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่การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

1

1. จดัเกบ็น้ําประปาไม่เป็นปจัจบุนั แกไ้ขตวัเลขจาํนวนค่าน้ําประปา

2. ไม่ไดจ้ดัทาํบญัชีแยกประเภทรายตวั ลูกหน้ีผูใ้ชน้ํ้าประปา (ป.17) 

ไ ่ไ ้ ั ํ ั ีป ํ ั ใ้ ้ ํ้ ป ป ป

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

3. ไม่ไดจ้ดัทาํบญัชีประจาํตวัผูใ้ชนํ้าประปา (ป.32)

4. ไม่ไดนํ้าเงนิที่จดัเกบ็ในแต่ละวนัสง่ใหเ้จา้หนา้ที่การเงนิ

5. ไดร้บัโอนกจิการประปาจากคณะกรรมการประปาหมู่บา้น แต่ไม่มี

เอกสารหลกัฐานการรบัมอบ สง่มอบแต่อย่างใด 

6 บญัชีแยกประเภทสงกว่าใบเสรจ็รบัเงนิค่าน้ําประปาคงคา้ง 
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6. บญชแยกประเภทสูงกวาใบเสรจรบเงนคานาประปาคงคาง 

7. ใบเสรจ็รบัเงนิค่าน้ําประปาที่ตรวจนบัไดม้ากกว่าจาํนวนคงเหลอืตาม

ทะเบยีนคมุใบเสรจ็รบัเงนิ 

8. ไม่บนัทกึบญัชีค่าเช่าอาคารหอ้งประชมุของ อปท.
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7. ลูกหน้ีคา้งชําระค่าน้ําแร ่

8. ไม่ไดจ้ดัเกบ็รายไดค่้าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตราย

ขอ้บกพรอ่ง การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

ุญ

ต่อสขุภาพ

9. จดัซ้ือถงุดาํออกจาํหน่ายแทนการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

10. จดัเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบยีนราษฎรแ์ลว้ 

11. ไม่ไดย้ื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี สถานคา้ปลกีน้ํามนั
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12. ไม่นําสง่ค่าธรรมเนียมบาํรุงโรงแรม

13. จดัเกบ็ค่าอากรฆ่าสตัวแ์ละค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์โดยไม่มีโรงฆ่าสตัว ์

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการบรหิารกจิการและบาํรุงรกัษาระบบประปา

   หมู่บา้น พ.ศ. 2548

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

ื่ ้ ้ ใ ้ ี

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

   เรอืง ซกัซอ้มความเขา้ใจดา้นการเงนิและบญัชีสขุาภบิาลและแผนการประปา

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

   เรื่อง การเร่งรดัจดัเกบ็รายได ้และลูกหน้ีคา้งชําระ และการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

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

   เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีคา้งชําระและวธิกีารบนัทกึ
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ูญ ู

   บญัชีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

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

   เรื่อง แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น
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6. พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละการจาํหน่ายเน้ือสตัว ์

   พ.ศ. 2535

่ ้ ั ่ ี ใ ้ ิ ็

กฎหมายและหนงัสอืส ัง่การ การจดัเกบ็รายไดอ้ืน่

7. กฎกระทรวงว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารเกบ็ขยะ ขน 

   และกาํจดัสิง่ปฏกูิลหรอืขยะมูลฝอยและอตัราค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 

   พ.ศ. 2545

8. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ 

   การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครอง
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   การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครอง

   สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547

9. ขอ้บญัญตั ิอปท. เรื่อง การเกบ็ภาษีบาํรุง อปท. จากน้ํามนัและยาสูบ 

   พ.ศ.2555 



ข้อบกพรอ่ง การจัดเก็บรายได้อ่ืน 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดเก็บนํ้าประปาไม่เป็นปัจจุบัน 

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

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

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

 

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

ดังน้ัน จึงควรยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมท้ังฉบับ
และให้ติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มแทน แล้วจึง
ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทนวิธีการขีดฆ่าจํานวนเงิน
และเขียนใหม่ทับจํานวนตามที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัติ 

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

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

      เพ่ือป้องกันไม่ไห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ความเสียหาย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีแยก
ประเภทรายตัวลูกหนี้ผู้ใช้นํ้า (ป.17) และบัญชีประจําตัว



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ใช้นํ้าประปาจํานวนก่ีราย 
และผู้ใช้นํ้าประปาทุกรายชําระค่านํ้าประปา
ครบถ้วนหรือไม่ 
         2) ไม่ได้จัดทําบัญชีประจําตัวผู้ ใ ช้น้ํ า 
(ป.32) หรือจัดทําแต่ไม่ถูกต้อง คือจัดทําเม่ือผู้ใช้
นํ้านําเงินมาชําระ ทําให้ตรวจสอบไม่ได้ว่าใน
แต่ละเดือนผู้ใช้นํ้ารายใดยังไม่ชําระเงิน  
         3) เจ้าหน้าท่ีผู้จัดเก็บเงินไม่ได้นําเงินที่
จัดเก็บในแต่ละวันส่งให้เจ้าหน้าท่ีการเงินแต่นํา
เงินที่จัดเก็บได้ และใบเสร็จรับเงิน (ป.41/1) 
มาส่งเม่ือจัดเก็บเงินได้ครบตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มนั้น  
 
 
 
 

 

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

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

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

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

ให้ดําเนินการเทศพาณิชย์กิจการประปาในกรณี
ดังกล่าว ให้เทศบาลขอทําความตกลงยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด เม่ือได้รับ
อนุมัติแล้วให้ดําเนินการรับมอบ – ส่งมอบทรัพย์สินของ
กิจการประปาจากคณะกรรมการประปาหมู่บ้านให้
ถูกต้องต่อไป 

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

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

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

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

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

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

8. เทศบาลมีลูกหนี้ค้างชําระค่านํ้าแร่        
    ลูกหน้ีได้ทําสัญญาการชําระค่านํ้าแร่ 

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

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

   จากรายละเอียดค่านํ้าแร่ค้างชําระ บางเดือน
ไม่ได้ชําระเงินล่วงหน้าเป็นรายวันหรือชําระเพียงบางวัน
ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3 ของสัญญาดังกล่าว 
และเทศบาลไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองและ
วรรคสามดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด มีเพียงส่งใบแจ้ง
และใบแจ้งเตือนให้ชําระหน้ี 

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

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

    เทศบาลไม่ได้จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ครบถ้วนทุกรายการและสํารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เป็นประจําและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น และถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
อปท. ดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดต่อไป 
    ผู้บริหารควรติดตามผลการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคหาแนวทางแก้ไขต่อไป
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 
     สําหรับรายท่ีละเลย เพิกเฉยไม่ชําระหรือหลีกเลี่ยง
ให้ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด 

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

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

 


