวลำทำกำรตำมสัญญำหรือข้อตกลง ให้
พิจำรณำ (ข้อ 139)
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11) กรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของหรือ ทำงำนให้
แล้ว เสร็จได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดได้ เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรให้เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อบอก
เลิกสัญญำหรือข้อตกลงได้ (ข้อ 137 และข้อ 138)
12) เมื่ อ ผู้ ขำยหรื อผู้ รับ จ้ำงได้ ส่ งมอบพั ส ดุ เรีย บร้อยแล้ ว ให้ ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำม
เงื่อนไขของสัญญำ หรือข้อตกลง เช่น กำรประกันควำมชำรุดข้อบกพร่อง กำรบริกำรหลังกำรขำย เป็นต้น
13) ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุหรืองำนจ้ำงต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุและเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
แจ้งให้ ผู้ตรวจรับหรือคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป (ข้อ 71 และข้อ 72)
4.1.1.9 ขั้นตอนกำรตรวจรับพัสดุ
ในกำรตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่เก้ำของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อจำก
กำร ดำเนิ นกำรตำมสั ญ ญำครบถู กต้ องครบถ้ วนตำมแบบรูป รำยกำรตำมเงื่อ นไขที่ ส่ ว นรำชกำรกำหนด มี
ขั้นตอนและวิธีกำร ดังนี้
1) เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรตรวจรับพัสดุตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ มี
หน้ำที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักฐำนที่ตกลงกันไว้ตำมสัญญำหรือข้อตกลง
สำหรับกรณีที่มีกำรทดลอง หรือตรวจสอบในทำงเทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร์ จะเชิญ
ผู้ชำนำญกำร หรือผู้ทรง คุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมำให้คำปรึกษำหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ
สถำนที่ของผู้ชำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ในกรณีจำเป็นที่ไม่สำมำรถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตำมหลัก
วิชำกำรสถิติ
2) ต้องตรวจรับ ในวันที่ผู้ขำยหรือผู้ รับจ้ำงนำพัส ดุมำส่ งและตรวจรับพัส ดุให้ เสร็จสิ้ น
โดยเร็ว
3) สถำนที่ตรวจรับคณะกรรมกำรจะต้องตรวจรับ ณ สถำนที่ ดังนี้
3.1) ที่ทำกำรของผู้ใช้พัสดุ
3.2) สถำนที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญำ
3.3) สถำนที่อื่นที่ได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
4) ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุ เมื่อตรวจพัสดุแล้ว ปรำกฏว่ำ
4.1) ถูกต้องครบถ้วน ให้รับพัสดุไว้ แล้วมอบพัสดุที่ตรวจรับให้แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
4.2) ถูก ต้ องแต่ ไม่ ค รบจำนวนหรือ ส่ งมอบครบจำนวน แต่ไม่ ถู ก ต้อ งทั้ งหมด ถ้ ำ
สัญญำหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพำะจำนวนที่ถูกต้อง และให้รับพัสดุไว้ และถือ
ว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงนำพัสดุนั้นมำส่ง แล้วส่งมอบ
พัสดุที่ตรวจรับให้แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
4.3) พัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วย ถ้ำปรำกฏว่ำผู้ขำยส่งมอบสิ่งของ ไม่
ครบ โดยขำดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ทำให้ผู้ซื้อไม่สำมำรถใช้สิ่งของนั้นได้โดยสมบูรณ์ ถือว่ำผู้ขำยยังไม่ได้ส่งมอบ
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สิ่งของ และกรรมกำรต้องรำยงำนควำมบกพร่องต่อผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ขำยทรำบภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วัน
ตรวจพบ
4.4) พัสดุที่ส่งมอบถูกต้องไม่ครบจำนวนหรือหรือส่งมอบครบจำนวนแต่ ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด หรือพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วย ซึ่งผู้ขำยส่งมอบสิ่งของไม่ครบ โดยขำดส่วนใด ส่วนหนึ่ง
ไปทำให้ผู้ซื้อไม่สำมำรถใช้สิ่งของนั้นได้โดยสมบูรณ์ โดยปกติให้รีบรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อ แจ้งให้ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนรำชกำรที่จะปรับ ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
5) ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำควำมเห็นแย้ง และให้รำยงำน
ให้ หัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งกำรให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงทำใบตรวจรับ
และส่งมอบพัสดุให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
6) จัดทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขำยหรือผู้
รับจ้ำง 1 ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบว่ำด้ วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
คลัง
7) ส่งมอบพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
8) รำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
กำรตรวจกำรจ้ำง และควบคุมกำรก่อสร้ำง
(1) เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง (ข้อ 72)
(2) ถ้ำกรรมกำรบำนไม่ยอมรับงำน ให้ทำควำมเห็นแย้ง
(3) ผู้ควบคุมงำนต้องทำบันทึกกำรปฏิบัติของผู้รับจ้ำงเพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำง
(4) กำรตรวจรับงำนแต่ละงวด ตำมนัยสัญญำเป็นเพียงเพื่อที่จะออกใบตรวจรับงำนจ้ำง
ให้แก่ผู้รับจ้ำง เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรนำมำขอเบิกเงินจำกทำงรำชกำรเท่ำนั้น มิใช่เป็นกำรตรวจรับ งำน
จ้ำงในงวดนั้น ไว้ใช้ในรำชกำร (หนังสือ สำนักนำยกรัฐ มนตรี ที่ สร.1001/ว 28 ลงวันที่ 18 พฤศจิก ำยน
2525)
(5) ต้องรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ หรือสั่งกำร
ข้อสังเกต
(1) ในกำรรับมอบพัสดุหรืองำนจ้ำงตำมสัญญำ ถ้ำปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำง หรือผู้ขำย ผิดนัด
และ จะต้องถูกปรับ ตำมสัญ ญำ ส่วนรำชกำรคู่สั ญญำจะต้องบอกสงวนสิ ทธิเรียกค่ำปรับไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร ในขณะรับมอบพัสดุ
(2) ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงผิดสัญญำ และจะต้องถูกปรับ แต่ยังมีข้อโต้แย้ง หรือมี
เหตุที่ จะขอต่ออำยุสัญญำ หรือขอลดเงินค่ำปรับ และเรื่องกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ ให้
ส่วนรำชกำรผู้ซื้อหรือผู้ว่ำจ้ำงดำเนินกำรขอเบิกจ่ำยเงินในส่วนทีไม่ปัญหำให้แก่ผู้ขำย หรือผู้รับจ้ำง ไปก่อนได้
เมื่อได้วินิจฉัยชี้ขำดเกี่ยวกับกำรปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ำยเงินเพิ่มเติมต่อไป
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4.1.1.10 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน
ในกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นขั้นตอนที่สิบของกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเป็น
ขั้น ตอน สุ ดท้ ำยในกำรดำเนิ น กำรจั ดหำพั ส ดุ ต่ อจำกกำรดำเนิ นกำรตรวจรับพั ส ดุตำมสั ญ ญำครบถูกต้อ ง
ครบถ้วนตำมรูปแบบรำยกำรตำมเงื่อนไขที่ส่วนรำชกำรกำหนด มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1) เจ้ำหน้ำที่พัสดุต้องดำเนินกำรรวบรวมหลักฐำนอันเป็นเอกสำรแห่งหนี้ที่เกี่ยวกับ
กำร ดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
2) ส่งให้แก่สำนักอำนวยกำรกลำงเพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้ หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินต่อไป

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มา: คู่มือปฏิบัติงำนพัสดุ
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4.1.2 วิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ปฏิบัติ
ในที่ นี้ จ ะขอแบ่ งตำมเขตพื้ น ที่ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ เป็ น เขตพื้ น ที่ เทศบำลนคร,
เทศบำลเมือง เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.) แยกตำมระเบียบข้อบังคับที่แต่ละแห่งเลือก
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยบริห ำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553)
4.1.2.1 วิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นเป็นเทศบำลนคร (อบจ.) กำรซื้อหรือกำร
จ้ำง กระทำได้ 6 วิธีดังนี้
1) วิธีตกลงรำคำกำรซื้อหรือกำรจ้ำง ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรำคำไม่เกิน
100,000 บำท
2) วิธีสอบรำคำกำรซื้อหรือกำรจ้ำง ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง ครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน
100,000 บำท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท
3) วิธีประกวดรำคำกำรซื้อหรือกำรจ้ำง ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง ครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน
2,000,000 บำท
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำและกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำถ้ำผู้
สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้ำงเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่ำก็ได้
กำรแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้ำงโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ำ
กว่ำที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงเปลี่ยนไป จะกระทำมิได้
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงซึ่งดำเนิน กำรด้ว ยเงินกู้ห รือ เงินช่ว ยเหลือผู้สั่งซื้อหรือ ผู้สั่ง
จ้ำงจะสั่งให้กระทำตำมวงเงินที่สัญญำเงินกู้ หรือสัญญำเงินช่วยเหลือกำหนดก็ได้
4) วิ ธี พิ เ ศษ กำรซื้ อ โดยวิ ธี พิ เ ศษ ได้ แ ก่ กำรซื้ อ ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร ำคำเกิ น 100,000
บำท ให้ ก ระทำได้ เ ฉพำะกรณี ห นึ่ ง กรณีใด ดังต่อไปนี้
4.1) เป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำดโดยส่วนรำชกำรหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
4.2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจจะเสียหำยแก่รำชกำร
4.3) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในรำชกำรลับ
4.4) เป็นพัสดุที่มีควำมต้องกำรใช้เพิ่มขึ้นในสถำนกำรณ์ที่จำเป็น หรือเร่งด่วน หรือ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำรและจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
4.5) เป็ นพั สดุ ที่ จ ำเป็ นต้ องซื้ อโดยตรงจำกต่ ำงประเทศ หรื อด ำเนิ น กำรโดยผ่ ำน
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
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4.6) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำนหรือมีข้อจำกัดทำงเทคนิค ที่จำเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะซึ่งหมำยควำมรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยำรักษำโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตำม
ชื่อสำมัญในบัญชียำหลักแห่งชำติ ตำมข้อ 60
4.7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่ง
4.8) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินกำรซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
5) วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำย ว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญั ติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
5.1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงำนจ้ำงนั้นเอง และนำยกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้ำง
5.2) มี กฎหมำยหรือมติ คณะรั ฐมนตรี กำหนดให้ ซื้ อหรือจ้ำง และกรณี นี้ ให้ รวมถึ ง
หน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย
6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลัง
4.1.2.2 วิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของ
หน่ ว ยกำรบริ ห ำรรำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2553 ในกรณี ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็น เทศบำลเมือง, เทศบำล
1) กำรจั ดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ยกำรพั สดุ ของ
หน่วยรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 กำรซื้อหรือกำรจ้ำง กระทำได้
5 วิธี คือ
1.1) วิธีตกลงรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำไม่เกิน 100,000 บำท
1.2) วิธีสอบรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท
1.3) วิธีประกวดรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ ได้แก่ กำรซื้อหรือ
กำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำ 2,000,000 บำท
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำและกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธี สอบรำคำ
ถ้ำผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้ำงเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำได้โดยวิธีกำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่ำก็ได้
กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงิน
ต่ำกว่ำที่กำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงเปลี่ย นไปจะกระทำมิได้ เว้นแต่กำรแบ่งซื้อแบ่ง
จ้ำงวัสดุที่ง่ำยต่อกำรเน่ำเสีย หรือโดยสภำพไม่อำจดำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงในครั้งเดียวกันทั้งจำนวนเงิน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงซึ่งดำเนินกำรด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้ำง
จะสั่งให้กระทำตำมวงเงินที่สัญญำกูห้ รือเงินสัญญำช่วยเหลือกำหนดก็ได้
1.4) วิธีพิเศษ
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1.4.1) กำรซื้อ โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท
ให้กระทำได้เฉพำะกรณีหนึ่ง กรณีใด ดังต่อไปนี้
1.4.1.1) เป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำดโดยส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำม
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
1.4.1.2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หำกล่ำช้ำ อำจจะเสียหำยแก่หน่วย
บริหำรรำชกำรส่วน
1.4.1.3) เป็น พัส ดุที ่จ ำเป็น ต้อ งซื ้อ โดยตรงจำกต่ำ งประเทศ หรือ
ดำเนินกำรผ่ำนองค์กำรต่ำงประเทศ
1.4.1.4) เป็น พัส ดุที ่โ ดยลัก ษณะกำรใช้ง ำนหรือ มี ข้ อจ ำกั ด ทำง
เทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งหมำยควำมรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยำรักษำโรคที่
ไม่ต้องซื้อตำมชื่อสำมัญในบัญชียำหลักแห่งชำติ ตำมข้อ 63
1.4.1.5) เป็นพัสดุที่เป็นดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงที่จำเป็นต้องซื้อเฉพำะ
แห่ง
1.4.1.6) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินกำรซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
1.4.1.7) เป็นพัสดุที่มีควำมจำเป็นต้องกำรใช้เพิ่มขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่
จำเป็ น หรือเร่งด่วนหรือเพื่อ ประโยชน์ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม
(Repeat order) ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
1.4.2) กำรจ้ำง โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ กำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมี รำคำเกิน 100,000
บำท ให้กระทำได้เฉพำะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
1.4.2.1) เป็นงำนที่ต้องจ้ำงช่ำงผีมือโดยเฉพำะ หรือผู้มีควำมชำนำญ
เป็นพิเศษ
1.4.2.2) เป็ นงำนจ้ำงซ่อมแซมพั สดุ ที่ จำเป็ นต้องถอดตรวจให้ท รำบ
ควำมชำรุดเสียหำยเสียก่อน จึงมีกำรประเมินค่ำซ่อมได้ เช่น งำนซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องไฟฟ้ำ
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
1.4.2.3) เป็ น งำนที่ ต้ อ งกระท ำเร่ งด่ ว น หำกล่ ำช้ ำจะเสี ย หำย แก่
หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
1.4.2.4) เป็นงำนที่ได้ดำเนินกำรจ้ำงโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
1.4.2.5) เป็นงำนที่จำเป็นต้องจ้ำงเพิ่มในสถำนกำรณ์ ที่จำเป็น หรือ
เร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของหน่วยรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจำเป็นต้องจ้ำงเพิ่ม (Repeat Order) ตำมหลักเกณฑ์
ทีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด
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1.5) วิธีกรณีพิเศษ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง
จำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงำนอื่น ซึ่งมี
กฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
1.5.1) เป็นผู้ ผลิตพัสดุหรือทำงำนจ้ำงนั้นเองและนำยก รัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อ
หรือจ้ำง
1.5.2) มีกฎหมำยหรือมติ คณะรัฐมนตรีก ำหนดให้ ซื้อหรือจ้ำง และกรณี นี้ ให้
รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย
กำรซื้ อหรื อกำรจ้ ำงตำมวิ ธี กำรทั้ ง 5 ให้ กระท ำได้ ด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ต ำม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวกำหนดไว้ ให้นำ
หลักเกณฑ์ตำม ระเบีย บสำนักนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้วยกำรพัส ดุด้ว ยวิ ธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มำ
ใช้อนุโลมบังคับ ให้มีสถำนที่กลำงสำหรับเป็นศูนย์รวมข่ำวกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด
4.1.3 วิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั สดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1.3.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2538 กำรซื้อหรือกำรจ้ำงกระทำได้ 5 วิธี คือ
1) วิธีตกลงรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้ง
หนึ่งซึ่งมีรำคำไม่เกิน 50,000 บำท
2) วิธีสอบรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงซึ่งครั้ง
หนึ่งมีรำคำเกิน 50,000 บำท
3) วิธีประกวดรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรำคำเกิน 1,000,000 บำท
กำรซื้ อ หรื อ กำรจ้ ำ งตำมวิ ธี ต กลงรำคำและวิ ธี ส อบรำคำ ถ้ ำ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ ผู้ จ้ ำ ง
เห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีที่กำหนดสำหรับวงเงินที่สูงกว่ำก็ได้
กำรแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้ำงโดยลดวงเงินที่ซื้อหรือจ้ำงในครั้งเดี่ยวกันเพื่อให้วงเงินต่ำกว่ำ
ที่กำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงเปลี่ยนไป จะมิอำจกระทำได้
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงซึ่งดำเนินกำรด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือ ผู้สั่ง
จ้ำงจะสั่งให้กระทำตำมวงเงินที่สัญญำ เงินกู้หรือสัญญำเงินช่วยเหลือกำหนดก็ได้
4) วิธีพิเศษ กำรซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อครั้งหนึ่งมีรำคำเกิน 50,000 บำท ให้
กระทำได้เฉพำะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1) เป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำด โดยส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
ระเบี ยบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญั ติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
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4.2) เป็น พัส ดุที่ต้อ งกำรใช้เร่ง ด่ว น หำกล่ำ ช้ำอำจเกิด ควำมเสีย หำยแก่ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
4.3) เป็ น พั ส ดุ ที่ จำเป็ น ต้ อ งซื้ อ โดยตรงจำกต่ ำงประเทศหรือ ด ำเนิ น กำรโดยผ่ ำ น
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
4.4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำนหรือมีข้อจำกัดทำงเทคนิคที่จำเป็นจะต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งหมำยควำมรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง
4.5) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงที่จำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่ง
4.6) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินกำรซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
5) วิธีกรณีพิเศษ
กำรซื้อ โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อครั้งหนึ่งมีรำคำเกิน 50,000 บำท ให้กระทำได้
เฉพำะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1) เป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำด โดยส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่ นซึ่งมีกฎหมำยบัญญั ติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
5.2) เป็นพัสดุที่ต้องกำรใช้เร่งด่วนหำกล่ำช้ำอำจเกิดควำมเสียหำยแก่องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
5.3) เป็ น พั ส ดุ ที่ จำเป็ น ต้ อ งซื้ อ โดยตรงจำกต่ ำงประเทศหรื อ ด ำเนิ น กำรโดยผ่ ำ น
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
5.4) เป็น พัส ดุที ่โ ดยลัก ษณ ะของกำรใช้ง ำน หรือ มีข ้อ จ ำกัด ทำงเทคนิค ที่
จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งหมำยควำมรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง
5.5) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงที่จำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่ง
5.6) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินกำรซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
5.6.1) กำรจ้ำง โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ กำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 50,000 บำท
ให้กระทำได้เฉพำะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไป
5.6.1.1) เป็น งำนที่ต้อ งจ้ำ งช่ำ งผู ้มีฝ ีมือ โดยเฉพำะหรือ ผู ้มีค วำม
ชำนำญเป็นพิเศษ
5.6.1.2) เป็นงำนจ้ำงซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทรำบควำม
ชำรุดเสียหำยก่อนจึงจะประมำณกำรค่ำซ่อมได้ เช่น งำนซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องใช้ไฟหรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
5.6.1.3) เป็ นงำนที่ ต้ องกระท ำโดยเร่งด่ วน หำกล่ ำช้ำ อำจเกิดควำม
เสียหำยแก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
5.6.1.4) เป็นงำนที่ดำเนินกำรจ้ำงโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ดี
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5.6.2) กำรซื้ อหรือกำรจ้ ำงโดยวิธี กรณี พิ เศษ ได้ แก่ กำรซื้ อหรือกำรจ้ ำงจำก
หน่วยรำชกำรตำมหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรอื่น ซึ่งมี
กฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ ในกรณีดังนี้
5.6.2.1) เป ็น ผู ้ผ ล ิต พ ัส ด ุห ร ือ ผู ้ท ำ ง ำ น จ ้ำ ง นั ้น เอ ง แ ล ะ
นำยกรัฐมนตรีอนุมัติให้ ซื้อหรือจ้ำง
5.6.2.2) มี กฎหมำยหรือมติ ของคณะรัฐมนตรีก ำหนดให้ ซื้ อหรือจ้ ำง
และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย
ในด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเลือกใช้วิธี ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมงบประมำณที่ได้รับส่วนขั้นตอนกระบวนกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็จะปฏิบัติเหมือนกัน ซึ่งจะมีประธำน
กรรมกำรบริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้มีอำนำจในกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำงเหมือนกัน ซึง่ ขัน้ ตอนในทำงปฏิบัติจำกกำรใช้
กฎหมำยในกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลรำชธำนี ก็จะเป็นไปตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเทศบำลนคร (อบจ.) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเทศบำล
เมือง,เทศบำล และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2538 ในกรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมีกฎระเบียบข้อบังคับ
เหมือนกันจะต่ำงกันตรงงบประมำณที่ได้รับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะใช้โดย
กำรวิธีต กลงรำคำ วิธีส อบรำคำ วิธีป ระกวดรำคำ กำรซื้อ โดยวิธีพิ เศษ กำรจ้ ำงโดยวิธีพิ เศษ ก็ จะปฏิ บั ติ
เหมือนกัน
4.2 ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในด้าน
กฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการและปัญหาด้านบุคคล
ผู้วิจัยเลือกเอำปัญหำและอุปสรรค ที่เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ได้แสดงควำมคิดเห็นตรงกัน และเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นว่ำเป็นปัญหำที่ต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่พบ ในที่นี้จะแบ่งเป็น 2 ด้ำน คือด้ำนกฎระเบียบหรือข้อบังคับของกฎหมำยที่ต้อง
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมกระบวนกำรและปัญหำด้ำนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้
4.2.1 ด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ
4.2.1.1 ปัญหำกำรกำหนดคุณสมบัติเพื่อกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถกำหนด
รำยละเอีย ดของพัสดุที่จ ะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรำยกำรเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้ำงสำมำรถคัดเลือกเอกชน
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หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ หรื อ ควำมเชี่ ย วชำญเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ห รื อ งำนที่ จ้ ำ งได้ (ระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535) เช่น กำรกำหนดให้
ซื้อพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยก่อนหรือหำกเป็นกรณีของพัสดุที่ได้ มีกำรประกำศกำหนดมำตรฐำน
ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสำหกรรมไว้แล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่ พั สดุ จะต้ องก ำหนดรำยละเอี ยดของพั สดุ ให้ เป็ น ไปตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเป็นต้น
ในกรณีของกำรกำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมำ เพื่อ เป็นกำรคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นนั้ นเจ้ำหน้ำที่ จะต้องทำรำยงำนเสนอ ขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่นโดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
เหตุผลและควำมจำเป็นที่จะต้องทำกำรคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเบื้องต้น ประเภทของวงเงินและรำยละเอียดของ
พัสดุหรืองำนที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้ำง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ควำมต้องกำรขั้นต่ำ
เช่น ประสบกำรณ์และผลงำนที่ผ่ำนมำ เครื่องมือ ฐำนะทำงกำรเงิน เป็น หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก
เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบแล้วเจ้ำหน้ำที่พัสดุก็จะประกำศเชิญชวนให้เอกชนหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นตำมที่กำหนดไว้ได้ยื่นข้อเสนอ โดยมีคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ผู้บริหำร
ท้องถิ่นได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจำรณำแล้วนำเสนอต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เบื้ องต้น ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไป ซึ่งจะมีเพียงผู้ที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อดังกล่ ำวเท่ำนั้นที่จะมีสิทธิร่วม
แข่ ง ขั น ในกำรเสนอรำคำเจ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ส ดุ จ ำกเทศบำลเมื อ งเดชได้ แ สดงควำมเห็ น ว่ ำ จำกระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถกำหนดรำยละเอีย ดของพัส ดุที่จ ะทำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในรำยกำรเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้ำงสำมำรถคัดเลือกเอกชนหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
หรือควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับพัสดุหรืองำนที่จ้ำงได้ นั้นเป็นปัญหำมำกเพรำะคู่สัญญำที่ได้ส่วนมำกมีคุณสมบัติแต่
ฐำนะทำงกำรเงิน สู ง ควำมรู้ ควำมเชี่ ย วชำญเกี่ย วกั บพั ส ดุห รือ งำนน้ อยบำงครั้งได้ รับ พั ส ดุ ไม่ ตรงกับ ควำม
ต้องกำร ระเบียบหรือข้อกฎหมำยได้กำหนดผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรเปิด
โอกำสให้มีกำรกำหนดรำยละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกำสได้พัสดุที่
มีมำตรฐำน ได้ผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในงำนพัสดุหรืองำนที่จะมำทำเป็นคู่สัญญำนั้น เจ้ำหน้ำที่
พัสดุจำก (อบต.บัวงำม) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ปัญหำในทำงกลับกันก็จะเป็นช่องทำงหนึ่งที่จะเปิดโอกำสให้มีกำร
ทุจริต โดยกำรกำหนดรำยละเอียดของพัสดุ หรือกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอรำคำ ในลักษณะที่เป็น
กำรเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนหรือบุคคลบำงกลุ่มโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งขัดต่อหลักควำมเสมอภำคในกำรจัดหำ
พัส ดุ ผู้เข้ำร่ว มประมูล หรือผู้รั บ เหมำหลำยคนก็ป ระสบปัญ หำกำรคัด เลือ กคุณสมบัติเบื้องต้นด้วย โดยได้
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นว่ำ ถึงคุณสมบัติเบื้องต้นเท่ำเทียมกันแต่ด้วย
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ก็เอนเอียงไปทำงผู้ที่ใกล้ชิด และพรรคพวกเสมอ (ผู้รับ เหมำ อำเภอเดชอุด ม, 2560:
สัม ภำษณ์) ซึ ่ง เจ้ำ หน้ำ ที ่ใ นกำรจัด ซื ้อ จัด จ้ำ ง (อบต.นำส่ ว ง) ได้ แสดงควำมคิด เห็ น เกี่ ยวกับ กำรกำหนด
คุณสมบัติ เพื่อกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำ
ส่วนมำกแล้วผู้ที่จะได้รับกำรคัดเลือกก็จะเป็นผู้ที่เคยเป็นคู่สัญญำเดิม ๆ ที่คุ้นเคยกับเจ้ำหน้ำทีซึ่งผู้รับเหมำรำย
ใหม่ ไม่ค่อยได้รับควำมไว้วำงใจในกำรพิจำรณำคัดเลือก เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (อบต.เมืองเดช) ก็ได้ให้
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ควำมคิดเห็น ตรงกัน ว่ำคู่สัญญำเดิมนั้นส่วนมำกจะเป็นพรรคพวกหรือญำติพี่น้อง ของนักกำรเมืองท้องถิ่น
เป็น ส่ว นมำก และเจ้ำ หน้ำ ที่ ใ นกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ งของเทศบำลเมือ งเดชก็พ บปัญ หำเกี่ยวกับกำรคัดเลื อก
คุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกันเพรำะหลำย ๆ ครั้งจะเห็นว่ำ คู่สัญญำเดิม ๆ นั้นส่งงำนไม่ได้
มำตรฐำน แต่ก็ยังได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่ง นิติกรเทศบำลนครอุบล (2560:
สัมภำษณ์) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดีมี
มำตรฐำนอยู่แล้ว จะมีปัญหำก็ตรงที่บุคคลที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบนั้น จงใจหลีกเลี่ยงกฎหมำยเพรำะมี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ในผลประโยชน์ นั้ น และเป็นเรื่องยำกที่จะไม่ให้ มีกำรทุจริตเกิ ดขึ้น นอกจำกบุคคลนั้ นจะมี
จิตสำนึกที่ดีและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกฎหมำยเป็นกฎข้อบังคับที่ทำให้กำรปฏิบัติงำนนั้น
ต้องถูกต้องยุติธรรม
4.2.1.2 ปัญหำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หลักกำรที่สำคัญของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประกำรหนึ่งคือ หลักควำมโปร่งใสและเปิด เผย
เป็น กำรเรีย กร้อ งให้ก ำรดำเนิน กำร ในกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ งในทุก ขั้น ตอนจะต้อ งเป็น ไปอย่ำ งโปร่งใสและ
เปิดเผย เพื่อให้ประชำชนได้ทรำบข้อมูล และมีโอกำสเข้ำร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเท่ำเทียมกันและเปิด
โอกำสให้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำกภำคประชำชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนนั้น ซึ่ง
หลักกำรดังกล่ำวทำให้กำรดำเนิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องมีกำรเผยแพร่ ข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับรู้รวมถึง
กำรเปิดโอกำสให้มีกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตัวอย่ำงของหลักควำมโปร่งใส
และเปิ ดเผย ที่ปรำกฏอยู่ในระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม 2553 เช่น กำรกำหนดให้ต้องมีกำรประกำศข่ำวกำรสอบรำคำหรือประกวด
รำคำ รวมถึงกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้ำที่ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้งเป็นต้น
หำกพิจำรณำถึงหลักควำมโปร่งใส ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและหลักกำรมีส่วนร่วมในกำร
ปกครองตนเองของประชำชนในท้องถิ่น กำรที่ระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ยกำรพัส ดุของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 2553 ได้ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของผู้บริหำร ในกำรที่จะ
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได้ จึงขัดต่อหลักกำรข้ำงต้น นอกจำกนี้ยังทำให้กลไก
ในกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกบั้นทอนลงดังนั้น จึงควรมีกำร
กำหนดให้ต้องมีกำรแต่งตั้งภำคประชำชน ให้ได้เข้ำไปเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมกำร ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมเดิม แต่ปัญหำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรรับและเปิดซองประกวด
รำคำควรแต่งตั้ง ผู้ชำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ พัส ดุห รืองำนจ้ำงนั้น ๆ เข้ำร่ว มเป็นกรรมกำรด้ว ย
สำหรับ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บำท จะแต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้
จัดซื้อหรือจัดจ้ำงเป็นผู้ตรวจรับ พัสดุหรืองำนจ้ำงนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกันกับคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ (ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)
แต่หำกเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยทำงวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินเกินสิบล้ำนบำทจะต้องมีบุคคลภำยนอกมำเป็น
คณะกรรมกำรร่วมด้วย ซึ่งในทำงปฏิบัติจริง หน่วยงำนบำงแห่งก็ขำดผู้ชำนำญกำรหรือผู้ ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
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พัสดุหรืองำนจ้ำงนั้น ๆ ต้องเอำบุคลำกรในหน่วยงำนหรือคนใกล้ชิดมำเป็นคณะกรรมกำร ทั้งที่ไม่มีควำมรู้ควำม
ชำนำญในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง ก็เป็นเรื่องลำบำกใจหลำยคน เพรำะกำรเป็นคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็ไม่ได้
เป็น เรื่องที่สุจริตโปร่งใส่ไปทุกครั้ง หำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดกำรทุจริตหรือมีควำมผิด คณะกรรมกำรก็ต้อง
รับผิดชอบ ทำให้ทุกคนกลัวมีปัญหำตำมมำ ซึ่งเจ้ำหน้ำพัสดุจำก (อบต.เมืองเดช) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ จำกกำรที่
ระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ วยกำรพั ส ดุข องหน่ ว ยกำรบริห ำรรำชกำรส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2535 แก้ ไข
เพิ่ มเติ ม 2553 ได้ป ล่ อยให้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บ ริห ำร ในกำรที่ จะให้ ประชำชนเข้ำมำมี ส่ ว นร่วมในกำรเป็ น
กรรมกำรหรือไม่ก็ได้ จึงขัดต่อหลักกำรข้ำงต้น นอกจำกนี้ยังทำให้กลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกบั้นทอนลงดังนั้น ควรให้ ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นคระ
กรรมกำรด้วย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน (อบต.บัวงำม) ได้ให้ควำมคิดเห็นเหมือนว่ำควรมีบุคคลภำยนอก
เข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย เจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน (เทศบำลวำรินชำรำบ) ได้ให้
ควำมเห็นว่ำกำรเป็นคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นควำมลำบำกใจอย่ำงหนึ่งที่พยำยำมหลีกเลี่ยง และ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน (อบต.นำส่วง) ก็ได้ให้ ควำมคิดเห็นคล้ำยกันว่ำมีควำมลำบำกใจเหมือนกัน
เพรำะทุกคนกลัวกำรมีปัญหำ เพรำะบำงครั้ งก็ไม่ได้มีควำมรู้ในเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง ในเรื่องนั้น ๆ เช่น งำนกำร
ก่อสร้ำง ซึ่งเป็นปั ญหำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกันและ ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(อบต.เมืองเดช) ก็ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก็ควรเลือกจำกผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้วยเพรำะมีปัญหำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติห น้ำที่ ที่บกพร่องเพรำะควำมไม่รู้
กฎระเบียบของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะงำนก่อสร้ำง ผู้รับเหมำ (อ.เดชอุดม) ที่เคยเป็นคู่สัญญำหลำยคนได้
แสดงควำมคิดเห็นว่ำคณะกรรมกำรควรตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมำ ที่ทำงำนไม่เสร็จแล้วทิ้งงำนนั้น ไม่ควร
ได้รับกำรเข้ำประมูลงำนทำให้หน่วยงำนเกิดควำมเสียหำย
4.2.1.3 ปัญหำจำกกำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรจัด หำพัส ดุข องส่ว นรำชกำร โดยวิธ ีก ำรจัด ซื ้อ จัด จ้ำ งตำมระเบีย บส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้กำหนดวิธีกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ใน
กรณี วงเงินงบประมำณเกิน 2,000,000 บำท ซึ่งในกำรดำเนินกำรนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นปัญหำมี ดังนี้ ประกำร
แรก เรื่องของเอกสำรที่มำกกว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอื่น ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ถึง 16 ข้อ
แต่ละข้อต้องกรอกเอกสำรให้ ครบ ประกำรที่สองกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรประมูลได้สองวิธี ดังนี้ 1) กำรประมูลแบบเปิดรำคำเป็นกำรประมูลแข่งขันแบบเอำ
รำคำต่ำสุด โดยมีกำรแสดงตัวเลขแต่ไม่แสดงว่ำผู้ใดเป็น ผู้ประมูล และกำรแข่งขันแบบเปิดรำคำเป็นกำร
ประมูลที่ผู้ค้ำทรำบรำคำกำรประมูล แต่ไม่ทรำบว่ำเป็นของผู้ใด 2) กำรประมูลแบบปิดรำคำ ที่ผู้ค้ำไม่สำมำรถ
ทรำบรำคำประมูลแต่ทรำบว่ำรำคำประมูลนั้นเป็นของใคร ทำให้ เกิดควำมสับสน ประกำรที่สำม กำรเข้ำสู่
ระบบของกรมบัญชีกลำงมีหลำยขั้น ตอนกำรลงสู่ ระบบทำให้ต้องใช้เวลำประกำรที่สี่ กำรจัดซื้อจัดจ้ ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 ที่มีวงเงินสูงจะต้องหำบุคคลภำยนอกมำเป็นคณะกรรมกำรร่วมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยำก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
(เทศบำลเมืองเดช) ได้บอกถึงปัญหำในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงเป็น อิเล็กทรอนิกส์ ว่ำขั้นตอนที่
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ยุ่งยำกมำกจะเป็นช่วงในกำรลงระบบ เป็นช่วงที่ต้องใช้เวลำนำนบำงครั้งลงระบบไม่ได้ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในเทศบำลเมืองเดช และเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน (อบต.นำส่วง) ก็พบปัญหำในช่วงขั้นตอน
ของกำรประประมูล ที่เกิดควำมสับสนในวิธีกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีนั้น ขั้นตอนในกำร
จัดหำหลำยขั้นตอนมีทั้งขั้นตอนประมูลแบบเปิดรำคำที่แข่งขันเอำรำคำต่ำสุดที่แสดงตัวเลขแต่ไม่แสดงผู้เสนอ
รำคำและแบบเปิ ดรำคำที่แสดงผู้เสนอรำคำแต่ไม่แสดงรำคำตัวเลขที่ต่ำสุด ซึ่งมีควำมซับซ้อน เอกสำรมำก
แนวทำงปฏิบัติไม่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่ำงทำงกฎหมำยเปิดโอกำสให้บุคคลหำผลประโยชน์จ ำกควำมไม่รู้ไม่
ชำนำญทำงอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ำหน้ำที่ และปัญหำกำรลงระบบทำงคอมพิวเตอร์ได้ช้ำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกำร
จัด ซื ้อ จัด จ้ำ งใน (อบต.เมือ งเดช) ก็ไ ด้ใ ห้ควำมเห็ นว่ ำ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงที่ มี ปั ญ หำมำกส ำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน อีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรจัดซื้อจัดจ้ ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหลำยขั้นตอนและเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่
ค่อยชำนำญทำให้กำรทำงำนเกี่ย วกับ เรื่ องนี้ล่ำช้ำ ซึ่ง ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อบต.นำส่วง) ก็พบว่ำปัญหำที่
เกิดขึ้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์นั้น เกิดจำกวิธีกำรดำเนินกำรก็มีหลำยขั้นตอนและกำรเข้ำ
สู่ระบบงำนของกรมบัญชีกลำง ก็ต้องใช้เวลำนำนทำให้งำนล่ำช้ำ
4.2.1.4 ปัญหำจำกกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง
จำกปัญหำกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง เป็นกำรลดวงเงินที่ซื้อหรือจ้ำงในครำวเดียวกันออกเป็น
หลำยครั้งโดยไม่มีเหตุผลและควำมจำเป็น มีเจตนำที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อแบ่งวงเงินให้ลดลงทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีใน
กำรจัด หำพัส ดุ ให้ก ับ ผู ้ม ีอ ำนำจในกำรสั ่ง ซื ้อ หรือ กำรสั ่ง สั ่ง จ้ำ ง และส ำหรับ กรณีข องระเบีย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุฯ ได้มีกำรป้องกันไม่ให้มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง ไว้ในข้อ 16 โดยบัญญัติว่ำ
“กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงในครำวเดียวกันเพื่อที่จะให้วงเงินต่ำกว่ำที่กำหนดโดยวิธีกำร
หนึ่งวิธีกำรใด หรือเพื่อให้อำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงเปลี่ยนไปจะกระทำมิได้ เว้นแต่กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงวัตถุที่ง่ำยต่อ
กำรเน่ำเสีย หรือโดยสภำพไม่อำจดำเนินกำรซื้ อหรือจ้ำง ในจำนวนเดียวกันทั้งจำนวนเงิน...”แต่ในทำงกลับกัน
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุฯได้เปิดช่องให้สำมำรถนำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่กำหนดไว้สำหรับ
วงเงินสูงกว่ำมำใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในครั้งนั้นได้ เช่น หำกในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้นมีวงเงินไม่ เกิน 100,000
บำท ซึ่งปกติต้องใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ ก็สำมำรถที่จะนำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ
หรือประกวดรำคำมำใช้ก็ได้ หรือหำกในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งมีวงเงิน 1,000,000 บำท ซึ่งปกติต้องใช้
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ ก็สำมำรถที่นำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรประกวดรำคำมำใช้ก็ได้
แม้ว่ำจะได้มีกำรห้ำมมิให้ทำกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงเอำไว้ในระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วย
กำรพัสดุฯ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วก็ตำม แต่ปัจจุบันยังพบว่ำยังมีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้ วิธีกำรในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่พบปัญหำกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงอยู่บ่อยครั้ง เช่น วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ ซึ่ง
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้งจะใช้เกณฑ์ทำงด้ำนวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นตัวกำหนดวิธีกำร เช่น กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำจะนำมำใช้ กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งที่มีรำคำไม่เกิน 100,000 บำท กำร
จัด ซื ้อ จัด จ้ำ งโดยวิธ ีส อบรำคำจะน ำมำใช้ กั บ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงครั้งหนึ่ งไม่ เกิ น 100,000 บำท แต่ ไม่ เกิ น
200,000 บำท ส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำจะนำมำใช้กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งมีรำคำเกิน
2,000,000 บำท ซึ่ง ผู้อำนวยกำรกองคลัง( อบต.เมืองเดช) ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำในกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงก็เป็น
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ปั ญ หำอี ก ประกำรหนึ่ ง ที่ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหนั ก ใจในกำรท ำงำนกลั ว กำรผิ ด พลำดด้ ำ นกฎระเบี ย บ
เหมือนกัน แต่ก็ควรดูที่เจตนำในกำรปรับเปลี่ยนวิธีในกำรกระทำด้วย และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงใน (อบต.เมืองเดช) ก็ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำที่มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงนั้นก็เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่
หน่วยงำนเพรำะวัสดุอุปกรณ์ บำงอย่ำงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อมำพร้อมกันหมด เพรำะมีโอกำสเน่ำเสียหรือเสื่ อม
คุณภำพได้ เจ้ำหน้ำที่ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (อบต. นำส่วง) ก็ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงโดย
กำรปรับเปลี่ยนวิธีในกำรซื้อหรือกำรจ้ำงนั้นก็เพื่อประโยชน์ของหน่วยงำน แต่อำจเป็นกำรกระทำที่ไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบ เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน (อบต. บัวงำม) ก็พบปัญหำเกี่ยวกับกำรแบ่งซื้อจ้ำงที่เป็นกำรลด
วงเงินเพื่อเปลี่ยนวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกันเพรำะต้องเปลี่ยนแปลงเอกสำรใหม่
เมื่อพิจำรณำถึงกฎเกณฑ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะพบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธีจะมี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่แตกต่ำงกันออกไปตำมวงเงิน งบประมำณที่ได้รับ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมไปถึงกำร
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรและกำรป้องกันกำรทุจริตในอีกทำงหนึ่ง สำหรับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงแบบแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้ำงนี้ พบว่ำกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงที่เกิดขึ้น เป็นได้ใน 2 กรณี คือ กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงโดยเจตนำเพื่อกำร
ทุจ ริต และกำรแบ่ งซื้อแบ่ งจ้ำงเพื่อให้ เกิดควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งหำกมีกำร
พิจำรณำตำมกฎหมำยแล้ว ก็จะพบว่ำทั้งสองกรณีก็ล้วนแล้วแต่เป็นกำรกำรกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น
เพียงแต่มีควำมแตกต่ำงกันตรงเจตนำในกำรทำงำนหำกกำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ซับซ้อน
มำกจนเกินไปก็อำจทำให้กำรดำเนินภำรกิจเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ และนิติกรเทศบำลเมืองเดช (2560: สัมภำษณ์)
ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องดำเนินกำรโดยมีระเบียบปฏิบัติตำมสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535
และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ดังนั้น
เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงจะต้องมีควำมระมัดระวังในกำร
ปฏิ บั ติห น้ ำที่ ที่ ส ำคัญ คือ โทษของกฎหมำยนี้ เป็น โทษที่ มีลั กษณะทำงอำญำกำรที่จะลงโทษบุคคลใดตำม
กฎหมำยนี้ จึ งต้อ งแสดงให้ เห็ น ถึ งพยำนหลั ก ฐำนที่ ชั ด แจ้ง ตำมหลั ก กฎหมำยอำญำและหรือ บำงมำ ตรำ
จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนำพิเศษที่ซ่อนเร้นอยู่ภำยในของบุคคลนั้น ๆ จึงจะเข้ำเงื่อนไขที่จะสำมำรถ
ลงโทษได้ ซึ่ง ในส่วนนี้เองที่เป็นควำมลำบำกในกำรหำพยำนหลักฐำนมำลงโทษผู้กระทำควำมผิด กำรจะเข้ำถึง
พยำนหลักฐำนกำรกระทำผิดจึงทำได้ยำก
4.2.1.5 ปัญหำจำกกำรกำหนดรำคำกลำง
ก่อนกำรดำเนิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ล ะครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะที่ เ ป็น
หน่วยงำนของรัฐบำลจะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อหำผู้มำรับจ้ำงมำทำงำนตำมโครงกำรที่ได้วำงแผนไว้จะต้อง
มีกำรกำหนดรำคำกลำง เช่น โครงกำรงำนก่อ สร้ำง ซึ่งกำรก ำหนดรำคำกลำงดั งกล่ ำวจะต้องเป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนำคม
2555 (กรมบั ญ ชีกลำง) ที่องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นใช้เป็ นหลั กในกำรค ำนวณรำคำพั ส ดุในกำรก่อสร้ำง
ประกอบด้วย ประธำน ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือเทียบเท่ำ โดยกำรแต่งตั้งจะต้องคำนึงถึงลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ 1 คน และกรรมกำรอีกอย่ำงน้อย 2 คน ควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้
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ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรประมำณรำคำร่วมเป็น กรรมกำรด้วย สำหรับกำรคำนวณรำคำกลำงนั้น จะต้อ ง
กำหนดรำคำกลำงตำมรำยกำรวัส ดุสิ ่งก่อ สร้ำ งที่ก รมกำรค้ำภำยในหรือ สำนัก งำนพำณิช ย์จัง หวัด เป็น ผู้
กำหนดไว้ รวมถึงดำเนิน กำรตำมหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรและระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปัญหำในกำรกำหนดรำคำกลำง เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเทศบำลเมือง
เดช ได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำรำคำสินค้ำบำงอย่ำงที่สั่งซื้อมีรำคำกลำงที่ไม่ตรงกับรำคำของกรมกำรค้ำภำยในหรือ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นผู้กำหนดไว้ จึงทำให้เกิดปัญหำ เจ้ำหน้ำที่ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน( อบต. นำส่วง)
ก็ได้บอกถึงปัญหำของกำรกำหนดรำคำกลำงว่ำไม่ตรงกับรำคำรำคำปัจจุบันทำให้เอกสำรผิดพลำด เจ้ำหน้ำที่ใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน (อบต.เมืองเดช) ก็พบปัญหำเกี่ยวกับกำรกำหนดรำคำกลำงเช่นกันเนื่องจำกพบว่ำในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงนั้น บำงครั้งรำคำสินค้ำในรำคำกลำงกับรำคำสินค้ำในปัจจุบันไม่ เท่ำกันและไม่มีในรำยกำรรำคำ
กลำง
จำกควำมไม่ชัดเจนของระเบียบดังกล่ำวจะเห็นว่ำ ประเด็นในกำรกำหนดรำคำกลำงที่
มีปัญหำอยู่ 2 ประกำร ประกำรแรก คือปัญหำในทำงปฏิบัติ คือ กำรกำหนดรำยกำรวัสดุและกำรแจ้งรำยกำร
วัส ดุที่ไม่ครอบคลุ มทุกรำยกำรและบำงรำยกำรไม่มีรำคำเป็นปัจจุบัน ประกำรที่สอง เป็นปัญ หำด้ำนควำม
โปร่งใสในกำรประกำศรำคำกลำง รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรนอกจำกจะใช้อ้ำงอิงและพิจำรณำค่ำ
ก่อสร้ำงแล้วยังใช้เป็นรำคำเริ่มต้นในกำรประมูลงำนก่อสร้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลทำให้ผู้เสนอ
รำคำ เสนอรำคำไม่สูง กว่ำรำคำกลำงปัญหำกำรเสนอรำคำที่สูงกว่ำควำมเป็นจริงและเป็นรำคำที่ ทำงรำชกำร
เห็นสมควรจ้ำง หำกมีกำรเปิดเผยรำคำกลำงรวมถึงรำยละเอียดของกำรคำนวณรำคำกลำงก็จะเป็นกำรสให้กำร
จัดจ้ำงงำนก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย
4.2.1.6 พบว่ำกำรกำหนดลั กษณะควำมผิดและบทลงโทษในกฎหมำยพ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิ ด
เกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2542 มีบทลงโทษที่รุนแรงเฉพำะสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
เป็นระดับผู้ปฏิบัติงำน แต่ไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับข้ำรำชกำรกำรเมืองและผู้รับเหมำ จึงทำให้ขำดควำม
เกรงกลัวหำช่องทำงละเว้น และสำมำรถหลบเลี่ยงควำมผิดด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ ซึ่ง
นิติกรเทศบำลเมืองเดช (2560: สัมภำษณ์) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่ง จะต้องดำเนินกำรโดยมีระเบียบปฏิบัติตำมสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรในกระบวนกำร
จัดซื้อจั ดจ้ำง จึงจะต้องมีควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่สำคัญคือ โทษของกฎหมำยนี้เป็นโทษที่มี
ลักษณะทำงอำญำกำรที่จะลงโทษบุคคลใดตำมกฎหมำยนี้ จึงต้องแสดงให้เห็นถึงพยำนหลักฐำนที่ชัดแจ้งตำม
หลักกฎหมำยอำญำและหรือบำงมำตรำจำเป็น ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนำพิเศษที่ซ่อนเร้นอยู่ภำยในของบุคคล
นั้ น ๆ จึ งจะเข้ำเงื่อ นไขที่ จ ะสำมำรถลงโทษได้ ซึ่ งนิ ติ กรเทศบำลพิ บู ล มั งสำหำร (2560: สั ม ภำษณ์ ) ได้ ให้
ควำมเห็นว่ำ กำรใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตำม เพรำะมีกฎหมำยพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำ
ต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นบทลงโทษของผู้กระทำควำมผิด แต่ก็ยังมีกำรหลบเลี่ยงกฎหมำย และ
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กระทำควำมผิดได้อยู่บ่อยครั้งควรให้มีกำรตรวจสอบว่ำกำรบังคับใช้กฎระเบียบหรือข้ อบังคับ ของกฎหมำย
ฉบับนี้มีประสิทธิภำพแค่ไหน
4.2.2 ปัญหาในทางปฏิบัติจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2.2.1 พบว่ำปัญหำเกิดจำกข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจำ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมรู้ด้ำนกฎระเบี ยบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร เพรำะ
ส่วนมำกจะเรียนมำไม่ตรงกับสำยงำนที่จะต้องปฏิบัติ ในระดับเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติงำน และไม่ได้มีกำรศึกษำ
ในรำยละเอียดของกฎระเบียบหรือข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงทำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง( อบต.เมืองเดช) ได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำพัสดุมี
กำรเปลี่ ย นแปลงบุ คคลบ่ อย ท ำให้ ไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องของระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง( เทศบำลวำรินชำรำบ)ก็ได้ให้ควำมเห็นคล้ำยว่ำ เจ้ำหน้ำที่พัสดุที่ทำกำรปฏิบัติงำน
เรียนมำไม่ตรงสำยกับสำยงำนที่ปฏิบัติ ควำมชำนำญและทักษะในกำรปฏิบัติงำนยังน้อย
4.2.2.2 พบว่ำปัญหำเกิดจำกกำรดำเนินกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบสำนัก นำยกรัฐ มนตรี
ว่ำด้ว ยกำรพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม ด้ว ยวิธีทำงอิเล็ก ทรอนิกส์ นั้น มีขั้นตอนหลำยขั้นตอนมี
เอกสำรมำกทั้งของคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมประมูล และใช้ระยะเวลำนำนในกำรปฏิบัติงำน และกำรส่งงำน
ลงสู่ระบบก็ใช้ระยะเวลำนำนส่งงำนแล้วระบบ ไม่รับก็ต้องคอยส่งใหม่ ทำให้ดำเนินกำรล่ำช้ำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง (อบต.นำส่วง) ก็พบปัญหำเช่นเดียวกันที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนใน
กำรจั ดหำหลำยขั้น ตอนและมี ควำมซับ ซ้อน เอกสำรมำก แนวทำงปฏิ บัติไม่ชัดเจน ทำให้ เกิดช่องว่ำงทำง
กฎหมำยเปิดโอกำสให้บุคคลหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ไม่ชำนำญทำงอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ำหน้ำที่ และ
ปั ญ หำกำรลงระบบทำงคอมพิ ว เตอร์ ได้ช้ ำ ซึ่งเจ้ ำหน้ ำที่ ในกำรจั ด ซื้อ จัด จ้ำงใน (อบต.เมือ งเดช) ก็ ได้ ให้
ควำมเห็นว่ำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีปัญหำมำกสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน อีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหลำยขั้นตอนเจ้ำหน้ำที่เกิดควำมสับสนและใช้เวลำนำนเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่ค่อยชำนำญ
ทำให้กำรทำงำนเกี่ยวกั บเรื่องนี้ล่ำช้ำ ซึ่ง ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อบต.นำส่วง) ก็พบว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นในกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงด้ ว ยวิ ธี ท ำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น เกิ ด จำกกำรที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนที่ ยั งไม่ มี ค วำมช ำนำญ และวิ ธี ก ำร
ดำเนินกำรก็มีหลำยขั้นตอน กำรลงสู่ระบบงำนก็ต้องใช้เวลำนำนทำให้งำนล่ำช้ำ ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้
อำจเกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์
ไม่
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงประสิทธิภำพ
4.2.2.3 พบว่ำ ปั ญ หำเกิดจำกกำรที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ที่ เกี่ยวข้องกั บกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำง ไม่ ได้ ด ำเนิ นกำร
กำหนดรูปแบบของกำรก่อสร้ำงไว้ก่อนและรูปแบบในกำรก่อสร้ำงยังไม่ได้รับกำรปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับ
รำคำในกำรก่อสร้ำงในเวลำปัจจุบัน ทำให้ต้องเสียเวลำใช้เวลำในกำรแก้ไข เช่น กำรคำนวณรำคำกลำง จะต้อง
กำหนดรำคำกลำงตำมรำยกำรวัสดุสิ่งก่อสร้ำงที่กรมกำรค้ำภำยในหรือสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นผู้กำหนดไว้
รวมถึงดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อ สร้ำ งของทำงรำชกำรและระเบีย บอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปัญหำในกำรกำหนดรำคำกลำง และเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน(เทศบำลเมืองเดช)
ได้ใ ห้ค วำมคิด เห็น ว่ำ รำคำสิน ค้ำ บำงอย่ำ งมีร ำคำกลำงที ่ไ ม่ต รงกับ รำคำของกรมกำรค้ำ ภำยในหรือ
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สำนักงำนพำณิช ย์จังหวัด เป็น ผู้กำหนดไว้ จึงทำให้เกิดปัญหำ เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (เทศบำลเมือง
พิบูลมังสำหำร) ก็ได้บอกถึงปัญหำของกำรกำหนดรำคำกลำงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยมีควำมชำนำญในกำรคิดรำคำ
กลำงเพรำะรำคำพัสดุบำงอย่ำงรำคำไม่ตรงกับรำคำในปัจจุบัน เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (เทศบำลเมืองเดช
อุดม) ก็พบปัญหำเกี่ยวกับกำรกำหนดรำคำกลำงเช่นกัน เนื่องจำกพบว่ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น บำงครั้งรำคำ
สินค้ำในรำคำกลำงกับรำคำสินค้ำในปัจจุบันมีรำคำไม่เท่ำกัน และพัสดุบำงประเภทที่ต้องกำรไม่มีรำคำกลำงทำ
ให้ต้องแก้ไขเอกสำร
4.2.2.4 พบว่ำ ปั ญ หำเกิด จำกกำรที่ เจ้ำหน้ำที่ แก้ไขคุณ ลั กษณะครุภัณ ฑ์ แบบแปลน หรือกำร
เปลี่ ยนแปลงรำยกำรเพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้ งำนในปั จจุบันและวงเงิน งบประมำณที่ได้รับที่ได้รับ ทำให้ไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้ทันที่ต้องแก้ไขรำยกำรทำให้งำนล่ำช้ำ ซึ่งกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง รำยกำรเพื่อควำม
เหมำะสมก็จะมีลักษณะเดียวกันกับที่ ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อบต.เมืองเดช) ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำในกำรแบ่งซื้อ
แบ่ งจ้ ำงก็ เป็ น ปั ญ หำอี กประกำรหนึ่ ง ที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบหนั กใจในกำรท ำงำนกลั ว กำรผิ ด พลำดด้ ำ น
กฎระเบียบเหมือนกัน แต่ก็ควรดูที่เจตนำในกำรปรับเปลี่ยนวิธีในกำรกระทำด้วย เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงใน (อบต.เมืองเดช) ก็ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำที่มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงนั้นก็เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
แก่หน่วยงำนเพรำะวัสดุอุปกรณ์บำงอย่ำงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อมำพร้อมกันหมด เพรำะมีโอกำสเน่ำเสียหรือเสื่อม
คุณภำพได้ ซึ่ง เจ้ำหน้ำที่ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (อบต. นำส่วง) ก็ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง
โดยกำรปรับ เปลี ่ย นวิธีใ นกำรซื้อหรือกำรจ้ำงนั้นก็เพื่อประโยชน์ของหน่วยงำน แต่อำจเป็นกำรกระทำที่ ไม่
ถูกต้องตำมระเบียบ ซึ่ง เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (อบต. บัวงำม) ก็พบปัญหำเกี่ยวกับกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง
เช่นเดียวกันเพรำะพัสดุบำงอย่ำงหำกซื้อมำครำวเดียวกันก็มีโอกำสเสื่อมคุณภำพได้
4.2.2.5 ปัญหำจำกเจ้ำหน้ำที่ ผู้ที่ปฏิบัติงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจั ดจ้ำง ในระดับ
ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขำดคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก ไม่คำนึงประโยชน์
ส่วนรวมทำให้เกิดควำมเสียหำยกับองค์กร ดังจะเห็นได้จำกกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอรำคำ ใน
ลักษณะที่เป็นกำรเอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนหรือบุคคลบำงกลุ่ มโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งขัดต่อหลักควำมเสมอภำค
ในกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งเจ้ำหน้ ำที่ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (อบต.นำส่วง)คุณ สุนทร จิตรักษ์ ได้แสดงควำมคิดเห็ น
เกี่ยวกับ กำรกำหนดคุณสมบัติ เพื่อกำรคัดเลื อกให้ เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำ ส่วนมำกแล้วผู้ที่จะได้รับกำรคัดเลือกก็จะเป็นผู้ที่เคยเป็นคู่สัญญำเดิม ๆ ที่คุ้นเคยกับ
เจ้ำหน้ำที ซึ่งผู้รับเหมำรำยใหม่ ๆ ไม่ค่อยได้รับควำมไว้วำงใจในกำรพิจำรณำคัดเลือกเลย เจ้ำหน้ำที่ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง (อบต.เมืองเดช) ก็ได้ให้ควำมคิดเห็นตรงกันว่ำคู่สัญญำเดิมนั้นส่วนมำกจะเป็นพรรคพวกหรือญำติ
พี่น้องของนักกำรเมืองท้องถิ่นเป็นส่วนมำก และเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของเทศบำลเมืองเดช คุณ ก็พบ
ปัญหำเกี่ยวกับกำรคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกันเพรำะหลำย ๆ ครั้งจะเห็นว่ำ
คู่สัญญำเดิม ๆ นั้นส่งงำนไม่ได้มำตรฐำน หำกแต่ก็ยังได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
กำรเข้ำประมูล ซึ่งสอดคล้องกับ นิติกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองเดช (2560: สัมภำษณ์) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ
กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เป็นกฎหมำยที่บัญญัติเอำไว้ให้ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งนั้ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมโปร่ ง ใสในระบบของรำชกำร และหำกยั ง มี เจ้ ำ หน้ ำ ที่
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ผู้รับผิดชอบและผู้รับเหมำที่ยังคลุมเครืออยู่ หน่วยงำนของรัฐก็จะต้องเอำจริงเอำจัง และต้องมีกำรดำเนินกำร
เอำผิดกับเจ้ำหน้ำที่และผู้รับเหมำนั้น ๆ และในกำรดำเนินกำรขั้นตอนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นก็
จะต้องมีควำมเป็นสำธำรณะมำกขึ้น ให้ประชำชนและสื่อต่ำง ๆ เข้ำมำตรวจสอบได้ ซึง่ นิติกรเทศบำลวำรินชำ
รำบ (2560: สัมภำษณ์) ที่ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น จำเป็นต้องมีกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้งำนในโครงกำรนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ก็ไม่มีมำตรกำรใด ๆ ที่จะมำป้องกันกำรสมยอมรำคำกัน
หรือกำรฮั้วประมูลงำนกันของผู้รับเหมำได้ เพรำะหน่วยงำนที่จะมำบังคับก็อำจมีส่วนได้เสียโดยตรงด้วย หรือ มี
อิทธิพลจำกทำงกำรเมืองที่มีธุรกิจในด้ำนกำรประมูล
ปัญหำด้ำนบุคคลหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่ำ ส่วนมำกจะมำ
จำกควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกฎระเบียบหรือข้อบังคับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้
เกิดช่องว่ำงที่ก่อให้เกิด กำรหลบเลี่ย งข้อบังคับของกฎระเบีย บ เป็น กำรหำผลประโยชน์ ให้กับตนเองและ
พรรคพวก มีเจตนำทุจริตโดยอำศัยช่องว่ำงทำงกฎหมำย ดังนั้น ในกำรพิจ ำรณำว่ำ เจ้ำ หน้ำ ที่ จะต้อ งรับ ผิด
หรือ ไม่อ ย่ำ งไรจะต้อ งพิจ ำรณำตำมกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งประกอบเข้ำด้วย เช่น ในกำรพิจำรณำว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นจะต้องรับโทษทำงวินัยหรือไม่อย่ำงไร จะต้องพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. 2535 หรือจะต้องรับผิดทำงอำญำหรือไม่นั้น ซึ่งจะต้องพิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยอำญำ หรือ
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542 จำกกรณีข้ำงต้น
จะเห็นได้ว่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นกระทำผิดจะต้องรับผิดชอบกำรกระทำนั้น ๆ หรือไม่อย่ำงไร ผู้
ที่ม ีอำนำจจะต้อ งพิจ ำรณำจำกกฎหมำยที่ กระจั ดกระจำยอยู่ห ลำยฉบั บ อั น เป็ น กำรไม่ ส ะดวกในกำรใช้
กฎหมำย ผู้กระทำผิดจึงไม่เกรงกลัว หำกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่มีบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติตนตำ
มนโยบำลขององค์กรมีหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ก็จะประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำน ประโยชน์ส่วนรวมก็จะถึงประชำชน เพรำะเมื่อพิจำรณำถึงงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดหำพัสดุของ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ต่ำงก็เป็นงบประมำณที่ได้มำจำกแหล่งเดียวกัน กล่ำวคือ เป็นเงินภำษีอำกรของประชำชน ดังนั้น เพื่อให้
กำรจัดหำพัสดุของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำ จึงควรให้มีกำรจัดหำหรือ
จัดซื้อจัดจ้ำงอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน
จะเห็นได้ว่ำปัญหำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ดังที่ได้กล่ำวมำนั้น
มีปัญหำทั้งด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับทำงกฎหมำย และปัญหำด้ำนบุคคลผู้ปฏิบัติงำน
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ยังไม่มีมำตรกำรใด ๆ ที่จะมำยับยั้งกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวได้ ข้ำรำชกำรประจำก็ยัง
เกรงกลัวอยู่ หำกมี กำรปฏิรูป ระบบกำรประมูล ระบบกำรตรวจผลงำนจำกกำรใช้งบประมำณที่เปิดกว้ำงให้
สื่อมวลชน ประชำชน ส่วนรำชกำรอื่นที่เป็นอิสระ และอื่น ๆ สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้และมีผลกำรประมวล
ข้อมูลที่ได้รับแต่ละฝ่ำย เพื่อปรับสภำพกำรตรวจสอบให้สอดคล้องเท่ำทันกับวิธีกำรทุจริตที่มีกำเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบอยู่ตลอดเวลำ กำรใช้กฎหมำยกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขึ้นมำเพื่อเป็นกำร
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรทำงำนที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพให้กับหน่วยงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ทั้งหลำยนั้นถือว่ำเหมำะสมแล้ว กำรลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐโดยทุจริต
ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอกำรประมูล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งฝ่ำยข้ำรำชกำรและนักกำรเมือง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สำมำรถ
ควบคุ ม ได้ เช่น สำเหตุ ที่ ผู้ รั บ เหมำชนะกำรกำรสอบรำคำด้ ว ยรำคำเต็ ม หรือ ต่ ำกว่ ำรำคำกลำง เนื่ องจำก
ผู้รับเหมำแต่ละคนมีต้นทุนวัสดุที่แตกต่ำงกัน มีค่ำแรงในรำคำที่ถูกกว่ำสำมำรถให้รำคำเท่ำกับรำคำกลำงหรือ
ต่ำกว่ำได้หรือ โครงกำรนี้ไม่มีใครทำและผู้รับเหมำรำยอื่น ไม่มีเวลำถอดแบบ อยู่ใกล้พื้นที่ ใกล้แหล่งคนงำน
หรืออำจมีกำรสมยอมรำคำกันระหว่ำงผู้รับเหมำด้วยกันเอง นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ ำผู้รับเหมำส่วนใหญ่ได้รับกำร
ติ ด ต่ อ จำกบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ ยิ น ยอมไม่ รั บ โครงกำรนั้ น เนื่ อ งจำกอิท ธิพ ลของนั ก กำรเมื อ ง ผู้ รับ เหมำ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์กัน ในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พบว่ำขั้นตอนก่อนกำรยื่นซองสอบรำคำเป็นช่วงเวลำที่ผู้รับเหมำมีโอกำสพบปะพูดคุยกัน ซึ่งอำจมีกำรพูดคุย
หรือตกลงกันระหว่ำงผู้รับเหมำด้วยกันเองหรือสมยอมรำคำกันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่ข้ำรำชกำรประจำ
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สำมำรถควบคุมหรือตรวจสอบได้
4.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดซือ้ จัดจ้างในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัยขอเสนอเป็น 2 ทำง ดังนี้
4.3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ
4.3.1.1 ปัญหำกำรกำหนดคุณสมบัติเพื่อกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง แนวทำงแก้ไขและกำรปรับตัว ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ทำกำรกำหนดคุณ สมบัติ
เบื้อ งต้น กีด กัน เอกชนบำงรำย จึง ควรนำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ในกำรกำหนด รำยละเอียดพัสดุ และ
กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำต่อกำรบริหำรรำชกำรจึงควร
น ำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ เฉพำะกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ มี ว งเงิน สู ง เช่ น กรณี มี วงเงิ นสองล้ ำนบำทขึ้ นไป
ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อบต.นำส่วง) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรนั้น ควรประกอบด้วยผู้
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมชำนำญในด้ำนวิศวกรรมหรือด้ำนช่ำงรวมอยู่ด้วย เพื่อป้องกันกำรทุจริตจำก
กำรใช้ดุลพินิจในกำรกำหนดคุณสมบัติโดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
4.3.1.2 ปัญหำในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณีที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นมีวงเงิน
สูงตั้งแต่สิบล้ำนขึ้นไป แนวทำงแก้ไขและกำรปรับตัวดังต่อไปนี้ ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมระเบี ยบส ำนั กนำยกรั ฐมนตรี ว่ำด้ วยกำรพั สดุ พ.ศ. 2535 ได้ กำหนดให้ องค์ ประกอบของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคนและกรรมกำรอย่ำงน้อยสองคน โดยทั่วไปผู้บริหำรท้องถิ่นจะแต่งตั้ง
จำกข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นในสังกัดของตนเอง และในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ำรจะแต่ งตั้ งบุ ค คลอื่ น อี กไม่ เกิ น สองคนเป็น กรรมกำรร่ว มด้ว ยก็ได้ แต่ในทำงปฏิบ ัต ิจ ริง
ผู ้บ ริห ำรองค์ก ำรปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ก็จ ะแต่ งตั้งจำกข้ ำรำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในสั งกั ด ของตนเองมำเป็ น
กรรมกำรในชุดต่ำง ๆ โดยไม่มีบุคคลที่มิใช่ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมแต่อย่ำงใด ทำให้คณะกรรมกำรมีควำมเกรงใจ
กัน ทำให้เกิดช่องว่ำงในกำรหำผลประโยชน์โดย
ไม่ช อบด้ว ยกฎหมำยง่ำยขึ้น ซึ่งหลำย ๆ คนไม่อยำก
ร่วมเป็นคณะกรรมกำร ด้วยไม่รู้ข้อกฎหมำยหำกมี อะไรผิดพลำดแล้วต้องมำร่วมรับผิดชอบด้วย ดังนั้นผู้วิจัย
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จึ งเห็ น ว่ ำ ควรมี ม ำตรกำรในกำรให้ ค วำมรู้ แ ละควำมเข้ ำ ใจในบทบำทหน้ ำที่ ในกำรเป็ น กรรมกำร เพื่ อ ที่
คณะกรรมกำรจะได้ปฏิบัติหน้ำที่ได้ถูกต้องและผิดพลำดน้อยที่สุด สำหรับประชำชนเพื่ อให้ควำมรู้ถึงระเบียบ
ของทำงรำชกำรควรจัดทำคู่มือให้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชน ซึ่งจะเป็นกำรตรวจสอบ
โดยประชำชนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ในกำรนำประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น
4.3.1.3 ปัญหำจำกกำรกระบวนกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ แนวทำง แก้ไขและ
กำรปรับตัว ดังนี้ ควรมีคู่มือในกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนอย่ำละเอียดและชัดเจน ลดระยะเวลำและ
ขั้นตอนในกำรจัดหำพัสดุ เพื่อกำรได้มำซึ่งพัสดุที่รวดเร็ว กรมบัญชีกลำงควรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรจัดหำพัส ดุ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ทุกปี เพรำะมีกำรเข้ำออกของเจ้ำหน้ำบ่อย
คนมำใหม่จ ะได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำน ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรกำรประมูล ออก
กฎระเบียบที่สำมำรถลดปัญหำกำรฮั้วกำรประมูลให้ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีควำมเร็ว
สูงและควรมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันกำรเครื่อง Error
4.3.1.4 ปัญหำจำกกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง แนวทำงแก้ไขและกำรปรับตัว ดังนี้ต่อไป ในกำรแบ่งซื้อ
แบ่งจ้ำ งที่เป็น ปัญ หำ คือ กำรลดวงเงิน ลงแบ่ง ออกเป็น หลำยครั้งโดยไม่มีเหตุผ ลและควำม จำเป็นและมี
เจตนำหลีกเลี่ยง เพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหำพัสดุให้กับผู้มีอำนำจสั่งซื้อ เพรำะวิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวด
รำคำ ที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละครั้งจะใช้เกณฑ์ทำงด้ำนวงเงินเป็นตัวกำหนด สำหรับสำเหตุในกำรแบ่งซื้อ
แบ่งจ้ำงที่ผู้วิจัยพบ อำจแบ่งได้สองกรณี คือ กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงโดยเจตนำเพื่อทำกำรทุจริตและกำรแบ่งซื้อ
แบ่งจ้ำงเพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งหำกพิจำรณำตำมกฎหมำยแล้ว ทั้งสองกรณีก็
เป็นกำรกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยทั้งสองกรณี เพียงแต่มีควำมแตกต่ำงกันตรงเจตนำในกำรทุจริตเท่ำนั้ น
ดังนั้ น ในกำรพิ จ ำรณำถึงแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญ หำกำรแบ่ง ซื ้อ แบ่ง จ้ำ ง จึง จำเป็น ต้อ งชั่ง น้ ำหนัก ระหว่ำ ง
เป้ำหมำยในกำรป้อ งกัน กำรทุจ ริต และเป้ำหมำยในด้ำนควำมมีป ระสิท ธิภ ำพของกำรดำเนิน ภำรกิจ ของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยหำกมีกำรกำหนดให้มีขั้นตอนหรือวิธีกำร ในกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงที่หละหลวม
เกินไปอำจทำให้เกิดกำรทุจริตได้ง่ำย แต่หำกมีขั้นตอนมำกและซับซ้อนจนเกินไปก็จะทำให้ภำรกิจล่ำช้ำได้
4.3.1.5 ปัญหำจำกกำรกำหนดรำคำกลำง แนวทำงแก้ไขและกำรปรับตัว ปัญหำจำกกำรกำหนด
รำคำกลำงที่ผู้วิจัยได้พบมีอยู่สองปัญหำ ปัญหำแรกเป็นปัญหำในทำงปฏิบัติคือ กำรกำหนดรำยกำรวัสดุและ
กำรแจ้งรำยกำรวัสดุไม่ครอบคลุมทุกรำยกำร และบำงรำยกำรมีรำคำไม่เป็นปัจจุบันส่วนปัญหำประกำรที่สอง
คือ ควำมไม่โปร่งใสในกำรประกำศรำคำกลำง กำรแก้ไขประกำรแรกต้องให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรคำนวณรำคำกลำง และมีควำมละเอียดรอบครอบ และ มีคณะทำงำนตรวจทำนงำน ประกำรที่สอง
แนวทำงแก้ไข คือ เสนอให้มีองค์กรในรูปแบบคณะกรรมกำร ที่มีตัวแทนผู้ประกอบกำรค้ำวัสดุและวิศวกร ทำ
หน้ำที่ในกำรกำหนดรำคำมำตรฐำนของรำคำวัสดุในพื้นที่ให้เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น ให้ครอบคลุม รำยกำรที่
กรมกำรค้ำภำยในหรือสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้กำรกำหนดรำคำกลำงตรงตำมควำมเป็น
จริงมำกที่สุด เป็นกำรป้องกันกำรกำหนดรำคำเกินจริง อันจะนำมำซึ่งปัญหำกำรทุจริตได้ และให้หน่วยงำนของ
รัฐ ทำกำรประกำศรำคำกลำงและรำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำง ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ให้
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ประชำชนและผู้ที่ส นใจได้ทรำบ และมีโอกำสในกำรตรวจสอบกำรกำหนดรำคำกลำงของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ตำมมำตรำ1037แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
2542
4.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคคล ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.3.2.1 คัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำทำงำนด้ำนพัสดุ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
อบต.เมืองเดช และเจ้ำหน้ำที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อบต.เมืองเดช ได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำอยำกให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงได้รับ กำรอบรมเกี่ยวกับด้ำนกฎระเบียบหรือข้อบังคับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มีควำมรู้ในด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง
4.3.2.2 ให้กำรอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ปฏิบัติงำน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในระดับผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตัวและพรรคพวก
ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงอย่ำง เพื่อ
ควำมเหมำะสมก็จะมีลักษณะเดียวกันกับ ที่ผู้อำนวยกำรกองคลัง (อบต.เมืองเดช) ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำใน
กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงก็เป็นปัญหำอีกประกำรหนึ่ง ที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหนักใจในกำรทำงำนกลัวกำรผิดพลำด
ด้ำนกฎระเบียบ แต่ก็ควรดูที่เจตนำในกำรปรับเปลี่ยนวิธีในกำรกระทำด้วยหำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีคุณธรรม
4.3.2.3 มีบ ทลงโทษผู้ กระทำผิด ที่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้รับเหมำ เช่นเดียวกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งนิติกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองเดช (2560: สัมภำษณ์) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรบังคับใช้
กฎหมำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เป็นกฎหมำยที่บัญญัติเอำไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น
จะต้ องปฏิ บั ติ ตำมเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมโปร่ งใสในระบบของรำชกำร และหำกยั งมี เจ้ำหน้ ำที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบและ
ผู้ รั บ เหมำที่ ยั งคลุ ม เครื อ อยู่ หน่ ว ยงำนของรัฐ ก็ จะต้อ งเอำจริงเอำจั ง และต้ อ งมีก ำรด ำเนิ น กำรเอำผิ ด กั บ
เจ้ำหน้ำที่และผู้รับเหมำนั้น ๆ และในกำรดำเนินกำรขั้นตอนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นก็จะต้องมี
ควำมเป็น สำธำรณะมำกขึ้น ให้ป ระชำชนและสื่อต่ำง ๆ เข้ำมำตรวจสอบได้ และควรเพิ่ม บทลงโทษให้กับ
ผู้รับเหมำ ที่ไม่สำมำรถส่งมอบงำนให้เสร็จทันตำมกำหนดเวลำ หรือทำงำนได้ต่ำกว่ำ มำตรฐำน (ผู้รับเหมำ
อำเภอพิบูลมังสำหำร, 2560: สัมภำษณ์)
4.3.2.4 ให้ มี ก ำรเปิ ด กำรประมู ล เสนอรำคำที่ มี ค วำมเป็ น สำธำรณะมำกขึ้ น เช่ น มี ตั ว แทน
สื่อมวลชน ตัวแทนประชำชน สถำบันรำชกำรอื่น ๆ ที่เป็นอิสระ สำมำรถตรวจสอบได้ ให้ผู้ร่วมกำรประมูลได้
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึงซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรประมูลหลำย ๆ คนก็ต้องกำรทรำบ เกี่ยวกับ ข้อบกพร่องของตน
ด้วย (ผู้รับเหมำ อำเภอดชอุดม, 2560: สัมภำษณ์)
จำกปัญหำและอุปสรรคในทำงปฏิบัติจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลรำชธำนีข้ำงต้นนั้น ทำให้เห็นว่ำปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้กฎระเบียบของกฎหมำยนั้นเข้มงวดมำก ขำดควำม
ยืดหยุ่น กำรปฏิบัติจริงตำมขั้นตอนยำกและใช้ระยะเวลำนำนเนื่องจำกมีเอกสำรที่มำกและมีขั้นตอนในกำร
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จัดซื้อจัดจ้ำงหลำยขั้นตอน ซึ่งทำให้มีกำรหลบเลี่ยงกฎหมำย ซึ่งเกิดจำกตัวบุคคลที่ไม่นำนโยบำยขององค์กรมำ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ องค์กรเสียผลประโยชน์ที่ควรได้ให้กับ
ประชำชน ซึ่งถือว่ำบุคคลนั้นขำดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
มีกำรนำนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรของ ไปเป็นตัวแบบที่เน้นกำรมีส่วนร่วมในองค์กำรโดยมีฐำนคติที่ว่ำ
กำรมีส่ วนร่ว มจะทำให้ เกิดกำรทำงำนเป็ นทีมที่มี ประสิ ทธิภำพ เนื่องจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ท ำให้ เกิด
ควำมสำเร็จมีตัวแปร ที่ประกอบด้วย กำรจูงใจ ภำวะผู้นำ ควำมผูกพันและกำรยอมรับของสมำชิกในองค์กร ทำ
ให้เกิดกำรปฏิบัติงำนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเกิดขึ้น และบุคลำกรในองค์กรทุกคนก็ควรจะมีหลักในกำร
ทำงำนโดยยึ ด หลั กธรรมำภิ บ ำลในกำรปฏิบั ติ งำนด้ ว ย องค์ก รปกครองท้ องถิ่น นั้น ๆ ก็ จะมี ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติที่ดียิ่งต่อประเทศ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อ
ศึกษาขั้นตอนในทางปฏิบัติจากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อศึกษา ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ในด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ และปัญหาในด้านบุคคล เพื่อ
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนนําข้อเสนอแนะไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยมีสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การจัดหาพัสดุของส่วนราชการจะตั้งอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่สําคัญคือ การเปิดโอกาสให้
เอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาเป็นคู่สัญญากับส่วนของราชการ โดยการเสนอราคาการ
แข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยขั้นตอนในการจัดหาพัสดุแต่ละขั้นตอนจะต้องมีความ
โปร่งใสสามารถเปิดเผยให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนจะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนราชการมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนของการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ในสภาพปัจจุบันจะพบว่า การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ
ตกอยู่ภ ายใต้ การบั งคั บ ของกฎระเบี ยบต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การจัด หาพั ส ดุ ที่ แ ตกต่ างกั น ไป แต่ ห าก
พิจารณาถึงการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหน่วยงาน
อื่ น ๆของรัฐ ทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภ าคหรือ ในต่ างประเทศ โดยปรกติ แ ล้ วจะตกอยู่ ภ ายใต้
ข้อบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการหาพัสดุ พ.ศ. 2535 แต่อย่างไรก็ตามส่วนราชการ
อื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ แม้จะมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุที่ใช้บังคับเป็น
ของหน่วยงานของตนโดยเฉพาะแต่หากพิจารณาข้อระเบียบต่างๆเหล่านั้นแล้ว ก็จะพบว่าต่างก็ได้นํา
หลักการที่สําคัญในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 นํามาบัญญัติไว้เป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อจัดจ้าง และประโยชน์นั้นจะตกถึง
ประชาชนในชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
จากการศึกษา “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อ
ศึกษาขั้นตอนในทางปฏิบัติ จากการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า
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5.1.1 ขั้นตอนทางปฏิบัติของการใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารงานราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและขั้นตอน ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2552 และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติม 2553
ในการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนมีขั้นตอนดังนี้ 1) การเตรียมการจัดหา 2) การขอรับความเห็น
ชอบ 3) การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและการแต่งตั้งกรรมการ 4) การดําเนินการจัดหาพัสดุ
5) การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย 6) การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย 7) การจัดทําสัญญา 8) การดําเนินการตาม
สัญญา 9. การตรวจรับ 10. การดําเนินการเบิกจ่าย ซึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามระเบียบ
ในที ่นี ้จ ะขอกล่า วแต่เ ฉพาะขั ้น ตอนการดํ า เนิน การจัด หาพัส ดุต ามระเบีย บสํา นัก
นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไ ขเพิ ่ม เติม พ.ศ. 2552 ตามระเบีย บสํา นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหา
ไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีปัญหาดังนี้ ระเบียบทั้งสามฉบับมี
ความเข้มงวดไม่ยืดหยุ่น การจัดทําเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างก็มากใช้ระยะเวลาในการทําเรื่องนาน
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทอรนิกส์ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็น
การตรากฎหมายลํ าดับสํารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กําหนดว่า
ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ยกเว้นสํานักงานของตลาดกลาง ทําให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายเปิดโอกาส
ให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเป็นช่องทางให้ผู้ค้ามีการสมยอม
การเสนอราคากั น ขึ้ น ง่ าย ซึ่ งปั ญ หาในรูป แบบดั งกล่ าวนั้ น เป็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นช่องทางที่ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นช่องทางตาม
ระเบี ย บที่ กํ า หนดไว้ อย่ า งผิ ด วิ ธี แ ละผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ให้ แ ก่ ต นเองและผู้ อื่ น
เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ทั้ งฝ่ายราชการและข้าราชการการเมือง มี บ ทลงโทษที่ เหมาะสมแล้ วสําหรับ เจ้ า
พนักงานของรัฐ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนทางปฏิบัติของการใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องปฏิบัติตามระเบียบทั้งสามระเบียบ
5.1.2 ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง ในองค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จังหวั ด
อุบลราชธานี ในด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็น ไปตามกระบวนการ และ
ปัญหาด้านบุคคล
5.1.2.1 ด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ
1) ปัญหาการกําหนดคุณสมบัติ เพื่อการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การกําหนดคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นนั้น เจ้าหน้าที่จะต้อง
ทํารายงานเสนอ ขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุผลและความ
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จําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเบื้องต้น ประเภทวงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรือ
งานที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํา
เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา เครื่องมือ ฐานะทางการเงิน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก เป็นต้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุก็จะประกาศเชิญชวนให้
เอกชนหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กําหนดไว้ได้ยื่นข้อเสนอ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณาแล้วนําเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งจะมีเพียงผู้ที่
ได้รับการประกาศรายชื่อดังกล่าวเท่านั้นที่จะมีสิทธิร่วมแข่งขันในการเสนอราคา
2) ปัญหาในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง หลักการที่สําคัญของ
การจัดซื้อจัดจ้างประการหนึ่งคือหลักความโปร่งใสและเปิดเผยซึ่งเรียกร้องให้การดําเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
และมีโอกาสเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานนั้น ซึ่งหลักการดังกล่าวทําให้
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้รวมถึงการเปิดโอกาสให้มี
การตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตัวอย่างของหลักความโปร่งใสและเปิดเผย
ที่ปรากฏอยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ เช่น การกําหนดให้ต้องมี การประกาศข่าว
การสอบราคาหรือประกวดราคา รวมถึงการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบคณะกรรมการ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นต้น
3) ปั ญ หาจากการกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างด้ ว ยวิ ธีท างอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
กระบวนการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้กําหนดวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในกรณี วงเงิน
งบประมาณเกิน 2,000,000 บาท ซึ่งในการดําเนินการนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นปัญหาอยู่ สองประการ
ดังนี้ ประการแรกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยุทธนา ปาลบุตร, 2554:51) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากการตรากฎหมายสํารองโดยข้อ6(6)ของ ประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที
กําหนดว่า ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ยกเว้นสํานักงานตลาดกลาง ก่อให้เกิดปัญ หาตรงที่ผู้ค้าจะไป
ดําเนินการเสนอราคาที่สํานักงานของตนเอง เป็นการกระทําที่ไม่เปิดเผยอาจก่อให้เกิดการกระทําที่มี
เจตนาทุจริตได้ ประการที่สอง มีระยะเวลาในการดําเนินการนาน ขั้นตอนในการจัดหาหลายขั้นตอน
ซับซ้อน เอกสารมาก แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนและมีช่องว่างที่ก่อให้เกิดการทุจริต คือการสมยอมราคา
กันหรือการฮั้วประมูล และยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ
วิธีการประมู ล ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ แ ละไม่ส ามารถแก้ไขปั ญ หาการปฏิ บั ติงานเฉพาะหน้ าได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
4) ปัญหาจากการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เป็นการลดวงเงินที่ซื้อ
หรือจ้างในคราวเดียวกันออกเป็นหลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลและความจําเป็น และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
เพื่อแบ่งวงเงินให้ลดลงทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีในการจัดหาพัสดุให้กับผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อหรือการสั่งจ้าง
เมื่อพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง จะพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีจะมีหลักเกณฑ์และ

108
ขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการสร้างความโปร่งใสในการ
ดําเนินการและการป้องกันการทุจริตในอีกทางหนึ่ง สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบแบ่งซื้อแบ่งจ้างนี้
ผู้วิจัยพบว่าการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ใน 2 กรณี คือ การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยเจตนาเพื่อ
การทุจริต และการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้เกิดความสะดกในการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหาก
มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้วทั้งสองกรณีก็ล้วนแล้วแต่เป็นการการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งสิ้น เพียงแต่มีความแตกต่างกันตรงเจตนาในการทุจริตเท่านั้น ดังนั้นในการพิจารณาถึงแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการแบ่งซื้อแบ่งจ้างดังกล่าว จําเป็นต้องดูถึง เป้าหมายในการป้องกันการทุจริตและ
เป้าหมายด้านความมีประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากมีการ
กําหนดให้มีขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างที่หละหลวมเกินไป ก็อาจจะเกิดการแสวงหาหนทาง
ในการทุจริตได้ง่าย แต่หากกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนมากจนเกินไปก็อาจ
ทําให้การดําเนินภารกิจเป็นไปอย่างล่าช้า
5) ปัญ หาจากการกําหนดราคากลาง ก่อนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
ครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเภทหนึ่ง หากจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อหาผู้มารับจ้างมาทํางานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้จะต้องมีการกําหนดราคากลาง เช่น
โครงการงานก่อสร้าง ซึ่งการกําหนดราคากลางดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้างของทาง สําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ในการคํานวณราคากลางได้แก่ คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วย ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการ
หรือเทียบเท่าโดยการแต่งตั้งจะต้องคํานึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย สําหรับการคํานวณราคากลางนั้นจะต้องกําหนดราคากลาง
ตามรายการวัสดุสิ่งก่อสร้างที่กรมการค้าภายในหรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้กําหนดไว้ รวมถึง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย
จากปัญ หาด้า นกฎระเบีย บหรือ ข้อ กฎหมายที ่ต ้อ งปฏิบ ัต ิ การดํ า เนิน การ
ทุกอย่างจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
ผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ
5.1.2.2 ปัญหาในทางปฏิบัติจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1) ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างไม่ ชั ด เจน และไม่ ได้ มี ก ารศึ ก ษาใน
รายละเอียดของกฎหมายให้ชัดเจนมากเท่าที่ควร
2) ปัญหาการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและใช้
ระยะเวลานานทําให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการล่าช้า
3) ปัญ หาจากการที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ดําเนินการ
กําหนดรูปแบบการก่อสร้างไว้ก่อนและรูปแบบในการก่อสร้างไม่ได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับ
ราคาการก่อสร้างในปัจจุบัน
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4) ปั ญ หาจากการที่ เจ้ าหน้ า ที่ แ ก้ ไขคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ แบบแปลน หรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินที่ได้รับ ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันที่
5) การกํ าหนดลั ก ษณะความผิ ดและบทลงโทษในกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้ วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มีบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แต่ไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับข้าราชการการเมือง และผู้รับเหมาทําให้สามารถหลบเลี่ยง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้
5.1.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการจัดซื้อจัดจ้างในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในที่นี้ขอเสนอเป็น 2 ทาง ดังนี้
5.1.3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ
1) ปัญหาการกําหนดคุณสมบัติเพื่อการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขและการปรับตัว ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ทํา
การกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ กี ด กั น เอกชนบางราย จึ งควรนํ าระบบคณะกรรมการมาใช้ ในการกํ าหนด
รายละเอียดพัสดุ และกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้า
ต่อการบริหารราชการจึงควรนําระบบคณะกรรมการมาใช้เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง เช่น
วงเงินสองล้านบาทขึ้นไปโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความ
ชํานาญในด้านวิศวกรรมหรือด้านช่างรวมอยู่ด้วย เพื่ อป้องกันการทุ จริตจากการใช้ดุลพินิจในการ
กําหนดคุณสมบัติโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
2) ปัญหาในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขและ
การปรับตัว ดังต่อไปนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่ งคนและกรรมการอย่ างน้ อ ยสองคนที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น แต่งตั้งจากข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น หรือ
ข้าราชการอื่น และในกรณี จําเป็ นหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้บริหารจะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการร่วมด้วยก็ได้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งหลายๆคนไม่อยากร่วมเป็นคณะกรรมการ ด้วยไม่รู้ข้อกฎหมาย
หากมีอะไรผิดพลาดแล้วต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีมาตรการในการให้
ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเป็นกรรมการ เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด สําหรับประชาชนเพื่อให้ความรู้ถึงระเบียบของทางราชการควรจัดทํา
คู่มือให้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบโดยประชาชน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการนําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น
3) ปัญ หาจากการกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีท างอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางแก้ไขและการปรับตัว ดังนี้ ควรมีคู่มือในการศึกษาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอย่าละเอียด
และชัดเจน ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ เพื่อการได้มาซึ่งพัสดุที่รวดเร็ว กรมบัญชีกลาง
ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกปี
เพราะมีการเข้าออกของเจ้าหน้าบ่อย คนมาใหม่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในการทํางาน ลดขั้นตอน
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การปฏิบัติงานและเอกสารการประมูล ออกกฎระเบียบที่สามารถลดปัญหาการฮั้วการประมูลให้ชัดเจน
และปฏิบัติได้จริง ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงและควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการ
เครื่อง Error
4) ปัญหาจากการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แนวทางแก้ไขและการปรับตัว ดังนี้ต่อไป
ในการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างที่เป็น ปัญ หาคือ การลดวงเงินลงแบ่งออกเป็นหลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลและ
ความจําเป็นและมีเจตนาหลีกเลี่ยง เพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุให้กับผู้มีอํานาจสั่งซื้อ เพราะวิธีตกลง
ราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งจะใช้เกณฑ์ทางด้านวงเงินเป็น
ตัวกําหนด สําหรับสาเหตุในการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ผู้วิจัยพบ อาจแบ่งได้สองกรณี คือ การแบ่งซื้อแบ่ง
จ้างโดยเจตนาเพื่อทําการทุจริต และการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหากพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ทั้งสองกรณีก็เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้ง
สองกรณี เพียงแต่มีความแตกต่างกันตรงเจตนาในการทุจริตเท่านั้น ดังนั้นในการพิจารณาถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จําเป็นต้องชั่งน้ําหนักระหว่างเป้าหมายในการป้องกันการ
ทุจริตและเป้าหมายในด้านความมีประสิทธิภาพของการดําเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยหากมีการกําหนดให้มีขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่หละหลวมเกินไปอาจทําให้เกิดการ
ทุจริตได้ง่าย แต่หากมีขั้นตอนมากและซับซ้อนจนเกินไปก็จะทําให้ภารกิจล่าช้าได้
5) ปัญหาจากการกําหนดราคากลาง แนวทางแก้ไขและการปรับตัว ปัญหาจาก
การกําหนดราคากลางที่ผู้วิจัยได้พบมีอยู่สองปัญหา ปัญหาแรกเป็นปัญหาในทางปฏิบัติคือ การกําหนด
รายการวัสดุและการแจ้งรายการวัสดุไม่ครอบคลุมทุกรายการ และบางรายการมีราคาไม่เป็นปัจจุบัน
ส่วนปัญหาประการที่สอง คือ ความไม่โปร่งใสในการประกาศราคากลาง การแก้ไขประการแรกต้องให้
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการคํานวณราคากลาง และมีความละเอียดรอบครอบ และมี
คณะทํางานตรวจทานงาน ประการที่สอง แนวทางแก้ไข คือ เสนอให้มีองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการ
ที่มีตัวแทนผู้ประกอบการค้าวัสดุและวิศวกรทําหน้าที่ในการกําหนดราคามาตรฐานของราคาวัสดุใน
พื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ให้ครอบคลุมรายการที่กรมการค้าภายในหรือสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดไม่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้การกําหนดราคากลางตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เป็นการป้องกัน
การกําหนดราคาเกินจริง อันจะนํามาซึ่งปัญหาการทุจริตได้ และให้หน่วยงานของรัฐทําการประกาศ
ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชน
และผู้ที่สนใจได้ทราบ และมีโอกาสในการตรวจสอบการกําหนดราคากลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา1037 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542
5.1.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญ หาด้านบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานด้านพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แก่เจ้าหน้าที่และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยการอบรมเกี่ยวกับด้านกฎระเบียบหรือข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในด้านกฎระเบียบของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อ
จัดจ้างและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง
3) มีบทลงโทษผู้กระทําผิด ที่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้รับเหมา เช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรเพิ่มบทลงโทษให้กับ ผู้รับ เหมา ที่ไม่สามารถส่งมอบงานให้เสร็จทันตาม
กําหนดเวลาหรือทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐาน และควรให้มีการอบรมหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4) ให้มีการเปิดการประมูลเสนอราคาที่มีความเป็นสาธารณะมากขึ้น เช่น มี
ตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนประชาชน สถาบันราชการอื่น ๆ ที่เป็นอิสระและให้ประชาชนสามารถเข้า
มาตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
5) ให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการปรับสภาพการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับวิธีการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือมีเพียงกฎระเบียบเดียวที่ใช้
ร่วมกันทั่วประเทศ
5.2 การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างในองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด
อุบลราชธานี ในด้านกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการและปัญหา
ด้านบุคคล ผู้วิจัยพบว่า ในด้านของกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ เพราะกฎระเบียบหรือข้อบังคับของกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีข้อกําหนดมากมายที่ต้องปฏิบัติตาม มีความซับซ้อน ระเบียบข้อบังคับมี
ความเข้มงวดไม่ยืดหยุ่น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานกระทําได้อยากและเกิดเป็นช่องทางทําให้เกิดการ
ทุจริตได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (2550) ที่พบว่าส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี
แต่เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับ ได้ใช้บังคับไปได้ระยะหนึ่งได้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ตามมา ซึ่งมีผลทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งจะเป็นการ
กระทําด้วยเจตนาดี หรือกระทําด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวก็ตาม แต่ทั้งสองประการก็เป็น
ปัญหาการกระทําที่ผิดกฎระเบียบของข้อกฎหมายจากระเบียบข้อบังคับของกฎหมายทําให้เกิดปัญหา
หลายประการ เช่น ปัญหาในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํา เช่น
ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา เครื่องมือ ฐานะทางการเงิน ที่ส่วนมากจะได้รับการคัดเลือกเฉพาะ
คู่สัญญาเดิมๆ เอกชนรายใหม่ๆไม่มีโอกาสได้รับคัดเลือก ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามกฎระเบียบแล้ว ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่มี
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ต้องเอาเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ความชํานาญมาเป็นคณะกรรมการ
ทําให้หน่วยงานเสียประโยชน์ในการเลือกพัสดุ ซึ่งบางครั้งได้พัสดุที่มีราคาแพงและไม่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน ขั้นตอนที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในคราวเดียวกันออกเป็น
หลายครั้งเป็นโดยไม่มีความจําเป็น เป็นเจตนาที่จะแบ่งวงเงินให้ลดลงเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีในการจัดหา
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พัสดุ ก็เป็นช่องว่างของกฎระเบียบที่เป็นปัญหาก่อให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยงาน และ
ปัญหาที่เกิดจากการกําหนดราคากลางที่เป็นปัญหาคือราคากลางกับราคาพัสดุ ในปัจจุบันมีราคาไม่ตรงกัน
ในบางครั้งราคาพัสดุที่ต้องการก็ไม่มีในราคากลาง ปัญหาจากจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน เอกสารมากและมีความยุ่งยากในการลงระบบ ไม่ชัดเจน
ในแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง สอดคล้องกับ นภาพร บุญสร้าง (2549 ) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุประสบปัญ หาและอุปสรรคใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตาม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ สมบูรณ์ เล็กเจริญ (2557: 28) ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัญหาใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีกลุ่มการงานการพัสดุและการจัดซื้อ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และมติครม.ที่เกี่ยวข้องมีปัญหา
หลายประการ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของขั้นตอน ระยะเวลาในการดําเนินการ ความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และยุทธนา ปาลบุตร (2554: 51)
ก็พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาทจะต้องหาบุคคลภายนอก
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยซึ่งเป็นเรื่องยาก เป็นปัญหามากสําหรับเจ้าหน้าที่
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกฎหมาย
สํารอง ข้อ 6(6) ของประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ การซื้อหรือการจ้างโดย
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กําหนดว่า ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นสํานักงานตลาดกลาง
ซึ่งการบัญญั ติเช่นนี้เป็นช่องว่างทางกฎหมายอาจก่อให้เกิดปัญหาการสมยอมราคากันได้ และด้าน
ปั ญ หาด้ า นบุ ค คลหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง พบว่ า เจ้ าหน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ชัดเจน
เพราะจากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานเรียนมาไม่ตรงสายงานที่ต้องปฏิบัติ และไม่ได้ศึกษา
ในรายละเอียดของกฎระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างจึงทําให้เกิดปัญหา ปัญหาจากการดําเนินการการ
จัดซื้ อ จัดจ้างด้วยวิธีท างอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ มี ห ลายขั้น ตอนมีเอกสารมาก แนวทางปฏิ บั ติไม่ชัด เจน
ปัญหาจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการกําหนดรูปแบบการก่อสร้างไว้ก่อน และรูปในการก่อสร้างไม่ได้
รั บ การปรั บ ปรุ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ราคาการก่ อ สร้ างในปั จ จุ บั น ปั ญ หาจากการที่ เจ้ า หน้ า ที่ แ ก้ ไข
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ แบบแปลน หรือเปลี่ยนแปลงรายการให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
และวงเงินที่ได้รับ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันที ปัญหาจากการกําหนดลักษณะความผิดและ
บทลงโทษในกฎหมาย พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มีบทลงโทษที่
รุนแรงสําหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐแต่ไม่มีบทลงโทษกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทําให้
สามารถหลบเลี่ยงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปได้
จะเห็นได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
อุบลราชธานี ในด้านของกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ และ
ปัญหาด้านบุคคลผู้ปฏิบัติงานมีหลากหลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข นํามาพัฒนาการทํางานด้าน
กฎระเบีย บหรือ ข้อ กฎหมาย การจัด ซื้อ จัด จ้า งในองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้มีป ระสิท ธิภ าพ
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ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต่อไป ซึ่งปั ญ หาที่เกิ ดขึ้นนั้นมีผู้ที่ ศึกษาอยู่หลายท่านได้แสดงความ
คิด เห็น ไว้ จากผลการศึก ษาของ นภาพร บุญ สร้าง (2549) ที่ศึก ษา เรื่อ งปัญ หาและอุป สรรคใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เจ้าหน้าที่ พัสดุประสบปัญ หาและอุปสรรคใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตาม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์พอสมควร และหากไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข อาจ
ส่ งผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านต้ อ งล่ าช้ า หรื อ ไม่ เป็ น ไปตามแผนการดํ าเนิ น งานได้ โดยปั จ จั ย สํ าคั ญ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรค ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้แก่ ความ
พร้อมของหน่วยงานด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งควรนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินการและเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐ และรัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (2550)
ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย พบว่า การจัดหาพัสดุของส่วน
ราชการในประเทศไทย จะตั้งอยู่บนพื้นฐานและหลักการสําคัญ คือการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคล
ทั่วไป ที่สนใจสามารถเข้ามาเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ โดยการเสนอราคาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม มีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น ดังนั้นจึง
มีการเสนอแนะเพื่อการประกอบการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส่วนราชการ และธวัช ชัยแก้ว (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักกฎหมาย นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ
ประจํา และผู้รับเหมาก่อสร้าง ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2549
จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ได้ บั ญ ญั ติ ขึ้น เพื่ อเป็ น การปราบปรามและลงโทษผู้ที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต(ฮั้วประมูล) แต่พบว่ายังไม่มีมาตรการใด ๆ ที่
จะสามารถป้องกันการฮั้วประมูลได้ จึงทําให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ การเจรจาหรือการตกลงกันก่อนการประมูลเพื่อให้เกิดการสมยอมราคากัน และอิทธิพล
ของนักการเมือง อิทธิพลของผู้รับเหมาและการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ อังศุธร นามตรง (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบนในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ 1) ศึกษาถึงสภาพปัญหาในการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 2) ศึกษากระบวนการขั้นตอนและกลไกต่าง ๆ อันเป็นช่องทางใน
การทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตําบล 3) ศึกษาแนวทางดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลได้นําเอาหลักการ
บริห ารบ้ านเมื อ งที่ ดีห รือ หลัก ธรรมาภิ บ าลพร้อ มทั้ งยุท ธศาสตร์การเข้ามามี ส่ว นร่วมในการแก้ไข
ปรับปรุงรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิรัตน์ อ่อนเที่ยง (2544) ที่กล่าวถึงวิธีการคอร์รัปชั่นจากการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบราชการไทย สามารถจําแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ 6 ประเภท ได้แก่ หลีกเลี่ยงหรือ
บิดเบือนระเบียบข้อบังคับ อาศัยอํานาจตําแหน่งหน้าทีของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ สมคบ
กับผู้เสนอราคาให้แก่ทางราชการสูงกว่าราคาที่แท้จริง ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ปลอมแปลงหรือกระทํา
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การใดๆที่ เป็ น เท็ จ เรี ย กรั บ ผลประโยชน์ จ ากผู้ เสนอราคา หรื อ ใช้ เทคนิ ค หาผลประโยชน์ จ าก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจากผลการศึกษาของ นิพนธ์ ศุภลักษณ์ (2546) ที่พบว่า พฤติกรรมที่
เข้าข่ายการฮั้วประมูลประกอบไปด้วย การเสนอราคาเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคากลาง การจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ มีการเจรจาก่อนการประมูลเพื่อหาผู้รับเหมามีผู้จัดฮั้ว ทําหน้าที่เป็นคนกลางประสาน
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ขอฮั้วกับผู้รับฮั้ว องค์ประกอบที่สําคัญคือมีผู้จัดฮั้วและมีการกินฮั้วเกิดขึ้น ผล
การฮั้วมี 2 แบบ คือ ฮั้วติดกับฮั้วแตก วิธีการฮั้วมีสามรูปแบบ คือ ฮั้วระหว่างผู้รับเหมาด้วยกัน ฮั้วกับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ฮั้วกับกับนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของทางราชการให้ความร่วมมือในการฮั้ว และปัจจัย
ที่นําไปสู่การฮั้วคือ อิทธิพลและการเมือง ผลกระทบที่เกิดจากการฮั้วกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ทําให้
เกิดค่าใช้จ่ายนอกระบบผลกระทบต่อด้านสังคมเป็นบ่อเกิดคอร์รัปชั่นตามมา ผลกระทบทางด้านการ
จัดการนําไปสู่องค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางด้านการเมืองสร้างความแตกแยกก่อให้เกิด
วิธีการนอกกฎหมาย และมีกฎหมายที่บัญญัติให้การกระทําเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมอยู่ทั้งหมด 4 ฉบับ รวม 45 มาตรา (ศูนย์อํานวยการประสานงาน
เครือข่ายป้องกันการทุจริตแห่งชาติ, 2560) คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147-166, 200–205
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 –11
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4-13
และพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 123 และจากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญเลิศ ผลิตวานนท์
(2544) ที่พบว่า ประสิทธิผลของการบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โดยพบว่ายังมี
การฮั้วการประมูลเพิ่มขึ้นหลังบังคับใช้ พ.ร.บ.แต่ก็มีแนวทางแก้ไขปัญหา คือ การกําหนดมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตโดยเพิ่มองค์กรอิสระในการตรวจสอบทุกระดับชั้น เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง องค์กรทุกองค์กร ต้องตรวจสอบได้เสมอ นอกจากนี้การบริหารงานของรัฐควรใช้หลัก
ธรรมาภิบาล คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยวิธีดําเนินการ
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีความโปร่งใส การมี
สํานึกรับผิดชอบ หลักการสําคัญของธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2544 ถวิลวดี บุรีกุล (2549:
6) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญเลิศ ผลิตวานนท์ (2544) ที่ให้แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การ
จัดตั้งองค์กรอิสระทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศ การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของรัฐให้มีอิสระ
จากการเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง จริงจัง การประชาสัมพันธ์และอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ การกํากับดูแลโดยประชาสังคมและการใช้อินเตอร์เน็ตในการประกวดราคา และการสร้าง
จิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต แนวทางแก้ไขปัญหาอีกแนวทางหนึ่ง คือการใช้ระบบบริหารการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี ถวิลวดี บุรีกุล (2549: 6) หรือ ธรรมาภิบาล (Good governance) เป็นหลักบริหาร
แนวใหม่เป็นหลักในการทํางาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนรวม หลัก
สํานึกรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่า ซึ่งหากมีการนํามาใช้เพื่อบริหารงานแล้วจะ
เกิดความเชื่อมั่นว่าจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิผ ล โดยวิธีก ารดํ าเนิ น การเพื่ อให้ เกิ ดธรรมาภิ บ าล คื อ การเสริม สร้างการมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชน การมีความโปร่งใส มีสํานึกรับผิดชอบหลักการสําคัญของธรรมาภิบาล อันจะส่งผลให้การ
กระทําความผิดจากการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลงและหมดไปจากสังคมไทย ผลการศึกษาของ
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สุทธิรัตน์ อ่อนเที่ยง (2544) ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นว่าควรมีการปรับปรุงระบบ
ราชการ ควรมีมาตรการในการพัฒนาคนเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง และควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการที่จะเกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และใช้มาตรการทางกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการทุจริตอย่างเข้มงวด
และผลการศึกษาของ นิพนธ์ ศุภลักษณ์ (2546) ได้เสนอวิธีการขจัดการฮั้ว ด้านเศรษฐกิจให้จัดทํา
งบประมาณอย่างประหยัด ทําราคากลางอย่างถูกต้อง ด้านสังคมสร้างจริยธรรมและปลูกจิตสํานึกและ
ใช้กฎหมายในการส่งเสริมคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
โปร่งใสและใช้วิธีการจัดจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเมืองตัดรากตัดโคนระบบอุปถัมภ์ มา
เป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อมิให้นําไปสู่การคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้น และผลการศึกษาของธวัช ชัยแก้ว
(2550) พบว่าการฮั้วประมูลหรือการสมยอมราคา กระทําได้ได้โดยไม่เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง มีการฮั้วการซื้อขายเอกสารการประมูล มีการกีดกันหรือข่มขู่ไม่ให้ผู้รับเหมารายอื่นมาขอ
หรือซื้อเอกสารการประมูลและมีการตกลงสมยอมราคาที่มีผลประโยชน์ตอบแทน ในด้านกระบวนการ
ยื่นชองที่ไม่โปร่งใส กระทําการโดยการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือการขัดขวางการเสนอราคาของผู้รับเหมา
รายอื่น และผลการศึกษาของ อัจจิมา ฉัตรแก้ว (2555) พบว่า การแก้ไขปัญหาในการทุจริตนอกจาก
ปัจจัยด้านกฎหมายที่จะนํามาใช้ในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรของรัฐแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยทางทัศนคติ และพฤติกรรมของคนทั้งในแง่ของประชาชนที่อยู่
ภายใต้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้วย เพราะหากคนไม่เคารพ
กฎหมายพยายามหลีกเลี่ยงหรือทําผิดกฎหมาย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน หรือไม่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วนั้น มาตรการต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
กฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็คงไม่บรรลุวัตถุประสงค์
การที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างได้ผลนั้น ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกคนหรือทุกภาคส่วนในสังคมและในการแก้ไขปัญหา ควรให้ความสําคัญไปที่
มาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังค่านิยมของ
คนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และการสร้างจิตสํานึกในการคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ควบคู่กับการให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองของรัฐ
รวมถึงวิธีการในการใช้สิทธิต่างๆตามกฎหมายไปพร้อมๆกัน และอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
โดยการนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
(1) หลักนิติธรรม ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน่วยราชการ เพื่อให้มี
การเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
(2) หลักคุณธรรม ควรส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก ค่านิยม และจรรยาบรรณในการทํางานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากคอร์รัปชั่นการฉ้อราษฎร์บังหลวง การทําลายหรือการละเมิดจริยธรรม
(3) หลักการมีส่วนร่วม ควรให้องค์กรอิสระและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกขั้นตอน
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(4) หลักสํานึกรับผิดชอบ ควรสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและสร้างความพร้อมในการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นได้ทุกเวลา มีการติดตามและประเมินผลการทํางาน
(5) หลักความโปร่งใส ในกระบวนการทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีความโปร่งใสและมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนได้ทราบ
(6) หลักความคุ้มค่า ในการดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนออกแบบ การ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ควรมีการสํารวจและออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานอย่าง
แท้จริง กําหนดมาตรฐานสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในการตรวจสอบแต่
ละครั้งควรเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ ด้านการประมาณราคากลาง ควรมีการกําหนดราคากลางที่
เป็นจริงและเป็นธรรม เหมาะสม ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
การกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ แ ข่ งขั น ควรยึ ด หลั ก การแข่ งขั น อย่ างเสรีแ ละเป็ น ธรรม การกํ าหนด
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมในแต่ละระดับ และขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเสนอ
ราคา การซื้อขายเอกสสารการจัดซื้อจัดจ้าง ควรสร้างความหลากหลายในช่องทางของการขายหรือรับ
ซื้อเอกสาร เช่น e-mail อินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ เป็นต้น และควรมีการกําหนดให้มีการยืนซอง
มากกว่าหนึ่งแห่ง เพื่อความปลอดภัยผู้เสนอราคา ทั้งนี้ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกันอย่าง
เสรีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วย
ดังนั้นในการที่จะป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างได้ผลนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุ กคน และทุ กภาคส่วนในสังคมไทยในการแก้ไขปัญ หาที่มีอยู่อย่าง
ยาวนาน ดังนั้นควรให้ความสําคัญไปที่มาตรการในเชิงการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ปัจจัยที่มี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ คน ในสังคม หากคนในสังคมไม่เห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและ
ไม่เปลี่ยนแปลงค่านิยม แนวคิดและทัศนคติเดิมๆของตนแล้วการแก้ไขปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เป็น
อันดับแรกควรเริ่มจากการปลูกฝังค่านิยมของคนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้าง
จิตสํานึกในการคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในบทบาท
หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งของรั ฐ ในการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ โ ดยใช้ ตั ว แบบด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร
(Organization Development Model) ซึ่งเป็นตัวแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมในองค์กรโดยมีฐานคติ
ที่ว่า การมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการทํางานที่เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพราะการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ให้บังเกิดความสําเร็จได้มีตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย การจูงใจ ภาวะผู้นํา ความผูกพัน และการยอมรับ
ของสมาชิกในองค์กร ตลอดจนถึงวิธีการในการใช้สิทธิต่างๆตามกฎหมายไปพร้อมกัน
ผู้วิจั ยเห็ น ว่าข้ าราชการประจําหรือเจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับ การจั ดซื้ อจัด จ้าง และผู้ที่ จะเข้า
ประมูลงาน ควรศึกษาระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และศึกษาระเบียบและการใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐ พ.ศ. 2542 เพื่อทําความเข้าใจ
ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความรู้โดย
การประชาสัมพันธ์หรือให้การอบรมโดยตรงแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล คงจะช่วยแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นในภาครัฐได้
จากการศึกษาที่ได้นําเสนอมาทั้งหมดจนถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะนี้ เป็นการศึกษาผ่านมุมมอง
ในแง่ของ ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
และด้านบุคคล จากการศึกษาสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการศึกษาได้นําเสนอถึงปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอมาในข้างต้น
5.3 ข้อเสนอแนะในทัศนะของผู้วิจัย
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ควรบัญ ญัติอยู่ใน
กฎหมายรูปแบบพระราชบัญญัติหรือรูปแบบของประมวลกฎหมาย ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ออกโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะจะทําให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือกําหนดยกเว้นไม่ให้นํา
บทบัญ ญั ติบางเรื่องมาบังคับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการบางประเภท หรือบางกรณี ได้
โดยง่าย

เอกสารอ้างอิง

119

เอกสารอ้างอิง
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย: หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552.
ชํานาญ ปริบาล. ปัญหาในการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ทุจริต: ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546.
ถวิลวดี บุรีกุล. “มาร่วมกันสร้าง วัฒนธรรมธรรมาภิบาลกันเถอะ”, มติชนรายวัน. 29 กุมภาพันธ์,
2546.
. รายงานวิจัยจับชีพจรประเทศไทย: ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล.
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2549.
ธวัช ชัยแก้ว. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่.
การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
ธเนศวร เจริญเมือง. การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น: อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2553.
นภาพร บุญสร้าง. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทอร์นกิ ส์.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
นิพนธ์ ศุภลักษณ์. พฤติกรรมการฮั้วในการจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ”, วารสารวิธีวิทยาการ
วิจัย. 16(1): 1-24; มกราคม - มีนาคม, 2546.
บุญเลิศ ผลิตวานนท์. ประเมินผลพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดที่เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต:
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544.
บุปผา อัครพิมาน. การพัสดุและสัญญาทางการปกครองตามระบบกฎหมายไทย”ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ: บพิธการพิม, 2547.
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก. หน้า 13. 24 กุมภาพันธ์, 2560.
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 120 ก. หน้า 1. 29 พฤศจิกายน, 2542.
ยุทธนา ปาลบุตร. “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1(2): 50-61;
กรกฎาคม-ธันวาคม, 2554.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123 ตอนพิเศษ 15 ง. หน้า 6-11. 31 มกราคม, 2549.

120

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123 ตอนพิเศษ 17 ง. หน้า 7-16. 2 กุมภาพันธ,์
2549.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ์,
2525.
รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
วรเดช จันทรศร. การปรับปรุงและปฏิรปู ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
30 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
วันจันทร์ จันทระโคตร. ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาด้วยระบบ
อิเล็กทอรนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอขลุง จังหวัดนนทบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. รายงานวิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ . กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2554.
สมบูรณ์ เล็กเจริญ. ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ กรณีกลุ่ม
งานการพัสดุและจัดซื้อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557.
สุภาวดี อมรจิตสุสวรรณ. หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: 24 LAWBOOK, 2555.
สุทธิรัตน์ อ่อนเที่ยง. คอรัปชั่นในระบบราชการไทย: ศึกษากรณี กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544.
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. (2554)
“เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด”, ด้านการปราบปราม.
https://www.nacc.go.th/main.php?filename=nacc4. 10 มกราคม, 2560.
สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี. “แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี”, การแบ่งเขตปกครอง.
httpwww.ubonratchathani.go.thcomm_map.html. 10 มกราคม, 2560.
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2535.
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2535.
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2538. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.
. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม.
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2535.

121

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
2545.
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
สํานักปลัดกระทรวงการคลัง. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง. 2535.
. คู่มือปฏิบัตงิ านพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ:
กระทรวงการคลัง, 2560.
สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. “จํานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”, จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=structure.
6 พฤศจิกายน, 2558ก.
. “ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง”, จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=structure.
6 พฤศจิกายน, 2558ข.
อรทัย ก๊กผล. รายงานวิจัยการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
อภัยวงศ์ คําเพชร, นาวาอากาศโท. การจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทอร์นิกส์ของกรุงเทพมหานคร.
การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549.
อนุรักษ์ กาวิโจง. รายงานวิจัยการควบคุมด้วยวิธีสั่งการผ่านหนังสือราชการ จากรัฐส่วนกลางสู่
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
อุดม ทุมโฆสิต. การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว. กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
อุดม รัฐอมฤต. การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย. กรุงเทพฯ:
สํานักงานเลขิการการสภาผู้แทนราษฏร์, 2544.
อังสุธร นามตรง. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ.
การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
อัจจิมา ฉัตรแก้ว. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ . วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2555.

ภาคผนวก

123

แบบสัมภาษณ์
การบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
เฉพาะข้าราชการประจํา หรือเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลที่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
วันที่สัมภาษณ์........................................................................................ เวลา.....................................น.
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ..........................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................
เพศ ........................................................................................................................................
ระดับการศึกษา .....................................................................................................................
อายุการทํางาน ......................................................................................................................
2. คําถามในการสัมภาษณ์
2.1 ท่านทราบระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของท่านหรือไม่
และเรื่องใดสร้างความยุ่งยากมากที่สุด
2.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบังคับใช้กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.3 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด ขอให้ลําดับ
ขั้นตอนที่ดําเนินการด้วย
2.4 ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการมีผู้รับจ้างมาซื้อแบบ หรือขอรับเอกสารมากบ้างน้อยบ้าง
ท่านคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
2.5 การปิ ดประกาศเรื่อง การจัดซื้ อจัดจ้ างในหน่ วยงานของท่ าน มีขั้นตอนการปิ ดประกาศ
ข่าวสารอย่างไร และคิดว่าผู้รับจ้างจะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้น ทั่วถึงกันหรือไม่
2.6 ท่านคิดว่าราคากลางที่กําหนดขึ้นในแต่ละโครงการนั้นเหมาะสมหรือไม่ และขั้นตอนเป็น
อย่างไร
2.7 ในการกําหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาในแต่ละโครงการ ท่านคิดว่ามีความเหมาะสม
และได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร
2.8 ผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลแต่ละโครงการที่บางครั้งก็ได้ราคาเกือบเท่าราคากลางและบาง
โครงการก็ชนะในราคาที่ต่ํากว่าราคากลางมาก ท่านคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุใดบ้าง
2.9 ผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลแบบเกือบเท่าราคากลาง และผู้ชนะในราคาที่ต่ํากว่าราคากลาง
มาก ท่านคิดว่า วัสดุอุปกรณ์และคุณภาพงาน จะแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
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2.10 การที่ผู้รับเหมามาซื้อเอกสารการสอบราคาจํานวนมาก แต่ในขั้นตอนการยื่นซองประมูล
ราคากลับมีแค่ 2-3 รายที่มา ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด จะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้มีการยื่นซอง
เท่ากับผู้มาซื้อเอกสาร
2.11 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การประกาศ ปิดประกาศ การเปิดซอง แจ้งรายชื่อผู้ชนะการ
ประมูล ท่านคิดว่าในขั้นตอนใดน่าจะเอื้อต่อการสมยอมราคากันในกลุ่มผู้รับเหมามากที่สุด เพราะเหตุ
ใด และควรจะแก้ไขอย่างไร
2.12 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของท่าน มีขั้นตอนอย่างไร มี
ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใดและควรแก้ไขอย่างไร
2.13 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของท่าน มีขั้นตอนใดที่มีปัญหามากที่สุด เพราะ
เหตุใดและควรแก้ไขอย่างไร
2.14 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ขอขอบคุณ

125

แบบสัมภาษณ์
การบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
เฉพาะนักกฎหมาย
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลที่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
วันที่สัมภาษณ์........................................................................................ เวลา.....................................น.
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ..........................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................
เพศ ........................................................................................................................................
ระดับการศึกษา .....................................................................................................................
อายุการทํางาน ......................................................................................................................
2. คําถามในการสัมภาษณ์
2.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะสามารถป้องกันการฮั้วประมูลหรือการสมยอม การล็อคสเปคได้หรือไม่
เพราะสาเหตุใด
2.2 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการอย่างไร ในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จากการ
บังคับใช้กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ท่ า นคิ ด ว่ า การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้าง
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แบบสัมภาษณ์
การบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
เฉพาะผูร้ ับเหมา/ผูป้ ระมูลงาน
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลที่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
วันที่สัมภาษณ์........................................................................................ เวลา.....................................น.
1. กิจการของท่าน มีการจดทะเบียนประเภทใด
ห้างร้าน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
บริษทั จํากัด
บุคคลธรรมดา
2. ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัด ท่านมีทุนจดทะเบียนเท่าไร
3. ท่านเคยชนะการประมูลงานของหน่วยงานราชการหรือไม่ และการทํางานมีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่
4. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการจากที่ใดบ้าง หน่วยงานใด
มากที่สุด
5. ในการซื้อหรือขอรับเอกสารการสอบราคาในแต่ละโครงการของหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมการ
ประมูลงาน ท่านใช้เหตุผลใดในการตัดสินใจ
6. การยื่นซองเสนอราคาแต่ละโครงการท่านคํานึงถึงราคากลาง หรือไม่ เพราะเหตุใด
7. ท่านคิดว่าผู้ที่เป็นคู่สัญญาเดิม ๆ ของหน่วยงานได้ เพราะเหตุใด
8. การกําหนดคุณ สมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ในแต่ละโครงการท่านคิดว่ามีความเหมาะสม ได้
มาตรฐานและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หรือไม่ เพราะเหตุใด
9. ท่านคิ ดว่าผู้รับเหมาที่ ละทิ้ งงานควรได้รับ โอกาสในการเป็นผู้ มีคุณ สมบั ติเบื้องต้น หรือไม่
เพราะเหตุใด
10. ท่านคิดว่าท่านได้รับความเป็นธรรมในการการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือไม เพราะเหตุใด
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ประวัติผู้วิจยั
ชื่อ – สกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวทรรศิกานต์ โชติกเสถียร
พ.ศ. 2550 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีนุกูล
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2556 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการทํางาน
5 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ง
ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถานทีท่ ํางานปัจจุบนั ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลเมืองเดช
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

