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        บทท่ี 1 
 
            บทนํา 
 
 การบริหารจัดการองคกรท่ีดีเปนพ้ืนฐานของการเติบโตในองคกรอยางย่ังยืนและ
กระบวนการตรวจสอบ เปนพ้ืนฐานในการปองกันความเส่ียง โดยสรางภูมิคุมกันใหองคกร      
มีความสมบูรณ แข็งแรง การตรวจสอบภายใน ถือวาเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ 
หัวหนาสวนราชการ สามารถควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด       
ใหเปนไปตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําขอมูลจากรายงานผลการ
ตรวจสอบมาใชประกอบในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันตอเหตุการณ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบงานดานวิชาการและธุรการ 
ในการประชุมวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในดานนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยในเรื่องตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูล 
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา โดยการดําเนินการดังกลาวจะตองใชจายเงิน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ 
สมาชิกวุฒิสภาใหบรรลุวัตถุประสงค เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ่งการดําเนินการตาม
ภารกิจตาง ๆ ตองดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง เพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการ นั้น ผูปฏิบัติ      
ตองปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2555 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

ดังนั้นกลุมตรวจสอบภายในในฐานะท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 
และสอบทานความถูกตองความเชื่อถือไดของขอมูล ดานการจัดซื้อ-จัดจางของสํานักงานฯ         
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีผูตรวจสอบภายในจะตองปรับเปล่ียนวิธีการตรวจสอบ ใหทันสมัย 
และรองรับในอนาคต 

ปจจุบันกระทรวงการคลังไดพัฒนาระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
( Electronic Government Procurement : e-GP) เพ่ือเปนศูนยขอมูลจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ      
ท่ีมีประสิทธิภาพ และระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market : e-market) สําหรับจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอน เปนสินคา  
หรือบริการท่ัวไป โดยมีมาตรฐานซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจางท่ีกําหนด     
ใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ e-catalog และระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) สําหรับจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียด
คุณลักษณะท่ีมีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะหรือเปนสินคาหรือบริโภคท่ีไมไดกําหนดไว         
ในระบบ e-catalog ซึ่งกระบวนการจัดซื้อดังกลาวเปนเรื่องใหมและเพ่ือรองรับในอนาคต 
เนื่องจาก กรมบัญชีกลางใหหนวยตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบในดานการจัดซื้อ  
จัดจาง ดวยวิธีพิเศษ,วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส นั้น 
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การจัดทําคูมือ การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานจริง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลายประการคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนแก ขาราชการ/พนักงาน 
กลุมตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานไดทราบถึงกระบวนการตรวจสอบจนถึงส้ินสุด 
กระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และทําใหการตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  ๑. เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการไดมีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหเปนแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
  ๒. เพ่ือให ผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ             
ทางอิเล็กทรอนิกส อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ โปรงใส 
และคุมคา 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
          เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สามารถ
นําไปใชสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เปนประโยชนแก 
ขาราชการ/พนักงาน กลุมตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานไดทราบถึงกระบวนการตรวจสอบ
จนถึงส้ินสุด กระบวนการในการตรวจสอบ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และทําใหการ
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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        บทท่ี 2 
 
    ขอมูลเบ้ืองตน 
 

 1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส 
 
คํานิยามศัพท 
 การจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Government Procurement :      
e - GP) ประกอบดวย ระยะท่ี 1 การพัฒนาระบบศูนยขอมูล ระยะท่ี 2 พัฒนาระบบจัดซื้อ-      
จัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (e-GP) เพ่ิมเติม และระยะท่ี 3 การจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market)  และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e – bidding) มีศัพทที่ควรทราบ ไดแก 
 “การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการ
ดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
 “พัสดุ” หมายความวา วัสดุครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีกําหนดไวในหนังสือ      
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
 “การซ้ือ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลองและบริการ      
ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
 “การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการ      
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการการจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจาง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะ
เทียบเทากองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริกลางบริหารงาน
บุคคลกําหนดหรือขาราชการอื่น ซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุแลวแตกรณี 

  “เจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ           
หรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบนี ้

“ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล      
ที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพ่ือรับจางทําพัสดุ หรือ
เขาเสนองานเพ่ือรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการใด 
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ี
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เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน การมีสวนไดเสียไมวา  
โดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก การท่ีบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 
 1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ      
ของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้น         
ในคราวเดียวกัน 
 2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผู
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัท จํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุน  
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดี่ยวกัน 
 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนเกินกวารอยละย่ีสิบหา       
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศสําหรับกิจการบางประเภทหรือ 
บางขนาด 
 3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย          
ท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือนัยกลับกัน การดํารง
ตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือ
หุนของบุคคลดังกลาว ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง
หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
แลวแตกรณีและหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเกี่ยวของไดเขาเสนอ
ราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
นั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 
 2. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุดวยวิธี e-market  และ e- bidding สามารถ
ศึกษาและรวบรวมขอมูลไดจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หนังสือเวียนและหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวของซึ่งควรศึกษาและติดตามใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ ในเบื้องตน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญ อาทิเชน 
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 - ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธี
ตลาดอิ เล็กทรอนิ กส  (Electronic Market : e - market) และด วยวิ ธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding) ประกาศ ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 - หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค กวพ. 0401.3/ว.188 
ลงวันท่ี27 พฤษภาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e – bidding)   
 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 68 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2558 เรื่องหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีอยูเสนอราคาซึ่งเอกสารจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 - หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุดท่ี กค กวพ. 0401.3/ว258 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 258 เรื่องยกเวนและกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) 
และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)   
 - หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุดท่ี กค กวพ. 0421.3/ว.299 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และยกเวนการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Market : 
e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)   
 - หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุด ท่ี กค กวพ. 0405.2.3/     
ว315 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 เรื่องขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ       
โดยยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพ่ิมเติม และยกเวนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Bidding : e – bidding)   

 3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ               

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ไดกลาวถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดวย 3 
กระบวนการหลัก ดังนี้ 
 1.  กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  หนวยงานตรวจสอบภายในควรเริ่มจากการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนของหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมโดยท่ัวไปของสวนราชการ พรอมท้ัง
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่ียง เพ่ือใหทราบวาหนวยรับตรวจ     
และหรือกิจกรรมตาง ๆ มีความเส่ียงในระดับสูงหรือต่ําเพียงใด ซึ่งขอมูลการประเมินความเส่ียง
ที่ไดจะนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ และเมื่อแผนการตรวจสอบไดรับอนมุัติจาก
เลขาธิการวุฒิสภาแลว ผูบังคับบัญชากลุมตรวจสอบภายในควรมอบหมายงานตรวจสอบใหแก
ผูตรวจสอบภายใน ซึ่งผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจท่ีไดรับ
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มอบหมายใหตรวจสอบไปวางแผนการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาจะตรวจสอบในประเด็นท่ี
สําคัญอะไรบาง โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบอยางไร 
 2.  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานไดรับความเห็นชอบ    
จากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะตองดําเนินการตรวจสอบ     
ตามแผนการปฏิบัติงานดังกลาว โดยบันทึกขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบทั้งหมดไวในกระดาษทําการ
ที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา 
 3.  กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ เมื่อผูตรวจสอบภายในได
ปฏิบัติงานตรวจสอบเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในควรนําขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบ  
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน         
เพ่ือเสนอตอเลขาธิการวุฒิสภา รวมท้ังติดตามผลการตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร และรายงานผลการติดตามดังกลาว  
ใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีนโยบายที่จะสรางความโปรงใส และความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ โดยจัดทําแนวทางประกอบการตรวจสอบภายในในแตละกระบวนการ
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในมีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบ
ภายในดังกลาว แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางเปนแนวปฏิบัติหนึ่งในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ กลาวคือ เมื่อแผนการตรวจสอบไดกําหนดแลววาจะตรวจสอบกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจาง ผูตรวจสอบภายในก็ควรไปดําเนินการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
โดยกอนเขาตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนการปฏิบัติงานกอนวาจะตรวจสอบ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง ในประเด็นท่ีสําคัญใดบาง และมีวัตถุประสงค ขอบเขตและแนว
ทางการตรวจสอบอยางไร เชน การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณที่ไดจัดสงใหสํานกังานตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือสํานักงานตรวจเงินแผนดินดวน
ที่สุดที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2546  

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางนี้ จะกลาวถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางดังกลาว โดยจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีเปนครุภัณฑและวัสดุ ทั้งที่เปนการจัดซื้อจัดจางของสํานักฯ/กลุมงานหรือ
หนวยงานอื่นในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และมีขอบเขต
การตรวจสอบครอบคลุมถึงการกําหนดความตองการจัดซื้อจัดจาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
จนไดรับพัสดุ อยางไรก็ตาม สําหรับขอบเขตการตรวจสอบภายหลังจากท่ีไดรับพัสดุไมวาจะเปน
การจายเงิน การบัญชี การใชและจําหนายทรัพยสิน ตลอดจน การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ      
จัดจางใน ระบบ e-GP และระบบ GFMIS ซึ่งกรมบัญชีกลางจะไดกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่อง
ดังกลาวไวแลว   
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แผนภาพท่ี 1 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน 

การปฏิบตัิงาน

 

การจัดทํารายงานและ 
ติดตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษ 

ทําการ 
กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ิน 
งานตรวจสอบ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 

การประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเส่ียง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 
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     บทท่ี 3 

                                          การปฏิบัติงาน 

กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือ-จัดจาง ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e-market 

 การจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e - market ไดแก การจัดหาพัสดุท่ีมี
รายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดให     
สวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ e - catalog  กระทําได 2 ลักษณะ ดังนี ้
 1. การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ไดแก การจัดหา
พัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท 
         2. การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) ไดแก การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 

การจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส (e – market)  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. การจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
  เปนการจัดทําเอกสารท่ี เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจัดทําโดยเจาหนาท่ีพัสดุ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ ไดแกเอกสาร ดังนี้ 
 1.1 รายงานขอซื้อขอจาง การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ใหมีรายการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 ดังนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซื้อหรือ

จางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 
(4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการ

เงินกูหรือเงินชวยเหลือท่ีจะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน      
ที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(6) วิธีท่ีจะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
(7) ขอเสนออื่น ๆ เชนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปน 

ในการซื้อหรือจางท้ังนี้ ใหเสนอรายงานขอซื้อขอจางไปพรอมกับรางประกาศและรางเอกสาร
การซื้อหรือการจางดวยวธิีตลาดอิเล็กทรอนิกสผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ 

1.2 ประกาศและเอกสารการซื้อการจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส การจัดทํา
เอกสารการซื้อหรือการจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุ กวพ. กําหนดสําหรับการจัดทําเอกสารการซื้อหรือการจางรายใดจําเปนตองมีขอความ
หรือรายการแตกตางไปจากท่ี กวพ. กําหนดแต ยังคงมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว              
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ในตัวอยางและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได ซึ่งเอกสารการซื้อหรือการจาง      
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสใหจัดทําเปนประกาศและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1)  รายการพัสดุท่ีตองการซื้อหรืองานจางท่ีตองการจาง 
(2)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคา 
(3)  กําหนดวันเวลาเสนอราคา 

 2. การเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อการจาง 
 2.1 เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบประกาศและเอกสารการซื้อ
การจางแลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อหรือ     
การจาง ทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ไมนอยกวา 3 วันทําการ 
และใหปดประกาศอยางเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนราชการดวย 
 2.2 ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจางดวย     
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ไปยังผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ท่ีลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ-จัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและไดนํารายละเอียดของพัสดุลงไวในระบบ e – catalog  ทาง e-mail 
และจัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแต
กรณีผานระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 2.3 ใหสวนราชการกําหนดวันเวลาในการเสนอราคานับถัดจากวันท่ีนํา
ประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง โดยตองกําหนดวันเสนอราคาเปนวันทําการเทานั้น     
และกําหนดเวลาการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เปนเกณฑ 
 2.4 ในกรณีที่ผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
และเอกสารการซื้อหรือการจางดังกลาวยังไมไดลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ผูขายฯ จะตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส       
และนํารายละเอียดของพัสดุ คําแนะนําพรอมคําบรรยายประกอบ ลงในระบบ e - catalog  
ของกรมบัญชีกลางกอนวันเสนอราคา 
 3. การเสนอราคา 
 การเสนอราคาสําหรับการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส กระทําได       
2 กรณี คือ 
 3.1 การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ดวยการเสนอราคา โดยใบ
เสนอราคาดําเนินการ ดงันี้ 
                       (1) ผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ท่ีไดรับใบคําขอเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะเสนอราคา ใหสงใบเสนอราคามายัง
สวนราชการผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันเวลาทําการ 
 (2) เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาใหผูเสนอราคา log in เขาสูระบบการ
เสนอราคาเพ่ือเสนอราคา โดยสามารถเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
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                     3.2 การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสดวยการเสนอราคา โดยการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการดังนี้ 
 (1) ผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ท่ีไดรับใบคําขอเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะเสนอราคา ใหสงใบเสนอราคามายัง
สวนราชการผานระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันเวลาที่สวนราชการกําหนด 
 (2) เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคา ใหผูเสนอราคา log in เพ่ือลงทะเบียน
และทดสอบระบบภายในเวลาที่สวนราชการกําหนด 
  (3) ใหเริ่มกระบวนการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ในเวลา
ราชการผานระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แตจะส้ินสุดนอกเวลาราชการก็ได  
 ท้ังนี้ กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาสามสิบนาที ซึ่งในระหวางการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาไมสามารถเห็นราคาของผูเสนอราคารายอื่น โดยมีเพียงสัญลักษณ
ปรากฏบนหนาจอของผูเสนอราคาต่ําสุดเทานั้น 
 4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
              4.1 เมื่อส้ินสุดการเสนอราคาแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุด 
ดังนี้ 
                     (1) พิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุด หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดหลาย
รายจนไมอาจชี้ขาดได ใหพิจารณาผูที่เสนอราคาต่ําสุดในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคา 
 (2) หากปรากฏวา มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว สวนราชการสามารถ
พิจารณารับราคาของผูเสนอราคารายนั้นได โดยคํานึกถึงความเหมาะสมและประโยชนของ    
สวนราชการเปนสําคัญ 
 (3) กรณีไมมีผูเสนอราคา ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการจัดหา       
ในครั้งนั้นหากหัวหนาสวนราชการเห็นวาการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสใหม    
จะไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซือ้หรือจางโดยวิธพิีเศษตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 23 (8) หรือ ขอ 24 (6) แลวแตกรณีก็ได 
 4.2 การพิจารณาผลการเสนอราคา ใหเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่ ดังนี้ 
             (1) ตรวจสอบใบเสนอราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดตามขอ 4.1 โดยผูเสนอ
ราคาไมจําตองแนบแบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  (2) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคารายต่ําสุด ที่ถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในเอกสารการซื้อการจาง และคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอ
ใหซื้อหรือจางจากรายที่เสนอราคาต่ําสุดรายนั้น 
 4.3 กรณีท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีเจาหนาท่ีพัสดุเห็นสมควรซื้อ
หรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซือ้หรอืจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 (4) แลวแตกรณี ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) แจงผู เสนอราคารายนั้นเพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได             
หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแลวราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจางหรือ
สูงกวานั้นไมเกนิรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาอีกแตสวน
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ท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคา
ดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
 (2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหแจงผูเสนอราคาท่ีเจาหนาท่ี
พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาเสนอราคาใหมพรอมกัน โดยย่ืนใบเสนอราคาภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควรหากรายใดไมย่ืนใบเสนอราคาใหถือวารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอ
ไวเดิม 
 หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาใหมครั้งนี้เสนอ ราคาไมสูงกวา
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จาง ซึ่งถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมกใ็หเสนอซือ้หรอืจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
 (3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวน
ราชการเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอ
เงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส เพ่ือดําเนินการใหม 
 5. การขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง  
 เมื่อดําเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแลวเสร็จ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารตาม 4.2 และ 4.3 ตอหัวหนา        
สวนราชการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ หากหัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุสงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณา       
ในเว็บไซตกรมบัญชีกลางและเว็บไซตสวนราชการ 
 กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดทางอิ เล็กทรอนิกส                 
(e - market) สามารถแสดงแผนภาพไดดังนี้ 
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  แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส                  
(e – market) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารงานพัสดุ 
 

การจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง 
เสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ 

จัดทําและเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อการจาง พรอมสงใบคําขอเสนอราคา 

ผูคํ้าที่ลงทะเบียนผูคํ้าและมีสินคา 
ตามที่ตองการในระบบ e-catalog 
ไดรับ e-mail จากระบบ  e-GP 

 
 

ผูคาที่ไมไดลงทะเบียนผูคา/ลงทะเบียนแลว 
มีสินคาตามที่ตองการแตยังไมไดลงทะเบียนสินคา

ในระบบ e-catalog และมีความประสงคจะเสนอ
ราคาจะตองดําเนินการลงทะเบียนใหแลวเสร็จ
กอนวันเสนอราคา 
 

 
 

การเสนอราคา 
กําหนดไมเกิน 1 วันทําการนับถัดจากวันครบกําหนด 

ในประกาศและเอกสารเผยแพรทางเว็บไซต 
 

 
การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 
(ลงทะเบยีน เพ่ือสงใบเสนอราคา 

 

การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส 
(ตองทดสอบระบบกอน ภายใน 15 นาที) 

 

พิจารณาผลการเสนอราคา 
(พิจารณาคุณสมบัติ ใบเสนอราคา แคตตาล็อก และหลักฐานตางๆ 

โดยพิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP 

อนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง 
- หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
- แจงผลแกผูเสนอราคาทุกรายและลงเวบ็ไซต 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ วิธี e-market และ วิธี e-bidding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทราบยอดเงิน 
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ขอ 13) 

จัดทําแผนการจัดซ้ือ-จัดจาง 

รายงานขอซ้ือหรือขอจาง(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 
2535 ขอ 27) กําหนด 

ข้ึนใหม 

คงเดิมตาม 
ระเบียบฯ 35 

ข้ันตอนวิธี e-market ข้ันตอนวิธี e-bidding 

ทําสัญญา 

ตรวจรับ 

เบิกจาย 
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วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาผลการเสนอราคา 

กรณีมีผูเสนอราคา 
หลายราย 

กรณีมีผูเสนอราคา 
รายเดียว 

กรณีไมมีผูเสนอราคา 

ใหเสนอความเห็นให
ซ้ือ/จาง จากรายท่ี

เสนอราคาต่ําสุด กรณีมี
ผูเสนอราคาต่ําสุด

เทากันหลายราย ให
พิจารณา 

ผูท่ีเสนอราคา 
ในลําดับแรก 

พิจารณาแลว 
เห็นวามีความ 

เหมาะสมและเปน
ประโยชนตอราชการ  
ใหเสนอความเห็น 

ใหรับราคา 
 

พิจารณาแลว 
เห็นวา ไมมี 

ความเหมาะสม 
และไมเปน 

ประโยชนตอ 
ราชการ 

 

ใหเสนอความเห็น 
ใหยกเลิกแลว 
ดําเนินการใหม 

หรือใชวิธีพิเศษตาม
ระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 
ขอ 23 (8) หรือ 24 (6) 

แลวแตกรณี 
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แนวทางการตรวจสอบจัดซือ้-จัดจางดวยวิธีตลาดอเิลก็ทรอนิกส e – market 
 

 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e – market             
เปนแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางในประเด็นท่ีอาจทําใหการ
จัดซื้อ-จัดจางไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งเพ่ือใหการ
จัดหาพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยจะกลาวถึงความเส่ียงของการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการตางๆ เพ่ือนํามากําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบโดยแนวทางการตรวจสอบ 
ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. ความเส่ียง 
  เปนการพิจารณาความเสียงหรือเหตกุารณของแตละกระบวนการปฏิบัติงาน 
ท่ีเปนปญหาอุปสรรคสําคัญท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือไม
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
 2. ประเดน็การตรวจสอบ 
  การกําหนดเรือ่งหรือประเด็นสําคัญที่จะตรวจสอบ ควรสอดคลองสัมพันธกบั
วัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีไดกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบตาม
ประเด็นการตรวจสอบตาง ๆ จะทําใหสามารถสรุปผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบของแผนการตรวจสอบได 
  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบจะพิจารณาความเส่ียงสําคัญของแตละ
ขั้นตอนงานในกระบวนการปฏิบตัิงาน ในที่นี้ อาจกําหนดเพ่ือใหทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนตางๆ หรือขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัตงิานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธ ีe-market 
 3. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบของแตละประเด็นการตรวจสอบ 
เปนการกําหนดเพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจนใหทราบเรื่องสําคัญท่ีเกี่ยวของประเด็นการตรวจสอบ 
โดยทําใหสามารถสรุปประเด็นการตรวจสอบไดวา มีขอตรวจพบสําคัญใดที่ตองเสนอรายงาน 

ในท่ีนี้อาจกําหนดเพ่ือใหทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตาง ๆ 
หรือวิธีปฏิบัติใดวิธีหนึ่งขั้นตอนหนึ่ง ๆ ของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธี e – market 
 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ ควรกําหนดใหเพียงพอท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีกําหนดไว โดยระบุใหชัดเจนและควรใหครอบคลุมในเรื่องท่ี
ตรวจสอบ ขอมูล เอกสาร หลักฐาน ระบบงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
 5. วิธกีารตรวจสอบ 
  เปนการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการตรวจสอบท่ีจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนด โดยในแนวทางการตรวจสอบนี้ จะไดกําหนด
วัตถุประสงคการตรวจสอบของแตละกระบวนการปฏิบัติงานไวดวย 
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 ท้ังนี้  แนวทางการตรวจสอบการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส               
(e – market) ไดกาํหนดไวดังตอไปนี้ 
 การตรวจสอบการจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e – market     
            1. ความเสี่ยง 
 การปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e – market มีความเส่ียงท่ีสําคัญ เชน             

               

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
1. การจัดทําเอกสารจัดซื้อ- 
จัดจาง 

 1. รายงานขอซื้อขอจางมีขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของไม
ถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด และหรือมีขอความหรือ
รายการท่ีทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
 2. การคํานวณราคากลางไมถูกตอง 
 3. ผูจัดทําเอกสารฯ ไมใชเจาหนาที่พัสดุ 
 4. การเสนอรายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและเอกสาร
การซื้อการจางเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
ไมผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 5. เสนอรายงานขอซื้อขอจางภายหลังจากท่ีประกาศ  
และเอกสารการซื้อการจางไดรับความเห็นชอบแลว 

2. การเผยแพรประกาศและ
เอกสารการซื้อการจาง 

 1. ขอความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ          
ท่ีเผยแพรไมตรงกับรางประกาศและรางเอกสารฯ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบ 
 2 . เผยแพ รป ระกาศและ เอกสาร ท่ี มี ส าระ สํ าคัญ             
ไมครบถวน 
 3. ระยะเวลาการเผยแพรไม เปนไปตามกฎ ระเบียบ       
ที่กําหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไวในเอกสารฯ 
 4. ไมไดเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ เว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางและปดประกาศอยางเปดเผย ณ ที่ทําการ
ของสวนราชการ 

3. การเสนอราคา 
เปนขั้นตอนทีม่ีการปฏิบตัิ    
ในระบบ e-GP ดังนี ้
 1) การเสนอราคาโดย        
ใบเสนอราคา (RFQ) ใหผูคา 
login เพ่ือสงใบเสนอราคา
และยืนยันการเสนอราคาได
เพียงครั้งเดียว 

 เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เปนการทํางานในระบบ      
e-GP ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร 
จึงมีความเส่ียงต่ําท่ีจะเกิดขอผิดพลาด หรือท่ีจะมีการฝาฝน/   
ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุม แตอยางไรก็ตาม ความเส่ียง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน 
 1. ไมมีการทดสอบระบบกอนการเสนอราคา 
 2. ไมมีสัญลักษณปรากฏบนหนาจอแสดงผลของผูเสนอ
ราคาต่ํ าสุดหรือมี สัญ ลักษณดั งกลาวปรากฏบนหนา
จอแสดงผลของผูที่ไมใชผูเสนอราคาต่ําสุด  
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กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
 3. ผูเสนอราคามีการเหน็ราคาของผูเสนอราคารายอืน่ 

4. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ) มกีารเสนอ 
ราคาเกิน 1 ครัง้ 

  2) การเสนอราคาโดยการ
ประมลูอิเล็กทรอนกิส (Thai 
Auction ใหผูค้ํา log in  
เพ่ือลงทะเบียนและทดสอบ
ระบบภายใน 15 นาที และ
เมื่อถงึกําหนดเวลาเสนอ
ราคาใหเสนอราคาผานทาง
ระบบภายใน 30 นาที 
  ทั้งนี้ ในระหวางการเสนอ
ราคา ผูเสนอราคาจะไมเห็น
ราคาของผูเสนอรายอื่นโดย
จะมีเพียงสัญลักษณปรากฏ
หนาจดหากเปนรายต่ําสุด 

 

4. การพิจารณาผลการ      
เสนอราคา 

 1. ไมไดพิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด 
 2.กรณีมีผู เสนอราคาต่ําสุดหลายราย ไมไดพิจารณา      
รับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดที่เสนอราคาเปนลําดับแรก 
 3.พิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดแตเปนการ
เสนอราคาผิดเงื่อนไข 
 4.ไมไดดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมในกรณี ท่ีมี       
ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือในกรณีราคาต่ําสุดท่ีเสนอ
ยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง 

5. การขออนมุัติส่ังซื้อส่ังจาง  1. มีการอนุมัติ ส่ังซื้อ ส่ังจางผู เสนอราคาท่ีไม ใช เปน        
ผูชนะการเสนอราคาในระบบ 
 2. มีการอนุมัติส่ังซื้อส่ังจางโดยผูไมมีอํานาจ 
 3. ประกาศผลไมครบชองทางตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และขอกําหนด 
 4. ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาผิดราย 
 5. แจงผลการพิจารณาตอผูเสนอราคาไมครบทุกราย 
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            2. ประเด็นการตรวจสอบ จากความเสี่ยงการปฏิบัติงานดังกลาว อาจกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบของการจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e – market   
 (1) การจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจางมีการปฏิบัติอยางถูกตอง และมี
เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนและนาเชื่อถือ 
 (2) การเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อการจางมีการปฏิบัติอยาง
ถูกตองและเปนไปตามระยะเวลาและชองทางท่ีกําหนด การเผยแพรเปนไปตาม กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และขอกําหนด 
 (3) การพิจารณาผลการเสนอราคาถกูตอง เชื่อถือได 
 (4) การขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจางและการประกาศผูชนะการเสนอราคา มีการ
ปฏิบัติอยางถูกตองและเปนไปตามขอกําหนด 
 
          3. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ ควรกําหนดใหสอดคลองกับความเส่ียง
และประเด็นการตรวจสอบ ดังนี ้

 (1) เพ่ือใหทราบวาการจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปโดยถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด เอกสารหลักฐานตาง ๆ มีขอมูลถูกตองตรงกัน รวมท้ัง
จัดทําโดยเจาหนาที่พัสดุและไดรับความเห็นชอบโดยผูมีอํานาจ 

  (2) เพ่ือใหทราบวาการเผยแพรเอกสารการซื้อการจางไดเผยแพรสาระสําคัญ
ครบถวนระยะเวลาและชองทางการเผยแพร เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด 

 (3) เพ่ือใหทราบวาการพิจารณาผลการเสนอราคาเปนไปโดยถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด 

 (4) เพ่ือใหทราบวามีการอนุมัติ ส่ังซื้อส่ังจาง การสงหรือประกาศผลการ
พิจารณาการเสนอราคาอยางถูกตอง 

 (5) เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานที่ไมถูกตอง 

 (6) เพ่ือใหขอเสนอแนะ ขอสังเกตและหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไขการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ใหมีความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม 
 
         4. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ขอบเขตการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e–market 
อาจกําหนด ไดดังนี้ 
 (1) เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e–market 
เชน รายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและเอกสารการซื้อการจาง เปนตน 
 (2) การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e–market 
ประจําปงบประมาณ เชน การพิจารณาผลการเสนอราคา เปนตน 
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           5. วิธีการตรวจสอบ 

การตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e – market ไดกําหนด
วิธีการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยท่ัวไปและวัตถุประสงคในแตละกระบวนการ 
ดังนี้ 

 
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

1. การจัดทําเอกสารการจัดซื้อ 
จัดจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ื อให ท ราบว าเอกสาร      

การซื้ อการจ างมี ข อมู ล และ
เอกสารหลักฐานประกอบถูกตอง
ครบถวน 
2. เพ่ื อใหทราบวา เอกสาร     

การจัดซื้อ-จัดจาง จัดทําโดย
เจาหนาท่ีพัสดุและไดรับความ
เห็นชอบโดยผูมีอํานาจ 

1. สอบทานรายงานขอซื้อขอจาง ดังนี้ 
 1.1 มีขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของถูกตองครบถวน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมขอ 27 เชน ระบเุหตุผล
และความจําเปนท่ีตองซื้อ/จางมีรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง เปนตน 
 1.2 ขอมูลท่ีระบุในรายงานขอซื้อขอจาง กับเอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีความถูกตองตรงกันหรือ
สอดคลองกัน ไมมีขอแตกตางอยางมีนัยสําคัญ     
เชน การระบุขอมูลราคากลาง มีความถูกตองตรงกัน
กับรายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ปปช. กําหนด 
2. สอบทานรายละเอียดการคํานวณราคากลางวามี
ความถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอทาง
ราชการ ดังนี้ 
     2.1 จัดทํารายละเอียดการคํานวณราคากลาง
ตามแบบที่ ปปช. กําหนด 
     2.2 การคํานวณราคากลางไดใชราคามาตรฐาน 
ที่สํานักงบประมาณกําหนด หรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง
ครั้งหลังสุดไมเกิน 2 ปงบประมาณหรือราคาตลาด        
ที่สืบราคาทองตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน 
3. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจาง 
ดังนี้ 
    3.1 ขอความและรายการถูกตองครบถวนตาม
ตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
    3.2 ตรวจสอบการกําหนดสาระสําคัญในประกาศ
และเอกสารฯท่ีแตกตางไปจากท่ี กวพ. กําหนดวามี
ความเหมาะสมและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
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 4. สอบทานวาเอกสารการซื้อการจางไดจัดทําโดย
เจาหนาท่ีพัสดุท่ีไดรับแตงตั้งอยางถูกตอง และผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุกอนเสนอหัวหนาสวนราชการ 

 2. การเผยแพรประกาศและ
เอกสารการซื้อการจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  1. เพ่ือใหทราบวา ขอความ/
รายการในประกาศและเอกสาร
การซื้อการจางมีความถูกตอง 

1. สอบทานขอความและรายการในประกาศและ
เอกสารการซื้อการจางที่เผยแพรวาถูกตองตรงกันกับ
ขอความและรายการในรางประกาศและรางเอกสาร
ที่ไดรับความเห็นชอบ 
2. สอบทานการเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อ
การจางวามีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

2. เพ่ือใหทราบวา ไดเผยแพร/
ปดประกาศและเอกสารการซื้อ
การจางอยางถูกตอง 

      2.1 ไดเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ 
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง และปดประกาศท่ีสวน
ราชการ โดยตรวจสอบหลักฐานการเผยแพรและ    
ปดประกาศ หรือสอบทานสถานท่ีปดประกาศ (กรณี
จําเปน)  
      2.2 มีการเผยแพรอยางนอย 3 วันทําการ และ
เปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารฯ โดยเปรียบเทียบ
วันท่ีเผยแพรทางเว็บไซต กับวันท่ีกําหนดใหมีการ
เสนอราคา 

3. การเสนอราคา 
   เนื่องจากการเสนอราคาเปน
การทํางานในระบบฯ ซึ่งมีระบบ
การควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
คอมพิวเตอร จึงมีความเส่ียงต่ําที่
จะเกิดขอผิดพลาดหรือท่ีจะมี
การฝาฝน/ไมปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมได จึงทําให ไมพบ
ประเด็นท่ีคาดวาจะเปนขอตรวจ
พบสําคัญที่ควรตรวจสอบ ดังนั้น 
ใน เบื้ องตนนี้ จึ งยังไมกํ าหนด
วัตถุประสงคและประเด็นการ
ตรวจสอบ 

     การตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา จะตอง
รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบโดย      
ส วน ให ญ เป น ห ลัก ฐ าน จาก ระบ บ  e-market         
แตเนื่องจากยังมีขอจํากัดในการไดมาของขอมูล      
และหรือหลักฐานดังกลาว เชน ระบบฯ ไมมีการ
บันทึก ไมแสดงผลขอมูลหรอืไมมีหลักฐานในลักษณะ
ท่ีผูตรวจสอบภายในตองการ ผูตรวจภายในไมมีสิทธิ์
ในการเขาถึงขอมูลและหรือหลักฐานท่ีอยูในระบบฯ 
(เชน ขอมูลหรือหลักฐานท่ีอยู ในรูปแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส log file) เปนตน ทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบเพ่ือรวบรวมขอมูลและหรือหลักฐาน        
การตรวจสอบไดในทางปฏิบัติ ดังนั้น ในเบื้องตนนี้        
จึงยังไมกําหนดวิธีการตรวจสอบสําหรับขั้นตอน     
การเสนอราคา 
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4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใหทราบวามีการพิจารณา
รับราคาของผูชนะ การเสนอ
ราคาอยางถูกตอง 

 1.สอบทานความถูกตองของการบันทึกรายชื่อผูชนะ
การเสนอราคาโดยตรวจสอบในหนาจอแสดงผล
“รายการโครงการ” วาไดมีการทําเครื่องหมายในชอง 
“ผูชนะการเสนอราคา” ที่รายชื่อของผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

 2. เพ่ือใหทราบวามีการดําเนินการ 
อยางถูกตองเหมาะสมในกรณี    
มีผูเสนอราคารายเดียวหรือราคา
ต่ําสุดที่เสนอยังสูงกวาวงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจาง 

2. ตรวจสอบใบเสนอราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด     
วาเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดเอกสารการซื้อการ
จางท่ีเผยแพร 
3.กรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายราย ใหตรวจสอบวา
มีการพิจารณารบัราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดรายท่ี
เสนอราคาเปนลําดับแรก โดยเปรียบเทียบเวลาจาก
รายงานสรุปการเสนอราคาจากระบบ 
4. ตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ      
ในการจัดหาพัสดุด วยวิธีตลาดอิ เล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 
ขอ 21 วา มีขอมูลหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้หรือไม 
อยางไร 
 4.1 กรณีมี ผู เสนอราคาเพียงรายเดียว ในการ
พิจารณารับราคาไดมีการระบุเหตุผลความเหมาะสม
และประโยชนของสวนราชการอยางชัดเจน หรือไม 
อยางไร 
 4.2 กรณีไมมีผู เสนอราคา โดยไดมีการยกเลิก   
การจัดหาในครั้งนั้นและหัวหนาสวนราชการ ไดส่ังให
ดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 23 (8) หรือขอ 24 (6) 
แลวแตกรณีนัน้ ไดมีการระบุเหตุผลความเหมาะสมท่ี
ไมดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
ใหมอยางชัดเจน หรือไม อยางไร 
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  ท้ังนี้ กรณีจําเปน ผูตรวจสอบอาจตรวจสอบหรือ

พิจารณาวา เหตุผลดังกลาว มีความเหมาะสมหรือไม 
อยางไร 
5. กรณีท่ีปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายท่ี
เจาหนาท่ีพัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจาง ยังสูงกวา
ว ง เงิ น ท่ี จ ะ ซื้ อ ห รื อ จ า ง  ต าม ระ เบี ยบ สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 (4) แลวแตกรณี ใหสอบทานวา 
ไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : 
e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e-bidding) ขอ 23 หรือไม 
อยางไร เชน มีหลักฐานการเชิญมาตอรองราคา     
ใบเสนอราคาใหมท่ีไดจากการตอรองราคา เปนตน 

5. การขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใหทราบวา มีการอนุมัติ
ส่ังซื้อส่ังจางอยางถูกตอง 
 2. เพ่ือใหทราบวา มีการสง
หรือประกาศผลการพิจารณา
การเสนอราคาอยางถกูตอง 

1. สอบทานเอกสารการอนุมตัส่ัิงซื้อส่ังจาง มีลักษณะ
สําคัญดังนี้ 
 1.1 มีขอความหรือรายการสาระสําคัญของการ
ส่ังซื้ อ ส่ั งจ าง ถู กต องตรงกันกับขอมู ล ในหน า
จอแสดงผล “รายการโครงการ” ในขั้นตอนการ
บันทึกรายชื่อผูชนะการเสนอราคา หรือถูกตอง
ตรงกันกับหลักฐานเอกสารท่ีไดจากระบบฯ (ถามี) 
โดยสอบทานขอความหรือรายการดังนี้ เชน รายการ
พัสดุ ชื่อผูชนะการเสนอราคา และราคาต่ําสุดที่เสนอ 
 1.2 มีการอนุมัติ โดยผูมีอํานาจหรือผู ท่ี ไดรับ
มอบหมาย 
2. สอบทานการสงหรือประกาศผลการพิจารณาดังนี ้
 2.1 ขอความหรือรายการสาระสําคัญในประกาศมี
ความถูกตองตรงกันหรือเปนไปตามเอกสารการอนุมัติ
ส่ังซื้อส่ังจาง เชน รายการพัสดุ ชื่อผูชนะการเสนอราคา 
 2.2 มีการสงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย
โดยตรวจสอบวามีหลักฐานการนําสงผลการพิจารณา
ใหผูเสนอราคาทุกราย (เชน หนังสือเสนอ/อนุมัติ
สงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคา หลักฐานการสง
ทางไปรษณีย) 
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 2.3 มีการประกาศผลการพิจารณาตามชองทางท่ี

กําหนด ไดแก เว็บไซตของสวนราชการ และเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบวามีหลักฐานการ
นําสงขอมูลขึ้นเว็บไซตของสวนราชการ และหลักฐาน
การสงประกาศผลการพิจารณาใหกรมบัญชีกลาง 
หรือการแสดงผลการประกาศผลในเว็บไซตของ    
สวนราชการและของกรมบัญชีกลาง 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

 การซื้อหรือการจางดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ไดแก การจัดหา

พัสดุครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดยเปนการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมี

ความซับซอนมีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรือบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบ e – market 

ซึ่งการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธ ี(e – bidding) มีขั้นตอนดําเนินการหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  ใหเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูจัดทําเอกสารเกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

ไดแกเอกสารดังนี้ 

 1.1 รายงานขอซื้อขอจาง การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ใหมีรายการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 ดังนี้ 

 (1) เหตุผลและความ จําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 

 (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 

 (3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้ง

หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 

 (4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู

หรือเงินชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นท้ังหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ี

ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

 (5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

 (6) วิธีท่ีจะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 

 (7) ขอเสนออื่น ๆ เชนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการ

ซื้อหรือจาง 
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 ท้ังนี้ ใหเสนอรายงานขอซื้อขอจางไปพรอมกับรางประกาศและรางเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

 1.2 รางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํา

รางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจาง

อิเล็กทรอนิกสที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กวพ. กําหนด ซึ่งหากจําเปนตองมีขอความหรือ

รายการแตกตางไปจาก กวพ. กําหนดก็สามารถทําไดแตใหมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว       

ในตัวอยางและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบนอกจากนี้ เพ่ือความรอบคอบและเปนประโยชน

แกทางราชการหัวหนาสวนราชการอาจจะแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบ

จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาเพ่ือใหตรงกับความตองการของ       

สวนราชการไดตามจําเปนและเหมาะสม 

 เอกสารการซื้อหรือการจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสใหจัดทําเปนประกาศและมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 (1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานจางที่ตองการจาง 

 (2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคา 

 (3) หลักเกณฑการพิจารณาผูชนะการเสนอราคา 

 (4) กําหนดวันเวลาเสนอราคา 

 (5) กําหนดใหนําตัวอยางพัสดุมาแสดงในวันเวลาสถานที่ท่ีกําหนด (ถามี) 

 2. การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา  

 ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการพิจารณาเห็นวา การจัดหาพัสดุในครั้งใดมีความ

จําเปนตองนํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรใหสาธารณชน

เสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุเปนไปดวยความรอบคอบมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เปนประโยชน       

แกทางราชการและไมมีการกําหนดเงื่อนไขท่ีเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม      

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุดําเนนิการนํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

เผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางเปนเวลาติดตอกันไมนอย

กวา 3 วันทําการ เพ่ือสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร 

ผานทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียน

มายังสวนราชการโดยเปดเผยตัว 

 2.1 กรณีไมมีผูเสนอแนะหรือวิจารณ ใหจัดทําและเผยแพรประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาฯตอไป 

 2.2 กรณีมีผูเสนอแนะหรือวิจารณ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุรวมกับผูรับผิดชอบ

จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาพิจารณาวาสมควรดําเนินการปรับปรุง

แกไขหรือไมโดยใหดําเนินการดังนี้ 
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 (1) กรณีพิจารณาเห็นวาควรปรับปรุง ใหดําเนินการปรับปรุงและใหหัวหนา

เจาหนาท่ี พัสดุ จัดทํารายงานขอปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสพรอมความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อไดรับความ

เห็นชอบแลว ใหนํารางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซตของสวน

ราชการและเวบ็ไซตของกรมบัญชกีลางเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ โดยในกรณีที่

มีผูใหขอเสนอแนะหรือวิจารณและมีการปรับปรุงแกไขในครั้งใด สวนราชการจะตองนําราง

ประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการทุกครั้ง 

 (2) กรณีพิจารณาเห็นวาไมควรปรับปรุง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอ

ปรับปรุงรางฯ พรอมความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อไดรับความ

เห็นชอบแลวใหจัดทําและเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกสตอไป 

 แตหากหัวหนาสวนราชการไมเห็นชอบ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการ

ปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารฯ และจัดทํารายงานขอปรับปรุงรางฯ พรอมความเห็น

เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหนําราง

ประกาศและรางเอกสารฯ เผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ 

 3. การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา 

 3.1 การเผยแพรประกาศและเอกสาร 

 (1) เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบรางประกาศและรางเอกสารประกวด

ราคาฯ แลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดทําและเผยแพรประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเชิญชวนใหผูสนใจเขาย่ืนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยผานทางระบบ

จัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ระบบ e – GP) ตามวันและเวลาท่ีไดกําหนดไวในประกาศ 

ไมนอยกวา 3 วันทําการทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางและใหปด

ประกาศอยางเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนราชการนั้นดวย 

 (2) การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการ

จางที่จะตองกําหนดเงื่อนไขไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูเสนอราคานําตัวอยางพัสดุ

มาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ สวนราชการสามารถกระทําไดโดยจะตองกําหนดเงื่อนไขดังกลาว

ไวในเอกสารประกวดราคาฯ ใหชัดเจน และใหผูเสนอราคานําพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ       

ณ สวนราชการตามวันและเวลาท่ีกําหนด ซึ่งจะตองดําเนินการภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวัน

เสนอราคา โดยกําหนดใหมีชวงเวลาสําหรับการจัดทําขอเสนอของผูประสงคจะเขาเสนอราคา     

คือชวงเวลาหลังวันปดการใหหรือการจําหนายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและกอนวัน

เสนอราคา ไมนอยกวา 3 วันทําการ (การเสนอราคาดําเนินการผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส เพียงวันเดียวในวันและเวลาทําการ) 
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 3.2 การใหหรือการจําหนายเอกสารประกวดราคาฯ การใหหรือการจําหนายเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกระทําไปพรอมกับการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูเสนอราคาสามารถขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสผาน

ทางระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันเริ่มตนประกาศ ท้ังนี้ การใหหรือ

จําหนายเอกสารฯ ใหกระทําผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 

 4. การเสนอราคา 

      การเสนอราคาสําหรับการซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนการ

เสนอราคาผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e – GP) โดยดําเนินการหลังปด

การใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาฯ ไมนอยกวา 3 วันทําการ และกําหนดวันเสนอราคาเพียง

วันเดียวในวันและเวลาราชการท้ังนี้ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีองคประกอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 35 วรรคหนึ่ง โดยกอนถึงกําหนดวันเสนอราคา คณะกรรมการฯ 

มีหนาที่ดังนี้ 

 4.1  รับเอกสารเสนอราคา เมื่อถึงกําหนดวันรับขอเสนอราคาใหคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รับเอกสารเสนอราคาผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e – GP) เทานั้น เวนแตกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดท่ีมี

ความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางท่ีตองประกาศใหผูเสนอราคานําตัวอยางพัสดุมา

แสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการรับพัสดุหรือรับฟงการชี้แจงหรือ

ทดสอบพัสดุตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดท้ังนี้ ใหคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกการนําพัสดุมา

แสดงหรือ การชี้แจงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

 เมื่อพนกําหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแลวหามคณะกรรมการฯ รับเอกสาร

หลักฐานและพัสดุตัวอยางตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

เพ่ิมเติมจากผูเสนอราคา เวนแตกรณีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แกไขเพ่ิมเติมขอ 16 (9)       

 4.2 กรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อ

หรือการจางท่ีสวนราชการประกาศใหผูเสนอราคานําตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ 

ใหผูเสนอราคานําเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูมีอํานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบ

อํานาจ พรอมตัวอยางพัสดุไปแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดใน

ประกาศ 

 เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาใหผูเสนอราคา ดําเนินการดังนี ้

 (1) จัดทําเอกสารหลักฐานสําหรับใชในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท

Netware Printer Definition File (PDF File) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
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ครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ท่ีจะใชเสนอราคาใหแลวเสร็จกอนกําหนดวัน 

ย่ืนเสนอราคา 

 (2) ใหผูเสนอราคานําขอมูล PDF File ท่ีไดจัดเตรียมไวตาม (1) มาดําเนินการบันทึก

และสงขอมูล (upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกสวนราชการผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ภายในวัน และเวลาท่ีประกาศกําหนด โดยผูเสนอราคาตองเปน

ผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ในการบันทึกและสงขอมูล (upload) ของตนกอนท่ี

จะยืนยันการเสนอราคา 

 (3) เมื่อผู เสนอราคาได ยืนยันการเสนอราคาในระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสแลวหามดําเนินการแกไขขอมูลหรือสงขอมูลใดๆ เพ่ิมเติมผานระบบจัดซื้อ-จัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสอีก    

 (4) ผูเสนอราคาตองไมยืนเอกสารอันเปนเท็จแกสวนราชการ หากสวนราชการ

ตรวจสอบพบ ในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น สวนราชการสามารถ        

ตัดสิทธิ์โดยไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น หรือตัดสิทธิ์การเปนผูชนะการเสนอราคา

โดยไมเรียกรองผูเสนอราคารายนั้นมาทําสัญญาและสามารถลงโทษเปนผูทิ้งงานได 

 (5) ในกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการ

ซื้อหรือการจางสวนราชการประกาศใหผูเสนอราคานําตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือ

ทดสอบ ใหผูเสนอราคานําเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูมีอํานาจเสนอราคาหรือหลักฐาน

การมอบอํานาจพรอมตัวอยางพัสดุไปแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานท่ี      

ท่ีกําหนดในประกาศ  

 5. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

 การพิจาณาผลการเสนอราคา มีการดําเนินการ ดังนี้ 

 5.1 จัดพิมพเอกสารการเสนอราคา ใหคณะกรรมการฯ จัดพิมพเอกสารการเสนอ

ราคาของผูเสนอราคาทุกรายท่ีเสนอราคาผานทางระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e – GP) จํานวน 1 ชุด โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสาร

การเสนอราคาของผูเสนอราคาทุกแผน 

 5.2 การพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาและพัสดุหรืองานจางใหคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย แลวพิจารณาดังนี้ 

 (1) คัดเลือกผูเสนอราคาท่ีย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติ 

และขอเสนอทางดานเทคนิค หรือผูท่ีเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีครบถวน 

ถูกตอง ตามเงื่อนไขท่ีสวนราชการกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอ

ราคาเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได หากคณะกรรมการฯ เห็นวาผูเสนอราคารายใด
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มีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขที่สวนราชการไดกําหนดไวในประกาศ และเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูเสนอราคารายนั้นและบันทึกไวในรายงานดวย 

 (2)  กรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่สวน

ราชการกําหนดไว ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนการตัด

สิทธิ์ผูเสนอราคารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนตอไป 

 5.3 การพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคา การพิจารณาผูชนะการประกวด

ราคาใหพิจารณาตามหลักเกณฑราคา โดยพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดรายท่ีเสนอราคาครบถวน 

ถูกตองตามเงื่อนไขท่ีสวนราชการกําหนด และไดรับการยืนยันจากระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (e – GP) วาเปนผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบในลําดับแรก หรือพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินผูชนะการเสนอราคาท่ีกําหนด โดยพิจารณาผูเสนอราคาท่ีไดคะแนน

สูงสุดในตัวแปรหลักท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดหรือผูท่ีเสนอราคาในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคา 

ทั้งนี้ หลักเกณฑการประเมินผูชนะการเสนอราคาใหใชหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (1) หลักเกณฑราคา (Price) ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑในการ

พิจารณาผูชนะการเสนอราคา โดยใชหลักเกณฑราคาในกรณีท่ีสวนราชการเห็นวาการกําหนด

คุณสมบัติของผูเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะจัดหาเพียงพอท่ีจะใชเปนเงือ่นไข

ในการพิจารณาใหไดมาซึ่งพัสดุท่ีมีคุณภาพดีตรงความตามตองการและเปนประโยชนแกทางราชการ 

 (2)  หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 

ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการเสนอราคาโดยใชหลักเกณฑการเมิน

คาประสิทธิภาพตอราคาในกรณีท่ีสวนราชการเห็นวา แมวาจะมีการกําหนดคุณสมบัติ         

ของผูเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาแลว ก็ยังไมเพียงพอท่ีจะทําให      

สวนราชการไดพัสดุท่ีมีคุณภาพดีตรงตามความตองการและเปนประโยชนแกทางราชการ           

จึงมีความเปนตองกําหนดปจจัยตางๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใชในการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา  

ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเสนอราคาท่ีเสนอพัสดุท่ีมีคุณภาพแตไมไดเสนอราคาต่ําสุดสามารถชนะ

การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสได 

 (3) การกําหนดเกณฑ ท่ีใชในการพิจารณาผูชนะการเสนอราคาโดยใช

หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา มีขั้นตอนดังนี้ 

 (3.1) พิจารณาเลือกตัวแปรหลักดังตอไปนี้อยางนอย 2 ตัวแปรหลัก 

สําหรับใชกําหนดเปนเกณฑในการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา ไดแก 

 (3.1.1)  ราคาที่เสนอราคา (Price) เปนตัวแปรหลักประเภทบังคับ 

 (3.1.2)  ผลการประเมินผูคาภาครัฐ (Grading) เปนตัวแปรหลัก

ประเภทไมบังคับ 
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 (3.1.3)  คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการเปน

ตัวแปรหลักประเภทไมบังคับไดแกคุณภาพของสินคามาตรฐานของสินคาตนทุนของพัสดุนั้น

ตลอดอายุการใชงานบริการหลังการขายและประโยชนระยะยาวท่ีจะเกิดขึ้นแกสวนราชการ 

 (3.1.4)  การเสนอพัสดุท่ีเปนกิจการท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนเปนตัวแปรหลักประเภทไมบังคับ 

  ท้ังนี้ ใหพิจารณาเลือกใชตัวแปรหลัก (3.1.1) – (3.1.4) มากําหนดเปนเกณฑ 

ในการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา โดยอาจเลือกใชตัวแปรหลักประเภทบังคับตาม (3.1.1) 

และตัวแปรหลักประเภทไมบังคับบางตัวแปรตาม (3.1.2) – (3.1.4) หรือทั้งหมดก็ได 

 (3.2) หลังจากท่ีไดกําหนดตัวแปรหลักแลว ใหพิจารณาน้ําหนักของตัว

แปรหลักแตละตัวแปร โดยกําหนดใหน้ําหนักของตัวแปรรวมท้ังหมด เทากับ 100 ซึ่งในการ

พิจารณาน้ําหนักของตัวแปรใหคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

 5.4 กรณีที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่เจาหนาที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือ

จางยังสูงกวาวงเงนิที่จะซื้อหรือจางตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 (4) แลวแตกรณี ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) แจงผูเสนอราคารายนั้นเพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูเสนอ

ราคารายนั้นยอมลดราคา แลวราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวานั้น

ไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาอีกแตสวนท่ีสูงกวา

วงเงินท่ีจะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาว

เปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

 (2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหแจงผูเสนอราคาท่ีเจาหนาพัสดุ

เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาเสนอราคาใหมพรอมกัน โดยย่ืนใบเสนอราคาภายในกําหนด

ระยะเวลาอันสมควรหากรายใดไมย่ืนใบเสนอราคาใหถือวารายนัน้ยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม 

 หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาใหมครั้งนี้เสนอ ราคาไมสูงกวาวงเงิน

ท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง         

ซึ่งถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

 (3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนา       

สวนราชการเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจจะวาสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน 

หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส เพ่ือดําเนินการใหม   

 6. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 

 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดพิจารณา

คัดเลือกส่ิงของหรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคา และพิจารณาผูเสนอราคาตาม

หลักเกณฑการพิจารณาผูชนะการเสนอราคาตามท่ีกําหนดแลว ใหคณะกรรมการฯ รายงานผล

การพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
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เสนอตอหนาสวนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบพรอมทั้งเสนอผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจาง 

กอนแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต

ของสวนราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 

 อนึ่ง ผูชนะการประกวดราคาท่ีจะเขามาดําเนินการตามสัญญากับสวนราชการได 

ตองเปนผูที่ผานการประเมินสิทธิผูเสนอราคา ดังนี้ 

 การประเมินสิทธิผูเสนอราคา 

 การประเมินสิทธิ ผู เสนอราคาเปนการประเมินสถานะของผู เสนอราคาวามี

ประสิทธิภาพและความสามารถท่ีจะเขามาดําเนินการตามสัญญากับสวนราชการไดเพียงใด        

ซึ่งเปนการแสดงผลการดําเนินงานท่ีผานมาของผูเสนอราคาวามีผลงานอยูในระดับใดโดยมี             

การประเมิน ดังนี้ 

 1. การแสดงสัญลักษณเปนสัญญาณไฟซึ่งแยกเปน 3 ระดับไดแก 

 1.1 สัญญาณสีไฟเขียว แสดงสถานะพรอมที่จะสามารถทํางานไดโดยไมมีปญหา 

 1.2 สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา 

เนื่องจากเปนผูไมพรอมจะทํางานในกรณีดําเนินการตามสัญญาไมแลวเสร็จตามเกณฑท่ี กวพ. 

กําหนด เมื่อผูเสนอราคาท่ีมีการแสดงสัญลักษณท่ีเปนสัญญาณไฟสีเหลือง สงมอบของหรืองาน

จางตามสัญญาตามหลักเกณฑ ท่ี  กวพ. กําหนด สัญลักษณ ท่ี เปนสัญญาณไฟสีเหลือง             

จะเปล่ียนเปนสัญลักษณท่ีเปนไฟสีเขียว เวนแตกรณีท่ีสวนราชการพิจารณาตรวจรับหรือ        

ตรวจการจางแลวเห็นวาของหรืองานจางไมถูกตองตามสัญญาสัญลักษณท่ีเปนสัญญาณไฟ       

สีเขียวนั้น จะเปล่ียนกลับเปนสัญลักษณที่เปนสัญญาณไฟสีเหลือง 

 1.3 สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะที่หามเขาทําสัญญาเนื่องจากเปนผูที่ถูกแจง

เวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน กรณี กวพ. อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 12 (6) โดยมีคําส่ังเปล่ียนแปลงเพิกถอนผูท้ิงงาน 

สัญลักษณ ท่ีเปนสัญญาณ ไฟสีแดงจะเปล่ียนเปนสัญญาณท่ีเปนสัญญาณไฟสีเหลืองหรือ

สัญญาณไฟสีเขียวแลวแตกรณี 

 2. ผูเสนอราคาท่ีมีการแสดงสัญลักษณท่ีเปนสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟ       

สีแดงจะถูกตัดสิทธิไมใหเขาเสนอราคาหรือทําสัญญากับสวนราชการ 

 3. ในวันเสนอราคาหรือวันทําสัญญาเมื่อปรากฏวาผูเสนอราคารายต่ําสุดปรากฏ

สัญลักษณท่ีเปนสัญญาณไฟสีเหลืองผูเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายต่ํานั้นไมสามารถเสนอ

ราคาหรือทําสัญญาตอไปได และใหสวนราชการเรียกผูเสนอราคารายต่ําลําดับถัดไปเขามาทํา

สัญญาได 
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 ทั้งนี้ กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

สามารถแสดงแผนภาพไดดังนี้ 

แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือ-จัดจาง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจดัทาํเอกสารการจดัซ้ือ-จดัจ้าง 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ 

เผยแพร่ร่างประกาศ 

และร่างเอกสารฯ 

ไม่เผยแพร่ร่างประกาศ 

และร่างเอกสารฯ 

มผู้ีวจิารณ์ ไม่มผู้ีวจิารณ์ 

ปรับปรุงร่าง ไม่ปรับปรุงร่าง 

 

รายงานปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงพร้อมความเห็น จดัทาํประกาศและเอกสารประกวดราคา 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งให้/จาํหน่ายเอกสารฯ 

การเสนอราคา 

(เสนอราคาได้คร้ังเดยีวภายในเวลาทีก่าํหนด) 

พจิารณาผลการประกวดราคา 

โดยคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

การอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้าง 

- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณาและความเห็น 

- แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลงเวบ็ไซต์ 
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 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการจัดซื้อ-จัดจางเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการการกําหนด
หลักเกณฑจะตองสอดคลองกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี ดังตอไปนี้ 
 1. คุมคา โดยพัสดุ ท่ีจัดซื้อ-จัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของสวนราชการมากท่ีสุดมีราคาท่ีเหมาะสมและมีแผนการบริหาร
พัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
 2. โปรงใส โดยการจัดซื้อ-จัดจางพัสดุและบริหารพัสดุ ตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาส
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูล        
การจัดซื้อ-จัดจางและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 
 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อ-จัดจางและการ
บริหารพัสดุลวงหนาเพ่ือใหการจัดซื้อ-จัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีการ
ประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อ-จัดจางและการบริหารพัสดุทุกป 
 4. ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
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แนวทางการตรวจสอบจัดซื้อ-จัดจางดวยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส         
(e-bidding) 

 

 แนวทางการตรวจสอบจัดซื้อ-จัดจางดวยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เปนแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางในประเด็นท่ีอาจทําใหการ
จัดซื้อ-จัดจางไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง เพ่ือใหการ
จัดหาพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะกลาวถึงความเส่ียงของการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการตาง ๆ เพ่ือนํามากําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบโดยแนวทางการตรวจสอบ 
ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. ความเสี่ยง 
  เปนการพิจารณาความเส่ียงหรือเหตกุารณของแตละกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เปน
ปญหาอุปสรรคสําคัญท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
 2. ประเด็นการตรวจสอบ 
  การกําหนดเรื่องหรือประเด็นสําคัญท่ีตรวจสอบ ควรสอดคลองสัมพันธกับ
วัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีไดกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบตาม
ประเด็นการตรวจสอบตาง ๆ จะทําใหสามารถสรุปผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบของแผนการตรวจสอบได 
  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบจะพิจารณาจากความเส่ียงสําคัญของแตละ
ขั้นตอนงานในกระบวนการปฏิบตัิงาน ในที่นี้ อาจกําหนดเพ่ือใหทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนตาง ๆ  หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธี e-bidding 
 3. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบของแตละประเด็นการตรวจสอบ เปนการ
กําหนดเพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจนใหทราบเรื่องสําคัญท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการตรวจสอบ       
โดยทําใหสามารถสรุปประเด็นการตรวจสอบไดวา มีขอตรวจพบสําคัญใดที่ตองเสนอรายงาน 
 ในท่ีนี้อาจกําหนดเพ่ือใหทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธปีฏิบัตติาง ๆ หรือวิธีปฏิบัติ
ใดวิธีหนึ่งในขั้นตอนหนึ่ง ๆ ของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธ ีe-bidding 
 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ ควรกําหนดใหเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค
การตรวจสอบท่ีกําหนดไว โดยระบุใหชัดเจนและควรใหครอบคลุมในเรื่องท่ีตรวจสอบ ขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน ระบบงานและบุคลากรท่ีเกีย่วของ 
 5. วิธีการตรวจสอบ 
  เปนการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการตรวจสอบท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
และขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนด โดยในแนวทางการตรวจสอบนี้ จะไดกําหนดวัตถุประสงค
การตรวจสอบของแตละกระบวนการปฏิบัติงานไวดวย 



36 

 ท้ังนี้  แนวทางการตรวจสอบของการจัดหาพัสดุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส            
(e-bidding) ไดกาํหนดไวดังตอไปนี้ 
 
การตรวจสอบจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 1. ความเสี่ยง 
  การปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)         
มีความเส่ียงที่สําคัญ เชน 

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
1. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ-จัดจาง 

1. รายงานขอซื้อขอจางมีขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ไมถูกตองครบถวนตามที่กาํหนด และหรือมีขอความหรอื
รายการท่ีทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
2. การคํานวณราคากลางไมถูกตอง 
3. ผูจัดทําเอกสารฯ ไมใชเจาหนาที่พัสดุ 
4. การเสนอรายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
ไมผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ

2. การเผยแพรรางประกาศและ
รางเอกสารประกวดราคา 

1. ไมเผยแพรรางฯ ใหสอดคลองกับวงเงินราคาของการ
จัดหาพัสดุท่ีกําหนด 
2. ระยะเวลาการเผยแพรรางฯ ไม เปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
3. การเผยแพรรางฯ ในชองทางตาง ๆ ไมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
4. การพิจารณาจัดทํา หรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ 
ไมปรับปรุงรางฯ ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือขอกําหนด หรือมีการจัดทําไมถูกตองครบถวน
เหมาะสม (เชน ไมไดดําเนินการรวมกันระหวางหัวหนา
เจาหน าท่ี พัสดุกับ ผู รับ ผิดชอบจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุ ไมไดเสนอรายงานขอปรับปรุง/      
ไมปรับปรุงทุกครั้ง ท่ีมีขอเสนอแนะ/วิจารณ  ไม ได
พิจารณาขอเสนอแนะ/วิจารณที่มีสาระสําคัญ)  
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กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
 5. รางฯ ท่ีไดเสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไมปรับปรุง

หรือ ท่ี ไดรับอนุมัติ ใหปรับปรุง/ไมปรับปรุง มีการ
ดําเนินการโดยไมถูกตองครบถวนหรือไมไดปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรอืขอกาํหนด (เชน รางฯ ที่เผยแพร 
มีเนื้อหาสาระสําคัญไมถูกตอง/ไมสอดคลองตามรายงาน
ขอปรับปรุงฯ ไมมีการเผยแพร เปนตน 

3. การเผยแพรและการใหหรือ
จําหนายประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 

1. ขอความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไมตรง
กับขอความหรอืรายการในรางประกาศและรางเอกสารฯ 
ที่ไดรับความเห็นชอบ 
2. เผยแพรประกาศและเอกสารโดยมีขอความและ
รายการท่ีมีสาระสําคัญ ไมถูกตองครบถวนตามกฎ 
ระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนด 
3. ระยะเวลาการเผยแพรไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับหรือขอกําหนด หรือตามระยะเวลาท่ีระบุไวใน
เอกสารฯ 
4. ไมไดเผยแพรประกาศ และหรือไมไดสงประกาศและ
เอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ ชองทาง สถานท่ีหรือ
ให หน วยงาน ท่ี เกี่ ยวของเปน ไปตามกฎ ระเบี ยบ 
ขอบังคับหรือขอกําหนด 
5. ไมไดกําหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
6. ไมไดใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาผานระบบ 
e-GP 

4. การเสนอราคา 
 เปนขั้นตอนท่ีมีการปฏิบัติการ
ในระบบ e-GP โดยใหดําเนนิการ
ห ลั งป ด การให ห รือ จํ าห น าย
เอกสารประกวดราคา ไมนอยกวา 
3 วันทําการ และเสนอราคาเพียง
วันเดียว และตองเปนวันและ
เวลาราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เปนการทํางาน      
ในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
คอมพิวเตอร จึงมีความเส่ียงต่ําท่ีจะเกิดขอผิดพลาดหรือ
ท่ีจะมีการฝาฝน/ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมแต
อยางไรก็ตาม ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน 
1. ผูเสนอราคาทราบราคาของผูเสนอราคารายอื่นใน
ระบบ e-GP 
2. มีการปอนตัวเลขเสนอราคาผานทางระบบ e-GP   
เกินระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมเปนไปตามระยะเวลา     
ที่กําหนด 
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กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
 1. กรณีไมมีการย่ืนพัสดุเพ่ือ
สาธิต/ทดสอบ กําหนดใหผูเสนอ
ราคาย่ืนเอกสารการเสนอราคา
ผานทางระบบ e-GP เทานั้น 
 2. กรณีที่มีการย่ืนพัสดุเพ่ือ
สาธิต/ทดสอบ กําหนดใหผูเสนอ
ราคาย่ืนเอกสารการเสนอราคา
ผานทางระบบ e-GP กอนหลัง
จากนั้ น จึงให ย่ืน พัสดุต อส วน
ราชการ ณ สถานท่ี ตามวัน เวลา
ที่กําหนดในประกาศ 
 ท้ังนี้ ผูเสนอราคาสามารถแกไข
เ พ่ิ ม เติ ม เอ ก ส า รที่ ย่ื น ได ใน
ช ว ง เว ล าก อ น ที่ จ ะต กล งส ง
เอ ก ส าร  แ ต เมื่ อ ได ต ก ล งส ง
เอกสารแลว  ระบบ  e-GP จะ
ปองกันไมใหมีการแกไขหรือย่ืน
เอกสารเพ่ิมเติม 

 

5. การพิจารณาผลการเสนอราคา 1. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพ่ิมเติมโดยไมผานระบบ 
e-GP ภายหลังจากพนกําหนดการรับเอกสาร (วันท่ี
กําหนดเสนอราคา) 
2. ไมมีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ          
ในเอกสารการเสนอราคาของผูเสนอราคาทุกรายและ 
ทุกแผน 
3. ไม พิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาตาม
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท่ีไดประกาศไว 
4. ไมดํ าเนินการตรวจความถูกตองครบถวนของ
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของการเสนอ
ราคาของผูเสนอราคาหรือผูชนะการเสนอราคา 

6. การขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง 1. ไมแนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ไดรับทั้งหมด 
หรือแนบไมครบถวนไปพรอมกับรายงานผลการ
พิจารณาและความเห็น 
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กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
 2. อนุมตัิส่ังซื้อส่ังจางโดยผูไมมีอํานาจ 

3. ไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทกุรายผาน
ทาง e-mail  
4. ประกาศผลไมครบชองทางตามกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั
และขอกําหนด 
5. ไมไดคนืหลักประกนัการเสนอราคาแกผูเสนอราคา
รายที่ไมไดถูกคดัเลือกตัง้แตลําดับที ่4 ภายใน 15 วันนบั
ถัดจากวนัท่ีหวัหนาสวนราชการไดพิจารณารายงานผล
การคดัเลือกผูชนะการเสนอราคาในเบื้องตนเรียบรอย
แลว 
6. ไมแจงเหตุผลการไมเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ 
ของหวัหนาสวนราชการใหคณะกรรมการฯ ทราบ 
7. ไมยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหัวหนาสวนราชการไม
เห็นชอบเปนครั้งที ่2 หรือไมเหน็ชอบตามความเห็นครัง้
ท่ี 2 ของคณะกรรมการฯ 
 

 
 2. ประเด็นการตรวจสอบ จากความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดังกลาว อาจกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบของการจัดซ้ือ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ไดดังน้ี 
  (1) การจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจางมีการปฏิบัติอยางถูกตอง และมีเอกสาร
หลักฐานถูกตอง ครบถวนและนาเชื่อถือ 
  (2) กรณีมีการเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให
สาธารณชนวิจารณหรือใหขอเสนอแนะ ไดมีการปฏิบัติอยางถูกตอง และเปนไปตามระยะเวลา
และชองทางท่ีกําหนด 
  (3) การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ มีการปฏิบัติถูกตอง         
และเปนไปตามระยะเวลาและชองทางท่ีกําหนด 
  (4) การพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาเปนไปตามหลักเกณฑการประเมิน 
ผูชนะการเสนอราคาท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฯ 
  (5) การพิจารณาอนุมัติส่ังซื้อส่ังจางและการประกาศผลผูชนะการประกวดราคา       
มีการปฏิบัติอยางถูกตอง เปนไปตามขอกําหนด 
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 3. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ ควรกําหนดใหสอดคลองกับความเส่ียง   
และประเด็นการตรวจสอบ ดังนี ้
  (1) เพ่ือใหทราบวาการจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปโดยถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด เอกสารหลักฐานตาง ๆ มีขอมูลถูกตองตรงกัน รวมท้ังจัดทํา
โดยเจาหนาที่พัสดุและไดรับความเห็นชอบโดยผูมีอํานาจ 
  (2) เพ่ือใหทราบวาการเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา มีการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด 
  (3) เพ่ือใหทราบวาการเผยแพรเอกสารประกวดราคาไดเผยแพรสาระสําคัญ
ครบถวน ระยะเวลาและชองทางการเผยแพร เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด 
  (4) เพ่ือใหทราบวาการพิจารณาผลการเสนอราคาเปนไปโดยถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด 
  (5) เพ่ือใหทราบวามีการอนุมัติส่ังซื้อส่ังจางและการประกาศผลการพิจารณาการ
เสนอราคาถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด 
  (6) เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานที่ไมถูกตอง 
  (7) เพ่ือใหขอเสนอแนะ ขอสังเกตและหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไข
การดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ใหมีความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม 
 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ขอบเขตการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส      
(e-bidding) อาจกําหนดไดดังนี้ 
  (1) เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส         
(e-bidding) เชน รายงานการขอซื้อขอจาง ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เปนตน 
  (2) การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) ประจําปงบประมาณ เชน การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา 
การพิจารณาผลการเสนอราคา เปนตน 
 5. วิธีการตรวจสอบ 
  การตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ไดกําหนดวิธีการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยท่ัวไปและวัตถุประสงคในแตละ
กระบวนการ ดังนี้ 
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กิจกรรมท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
1. การจัดทําเอกสารการจัดซื้อ-
จัดจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ   
 1. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการ
จัดซื้อ-จัดจางมขีอมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบถูกตองครบถวน 
 2. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการ
จัดซื้อ-จัดจาง จัดทําโดย
เจาหนาที่พัสดุ และไดรับความ
เห็นชอบโดยผูมีอาํนาจ 
 3. เพ่ือใหทราบวาการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
เปนไปตามความตองการใชงาน 
 
 

1. สอบทานรายงานขอซื้อขอจาง ดังนี้ 
 1.1 มีขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของถูกตอง
ครบถวนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด เชน 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 27  (เชน มีการระบุเหตุผลและ
ความจําเปนท่ีตองซื้อ/จาง มีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
หรืองานที่จะจาง เปนตน) 
 1.2 มีความถูกตองตรงกันหรือสอดคลองกัน ไมมีขอ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางขอมูลท่ีระบุในรายงาน
ขอซื้อขอจาง กับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 
การระบุขอมูลราคากลาง มีความถูกตองตรงกันกับ
รายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ปปช. กําหนดไว 
2. สอบทานรายละเอียดการคํานวณราคากลางวามีความ
ถูกตอง เหมาะสม และเปนประโยชนตอทางราชการ ดังนี้ 
 2.1 จัดทํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ี 
ปปช. กําหนด 
 2.2 การคํานวณราคากลางไดใชราคามาตรฐานท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ไมเกิน 2 ปงบประมาณ หรือ ราคาตลาดท่ีสืบราคาจาก
ทองตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน 
3. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง ดังนี้ 
 3.1 ขอความและรายการถูกตองครบถวนตามตัวอยางที่ 
กวพ. กําหนด 
 3.2 ตรวจสอบการกําหนดสาระสําคัญในประกาศ และ
เอกสารฯ ท่ีแตกตางไปจากท่ี กวพ. กําหนด วามีความ
เหมาะสมและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
4. สอบทานวาเอกสารการจัดซื้อ-จัดจางไดจัดทําโดย
เจาหนาท่ีพัสดุท่ีไดรับแตงตั้งอยางถูกตอง และผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุกอนเสนอหัวหนาสวนราชการ 
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2. การจัดทํารางประกาศและ 
รางเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
 เพ่ือใหทราบวามีการเผยแพร
รางประกาศและเอกสารประกวด
ราคาฯ อยางถูกตอง 

1. สอบทานการเผยแพรหรือการไมเผยแพรรางฯ วาได
ดํ า เนิ นการเปน ไปตามกฎ ระเบี ยบ  ข อบั งคับหรือ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ หรือมีความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
 1.1 ไดมีการเผยแพรรางฯ สําหรับพัสดุท่ีกําหนดใหตอง
เผยแพร (เชน พัสดุมีราคาตามท่ีกําหนดใหตองเผยแพร 
รางฯ) 
 1.2 สอบทานรางประกาศและรางเอกสารฯ วาได
เผยแพรตามระยะเวลาและชองทางตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับหรือขอกําหนด ดังนี้ 
  1.2.1 สอบทานวา ไดเผยแพรในเว็บไซตของสวน
ราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
  1.2.2 ตรวจสอบวาไดมีการเผยแพรรางฯ เปน
ระยะเวลา อยางนอย 3 วันทําการ โดยเปรียบเทียบ
ระยะหางจํานวนวัน ระหวางวันที่เผยแพรกับวันที่เสนอ
รายงานขอปรับปรุงรางฯ 
 ท้ังนี้ กรณีการพิจารณาไมเผยแพรรางฯ อาจสอบทาน
วาไดมีการระบุ เหตุผลความจําเปน หรือขอดีขอเสีย        
ของการไมเผยแพรรางฯ อยางชัดเจนหรือไม หากจําเปน 
อาจพิจารณาวา เหตุผลความจําเปนดังกลาวมีความ
เหมาะสมหรือไม เพียงใด 
 1.3 ตรวจสอบวาทุกครั้งที่มีการเสนอรายงานขอ
ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ ไดมีการเผยแพรรางฯ ทุกครั้ง 
(เชน เปรียบเทียบระหวางจํานวนครั้งที่มีรายงานขอ
ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ กับจํานวนครั้งท่ีมีการเผยแพร
รางฯ มีจํานวนครั้งเทากัน) 
 1.4 ตรวจสอบวารางฯ ท่ีเผยแพรมีเนื้อหาสาระสําคัญ
เป น ไปตามห รือสอดคล อ งห รือต รงกั น กั บ เนื้ อห า
สาระสําคัญตามรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุง 
2. สอบทานการจัดทําและเสนอรายงานขอปรับปรุง/     
ไมปรับปรุงรางฯ ดังนี้ 
   
 
 



43 

 

กิจกรรมท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  2.1 มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ  

ทุกครั้งที่มีขอเสนอแนะ/วิจารณ  
 2.2 ไดจัดทํารายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ 
พรอมความเห็นโดยมีลายมือชื่อรับรองอยางถูกตอง
ครบถวนของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุกับผูรับผิดชอบจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 2.3 ไดมีการนําขอเสนอแนะ/วิจารณ ท้ังหมดมา
พิจารณาอยางครบถวน และไดมีการระบุเหตุผลเกี่ยวกับ
การขอปรับปรุง/ไมปรับปรุง อยางชัดเจน 
 กรณีจําเปน ใหผูตรวจสอบวิเคราะหหรือสอบทานวา 
เหตุผลในการขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงดังกลาว มีความ
เหมาะสม 
 2.4 มีการแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับขอเสนอแนะ/
วิจารณ ไปพรอมกับรายงานขอปรับปรุงรางฯ  
 

3. การเผยแพรและการใหหรือ
จําหนายประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใหทราบวา ประกาศ
และเอกสารและประกวดราคา  
มีขอความและรายการถูกตอง
ครบถวน 
 2 . เ พ่ื อ ให ท ร าบ ว า  มี ก า ร
เผยแพรประกาศ การใหหรือ
จําหนายเอกสารประกวดราคา
อยางถูกตองครบถวน 

1. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาวา         
มีขอความและหรือรายการสาระสําคัญถูกตองครบถวน
ตามกฎ ระเบี ยบ  ขอบั งคับหรือขอกํ าหนด และ
สอดคลองหรือตรงกับรางประกาศฯ หรือรายงาน      
ขอปรับปรุงรางฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
2. สอบทานการเผยแพรประกาศและการใหหรือ
จําหนายเอกสารการประกวดราคา ดังนี้ 
 2.1 มีการเผยแพรประกาศทางเว็บไซตของสวน
ราชการ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบ
หนาจอแสดงผลเว็บไซต หรือหลักฐานการพิมพหนา
จอแสดงผลเว็บไซตหรือหลักฐานการนําสงขอมูลขึ้น
เว็บไซต 
 2.2 มีการปดประกาศท่ีสวนราชการ โดยตรวจสอบวา 
มีหลักฐานการปด/ถอดประกาศ 
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  2.3 การเผยแพรตาม 2.1 และ 2.2 ไดเผยแพรตาม

ระยะเวลาที่ กํ าหนด โดยเปรียบ เที ยบวันที่ เผยแพร             
ในเว็บไซต กับวันที่กําหนดใหมีการเสนอราคา หรือ กับวันที่
ถอดการปดประกาศ 
 2.4 มี การส งประกาศและเอกสารประกวดราคา         
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ถามี) ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือขอกําหนด โดยตรวจสอบหลักฐานหรือหนังสือนําสง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
 2.5 ไดกําหนดระยะเวลาสําหรับการจัดทําขอเสนอของ   
ผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือจําหนาย
เอกสารประกวดราคา และกอนวันเสนอราคา ไวไมนอยกวา 
3 วันทําการ โดยเปรียบเทียบวันท่ีเผยแพร/วันท่ีประกาศ 
กับวันท่ีเสนอราคา ท้ังนี้ กรณีรายการพัสดุ มีความซับซอน
ไดกํ าหนดระยะเวลาจัดทํ าขอ เสนออย างเหมาะสม          
ไมกระชั้นชิดโดยไมมีเหตุผลเหมาะสมชัดเจน 
 2.6 ไดมีการใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาผาน
ระบบ e-GP โดยตรวจสอบหนาจอแสดงผลในระบบ e-GP วา 
ไดดําเนินการสงหรือมีไฟลเอกสารประกวดราคาในระบบฯ 
ใหดาวนโหลดได 
 

4. การเสนอราคา 
 เนื่องจากการเสนอราคาเปน
การทํางานในระบบฯ ซึ่งมีระบบ
การควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
คอมพิวเตอรจึงมีความเส่ียงต่ําท่ี
จะเกิดขอผิดพลาดหรือท่ีจะมี
การฝาฝน/ไมปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมได จึงทําใหไมพบ
ประเด็นท่ีคาดวาจะเปนขอตรวจ
พบสําคัญที่ควรตรวจสอบ ดังนั้น 
ในเบื้องตนนี้  จึงยังไมกําหนด
วัตถุประสงคและประเด็นการ
ตรวจสอบ 
 

 การตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา จะตองรวบรวม
ขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบโดยสวนใหญเปนหลักฐาน
จากระบบ e-bidding แตเนื่องจากยังมีขอจํากัดในการไดมา
ของขอมูลและหรือหลักฐานดังกลาวเชน ระบบฯ ไมมีการ
บันทึก ไมแสดงผลขอมูลหรือไมมีหลักฐานในลักษณะท่ี      
ผูตรวจสอบภายในตองการ ผูตรวจสอบภายในไมมีสิทธิ์          
ในการเขาถึงขอมูลและหรือหลักฐานท่ีอยูในระบบฯ (เชน 
ขอมูลหรือหลักฐานที่อยูในรูปแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส log 
File) เปนตน ทําใหไมสามารถตรวจสอบเพ่ือรวบรวมขอมูล
และหรือหลักฐานการตรวจสอบไดในทางปฏิบัติ ดังนั้น        
ในเบื้องตนนี้  จึงยังไมกําหนดวิธีการตรวจสอบสําหรับ
ขั้นตอนการเสนอราคา 
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5. การพิจารณาผลการประกวด
ราคา 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1. เพ่ื อให ทราบวามี การรับ
ขอเสนอราคาท่ีผานระบบ e-GP 
อยางถูกตอง 
 2 . เ พ่ื อ ให ท ร า บ ว า มี ก า ร
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคา
อยางถูกตอง 
 

1. สอบทานวาการสงเอกสารเสนอราคามีการสงผานทาง
ระบบ e-GP และภายในกําหนดวันเสนอราคาเทานั้น 
โดยตรวจสอบรายชื่อผูเสนอราคาจากระบบ 
2. ใหสอบทานวาการรับเอกสารเมื่อพนกําหนดเวลารับ
เอกสารเสนอราคา (ถามี ) วา มี เหตุผลหรือเงื่อนไข
ยกเวนไวตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด และเปนการรับ
เอกสารกอนวันเสนอราคาเทานั้น 
3. สอบทานวาไดพิจารณาคัดเลือกผูชนะการประกวด
ราคาจากผูเสนอราคาท่ีไดรับคะแนนหรือไดรับการ
ประเมินสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาท่ี
กําหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง และหรือเอกสารหลักฐานการให
คะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและผลการรวมคะแนน 
(ถามี) 
4. กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคารายท่ีเห็นควรซื้อ
หรือจาง ยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซือ้หรือจางและเหน็วายังไม
เหมาะสม ใหสอบทานดังนี้ 
 4.1 มีการเรียกผูเสนอราคา มาตอรองราคาใหต่ําสุด
เทาที่จะทําไดและมีความเหมาะสมใหเสนอซื้อหรือจาง 
 4.2 กรณีดําเนินการตาม 4.1 แลวไมไดผล ไดมีการ
เรียกผูเสนอราคาท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมา
ตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา
ภายในกําหนดระยะเวลาอนัสมควร (เชน ระยะเวลาท่ีจะ
ไดรับพัสดุหรืองานจางทันตามกําหนดเวลาหรือตาม
แผน) โดยตรวจสอบวา 
  4.2.1 มีหลักฐานการเชิญผูเสนอราคาทุกราย 
และไดกําหนดวัน/เวลาและสถานท่ีใหเสนอราคาใหมท่ี
เปนวัน/เวลาและสถานท่ีเดียวกัน 
  4.2.2 รายงานผลการพิจารณาราคาไดระบุผล
การดําเนินการให เสนอราคาใหมอยางถูกตองหรือ
สอดคลองกับหลักฐานที่เกี่ยวของ 
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6. การอนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใหทราบวา มีการอนุมัติ
ส่ังซื้อ/จางอยางถูกตอง ตามผล
การพิจารณาประกวดราคา 
 2. เพ่ือใหทราบวามีการสง/
ประกาศผลการพิจารณาอยาง
ถูกตองครบถวน 

1. สอบทานการอนุมัติ ส่ังซื้อ ส่ังจางวามีการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
 1.1 ไดอนุมัติส่ังซื้อส่ังจางกับผูชนะการประกวดราคา 
โดยสอบทานรายชื่อผูชนะการประกวดราคาจากหนังสือ
หรือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจาง
วา ถูกตองตรงกันกับรายชื่อผูชนะการประกวดราคา       
ในระบบ 
 1.2 ขอมูลตามขอ 1.1 ถูกตองครบถวนตรงกับ
รายงานสรุปผลการพิจารณาการเสนอราคาและเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของ (เชน ประกาศท่ีเผยแพรเอกสาร
เสนอราคาของผูชนะการเสนอราคาท่ีพิมพออกจาก
ระบบ) 
2. สอบทานการสงหรือประกาศผลการพิจารณาวา       
มีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 2.1 มีการแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย
โดย ตรวจสอบวาหลักฐานการนําสงผลการพิจารณาใหผู
เสนอราคาทุกราย โดย ตรวจสอบวาหลักฐานการนํา
สงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย (เชน หนังสือ
เสนอหรืออนุมัติสงผลการพิจารณาให ผู เสนอราคา 
เอกสารหลักฐานการสงทางไปรษณีย) 
 2.2 มีการประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซตของ
ส วน ราชก าร  แ ละ เว็ บ ไซต ข อ งก รมบั ญ ชี ก ล าง          
โดยตรวจสอบวามีหลักฐานการนําสงขอมูลขึ้นเว็บไซต
ของสวนราชการ และหลักฐานการสงประกาศผล     
การพิจารณาใหกรมบัญชีกลาง หรือการแสดงผลการ
ประกาศผลในหนาเว็บไซตของสวนราชการและของ
กรมบัญชีกลาง 
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง มีหนาท่ีดังนี้  
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญา

หรือขอตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตอง
ไดรับอนุมัติจาก หัวหนาหนวยงานของรัฐกอน  

(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการ
ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ       
ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจ
นับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  

(๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการ      
ใหเสร็จส้ิน โดยเร็วท่ีสุด  

(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสง
มอบพัสดุ ถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแก
เจาหนาท่ีพรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแก
ผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ี ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบ
ของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 
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กระบวนการคณะกรรมการตรวจรับ 
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การปฏิบัติงานบริหารสัญญา และตรวจรับ 
ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

1 การดําเนินการจัดทํา
สัญญาเปนตามระเบียบ 
 

1 ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาวาสาระสําคัญครบถวน 
รายละเอียดที่กําหนดในสัญญาที่เปนสาระสําคัญวาเปนไปตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและเปนไปตามท่ีระเบียบ
กําหนด ไดแก 
     - รายการพัสดุ/งานจาง ถูกตองเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ  
 - ระยะเวลาการสงมอบสถานท่ีสงมอบ 
     - การกําหนดอัตราคาปรบั 
     - หลักประกันสัญญา  
     - เงินมัดจําประกันสัญญา ระยะเวลาของสัญญา  
     - ผูลงนามในสัญญาเปนผูมีอํานาจถูกตอง 
2 ตรวจสอบการสงสําเนาสัญญาใหหนวยงานภายใน 30 วัน/
บุคคลที่เกี่ยวของหรือไม 
     - สง สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 
     - สงกรมสรรพากร       
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 3 กรณีท่ีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกัน ใหผูตรวจ
สอบแนะนําให เจาหนาท่ี จัดสงสําเนาหนังสือค้ํ าประกัน            
ใหธนาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูออกหนังสือ       
ค้ําประกันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย เพ่ือให
หนวยงานท่ีออกหนังสือค้ําประกันไดตรวจสอบการค้ําประกัน
อีกครั้ง 
 4 กรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา ใหตรวจสอบวาการ
แกไขเปล่ียนแปลงสัญญาเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนดหรือไม 
      - แกไขเปล่ียนแปลงสัญญาโดยผูมีอํานาจหรือไดรับมอบ
อํานาจลงนามถูกตอง 
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ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
2. การสรางขอมูลหลัก
ผูขาย มหีลักฐานถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามท่ี
ระบบบรหิารการเงิน     
การคลังภาครฐักาํหนด 
(GFMIS)  

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของของผูขาย ใหมีความ
ถูกตองและครบถวนกอนการสรางขอมูลหลักผูขาย ไดแก 
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
1.2 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
1.3 สําเนาหนังสือจดทะเบียนการคา 
1.4 หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือรับรองหลังจากตรวจสอบผาน
แลวจึงไปสรางขอมูลหลักผูขายในระบบดวยคําส่ังงาน MK01 
 - กําหนดเจาหนาท่ีท่ีมีสิทธิเทานั้นสามารถสรางขอมูลหลัก
ผูขาย โดยการทําเปนคําส่ังหรือทําทะเบียนคุมการใชสิทธ ิ
 - ตรวจสอบผลการอนุมัติขอมูลหลักผูขายท่ีคํา ส่ังงาน 
S_ALR_87012086 

3. การบนัทึกใบส่ังซือ้     
ส่ังจาง 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ไดแก รายละเอียด     
ในสัญญาการจัดซื้อจัดจาง (กระดาษ) ใบมอบอํานาจ (ถามี)     
ซึ่งจะตองมีลายมือชื่อของคู สัญญาครบถวนถูกตองกอน       
การบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ GFMIS 
 - กําหนดใหมีเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล และผูตรวจทานขอมูล
หลังจากท่ีไดทําการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางแลว 
 - ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการชําระเงินในสัญญาจัดซื้อ 
จัดจาง (กระดาษ) และขอมูลหลักผูขายท่ี MK03 กอนระบุ
เลขท่ีบัญชีธนาคารในการบันทึกการจัดซื้อจัดจางในระบบ GFMIS  
 - ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจาง (กระดาษ) กับรายงาน       
ที่เกี่ยวของเพ่ือปองกันการบันทึกขอมูลซ้ํา 
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ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
4. การบนัทึกตรวจรบั      
มีความถกูตองและมี
หลักฐานครบถวน 

 - ตรวจสอบเอกสารการลงนามการตรวจรับงานกับรายงาน
สรุป เอกสารใบส่ังซื้ อ  ณ  วัน ส้ินวัน (ZMM_ME2N) หรือ
รายงาน 
การตรวจสอบการบั น ทึ กรายการตามหน วย เบิ กจ าย 
(ZMM_PO_RPT02) 
 - ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจางกับรายงานท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือปองกันไมใหบันทึกขอมูลผิดประเภท รายการดังนี้  
  - รายงานสรุปเอกสารใบส่ังซื้อ ณ วันส้ินวัน (ZMM_ME2N) 
หรือ 
  - รายงานตรวจสอบการบันทึกรายการตามหนวยเบิกจาย 
(ZMM_PO_RPT02) วามีรายการท่ีตรวจรับแลวแตยังไมได  
ตั้งเบิก 
  - รายงานแสดงยอดงบประมาณ (ZFMA55) วามีงบประมาณ
เพียงพอตอการทําขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  
 

5. การดําเนินการ ตรวจรับ 
เปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด 
 

1. ตรวจสอบหลักฐานการตรวจรับพัสด ุ
   - ตรวจสอบผูที่ทําหนาที่ตรวจรับพัสดุวาเปนผูที่ไดรับแตงตั้ง
ใหทําหนาที่หรือไม 
  - ตรวจสอบรายการและหลักฐานการ สงมอบพัสดุหรือ     
งานจาง 
 - ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับ 
ตองเปน เอกฉันท (หากมีความเห็นขัดแยงใหพิจารณาจาก
บันทึกส่ังการ) 
   - ตรวจสอบระยะเวลาในการดําเนินการ วาเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดหรือไม โดยระเบียบฯกําหนดใหตรวจรับ     
ในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจาง และให
ดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยเร็วอยางชาไมเกิน 5 วัน ทําการนับ
แตวันท่ีสงมอบฯ ท้ังนี้ไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง
หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 
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ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 - ความถูกตองของรายการ จํานวน ราคา และคุณสมบัติ/
คุณภาพของพัสดุ ถูกตองตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสัญญา
หรือใบส่ังซื้อ/จาง 
   - กรณีท่ีการสงมอบงานเกินวันท่ีกําหนด มีการคิดคาปรับ
หรือไม คิดคาปรับในอัตราที่ถูกตองหรือไม          
   - ตรวจสอบวาผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุ ภายใน
ระยะเวลาตามเงื่อนไข และสถานที่ที่กําหนดในสัญญา 
 - กรรมการตรวจรับไดตรวจรับและมีการจัดทําหลักฐานการ
ตรวจรับ โดยระบุวันท่ีท่ีทําการตรวจรับและรายละเอียดพัสดุ
ถูกตอง ครบถวน 
 - ตรวจสอบหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา     
 - ตรวจสอบหลักฐานการตรวจรับ ใบสงของ ใบแจงหนี้ 
หนังสือสงมอบ ระบุรายการ/รายละเอียดตรงตามท่ีไดรับ
อนุมัติซื้อ/จางครบถวนถูกตอง ตรงตามท่ีไดรับอนุมัติหรือไม 
จํ านวน เงิน รวม/ไม รวมภาษีมู ลค า เพ่ิ มถู กต องหรือ ไม 
กําหนดการสงมอบทันตามกําหนดเวลาหรอืไม 
2. ความครบถวนถูกตองของเอกสาร/ เอกสารประกอบการเบิก
จายเงินไดแก หนังสือขออนุมัติเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบ 
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา 
3. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินท่ีมีครบ 5 องคประกอบ
ไดแก 
 1. ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
 2. วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
 3. รายการแสดงการรับเงิน 
 4. จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 5. ลายมือชื่อผูรับเงิน 
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ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
   4. การลงนามอนุมัติใหเบิกจายเงิน วาเปนผูท่ีมีอํานาจหรือ

ไดรับมอบอํานาจหรือไม  
 5. ตรวจสอบการคํานวณอัตราคาปรับ (ถามี) วาถูกตอง
ครบถวนหรือไม 
 6. ตรวจสอบการบันทึกรายการขออนุมัติเบิกจาย ระบุการใช 
งบประมาณท่ีเบิกจายถูกตองหรือไม ใบเสร็จรับเงินระบุจํานวน
เงินรวม/ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมถูกตองหรือไม เอกสารการหัก
ภาษี ณ ที่จายถูกตองหรือไม 
 7. สุมตรวจสอบโดยสังเกตการณและสอบถามการใชงาน
ครุภัณฑที่ไดรับ 
 

6. การจัดทําทะเบียนคุม
ทรัพยสินมีความครบถวน
ถูกตอง 

1. ตรวจสอบในการบันทึกรายการรับครุภัณฑ (สินทรัพย)       
ในทะเบียนคุมของสํานักการคลังและงบประมาณ/สํานักท่ี
ไดรับ สินทรัพย เปรียบเทียบกับใบสงสินคา และบันทึก
คณะกรรมการตรวจรับ 
2. สอบทานการบันทึกรายการทรัพยสินในระบบ GFMIS 
รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและท่ีตั้ ง 
(ZFA002) โดยเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมทรัพยสินของสํานัก
การคลังและงบประมาณ 
 

7. การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ประเมินผลการตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
และการรายงานผล ปงบประมาณ 2561 สําเร็จตามกําหนด 
เปนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและเรื่องท่ี เกี่ยวของอยาง
ถูกตอง 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจางเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เกี่ยวของในประเด็นท่ีไดดําเนินการ      
สุมตรวจ 
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรมบัญชีกลาง , แนวปฏิบตักิารตรวจสอบภายใน : การประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผน 
        การตรวจสอบ , 2546  
สํานักงานมาตรฐานการจัดซือ้จัดจางภาครัฐ กลุมงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธตีลาด 
        อเิล็กทรอนิกส คูมอืวธิีการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : 
        e-bidding)  
กรมบญัชีกลาง กองตรวจสอบภาครฐั เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธ ี
        ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e- market) 
กรมบญัชีกลาง , www.gprocurement.go.th 
กรมบญัชีกลาง กองการพัสดภุาครฐั หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว342 เรือ่ง การวางแผน 
        การตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรบัผูตรวจสอบภายในภาคราชการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


	แผนภาพที่ 1
	การวางแผน
	กระดาษ
	ทำการ
	การประเมินความเสี่ยง
	การวางแผนการตรวจสอบ
	การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

	บรรณานุกรม
	คำนำแก้
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54


