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คํานํา 
 

ดวยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะท่ี ๓ เพ่ือเปนการพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรประกอบดวยระบบขอมูลสินคา ( Electronic 
catalog : e - catalog) ซ่ึงเปนฐานขอมูลรายละเอียดสินคาบริการงานจางของผูขายผูใหบริการหรือผูรับจางท่ี
ไดลงทะเบยีนไวในระบบ  e - GP ของกรมบัญชีกลางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - 
market) สําหรับการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอนเปนสินคาหรือบริการท่ัวไปมีมาตรฐาน
ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดซ้ือสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ  e - catalog และระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e - bidding) สําหรับการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมี
ความซับซอนมีเทคนิคเฉพาะหรือเปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบ  e – catalogและ
กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางไดจัดทําแนวการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  และการบริหาร
จัดการดานพัสดุใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก วิธีการจัดซ้ือจัดจาง
เปนวิธีการใหม ซ่ึงผูตรวจสอบภายในอาจมีทักษะ ความรูและประสบการณไมเพียงพอ ผูจัดทําจึงทําการศึกษา 
คนควาเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปเปนแนวปฏิบัติงานการตรวจสอบ โดยจัดทําเปนคูมือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในและ
ผูท่ีสนใจไดศึกษาเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบไดงายข้ึน โดย
สามารถสอบทานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไดอยางถูกตอง 

ท้ังนี้ ผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการตรวจสอบระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic market : e- market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Bidding : e-bidding) ฉบับนี้จะเปนประโยชน ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในและผูท่ีสนใจ 
ใชเปน คูมือในการตรวจสอบ หรือศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมไดงายข้ึน แตอยางไรก็ตามกระทรวงการคลังมีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมระเบียบท่ีเก่ียวของตลอดเวลาจึงเห็นควรใหผูปฏิบัติงานตองติดตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ
ท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีอาจเกิดความ ผิดพลาด หรือ
คลาดเคลื่อนไปจากกฎระเบียบขอกําหนด และคูมือการตรวจสอบฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให
เหมาะสมกับแนวทางและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคตโดยสามารถติดตามไดทาง
เว็บไซตwww.Gprocurement.go.thและขอขอบคุณคณะทํางานและผู ท่ีเก่ียวของในการใหความคิดเห็นและ
ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ช่ือผลงาน คูมือ การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - 
market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) 

 
ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
 ระยะเวลาท่ีทํา การศึกษา คนควา และรวบรวมเอกสารขอมูล จัดทําคูมือการตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e - bidding) ระหวางเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2560 
 
ผูรวมดําเนินการ 
 ไมมีผูรวมดําเนินการ  
 
สวนของงานท่ีผูจัดทําเปนผูปฏิบัติ   

1. การศึกษาขอมูลเบื้องตนสําหรับกระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Bidding : e - bidding) โดยเริ่มตั้งแตการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลท่ีเก่ียวของ ผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผังการปฏิบัติงานของระบบจัดซ้ือจัดจางและระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ความ
ซับซอนของเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน หลักเกณฑในการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของ  สัดสวนของผลงานคิดเปนรอยละ 10 

2. การวางแผนการปฏิบัติงานโดยการกําหนดขอบเขต วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือ ใหทราบวา
จะตองศึกษาเอกสารใด ใชระยะเวลาเทาใดในการศึกษาและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหประมวลขอมูลสรุปผล
และกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  สัดสวนของผลงานคิดเปนรอยละ 30 

3. เก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานตามผัง การไหล
ของงาน ( Flowchart) หรือผังงาน ( Workflow) ของระบบจัดซ้ือจัดจางและระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งแต
ข้ันตอนการจัดทําเอกสารโดยเปรียบเทียบกับระบบการควบคุมภายใน พรอมท้ังสอบถามเจาหนาท่ี
กรมบัญชีกลางเพ่ือใหเขาใจในบางประเด็น  สัดสวนของผลงานคิดเปนรอยละ 20 

4. การวิเคราะห และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม และจากการศึกษากระบวนการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - market) และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e - bidding) เพ่ือกําหนดเปน คูมือในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสวนงานท่ีเก่ียวของ วาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวนโยบายท่ีกําหนดหรือไม รวมถึง
การจัดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  สัดสวนของผลงานคิดเปนรอยละ 25 

5. สรุปผลการศึกษาขอมูลหลังจากไดทําการวิเคราะห และประมวลผลขอมูลเรียบรอยแลว โดย 
จัดทําเปน คูมือ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Bidding : e - bidding) ใชเปนคูมือในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน   
และเพ่ือใหหนวยงานนําไปใชเปน คูมือในการปฏิบัติงานและใชในการตรวจสอบการดําเนินงานดังกลาว   สัดสวน
ของผลงานคิดเปนรอยละ 15 
 
 
 

 
 



2 
 

ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
ในการดําเนินการจัดทํา คูมือการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้  ผูจัดทํา ไดอาศัยความรูทาง

วิชาการหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก ดานการตรวจสอบภายใน ดานการจัดซ้ือจัดจาง และดานระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ดานการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร  ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานตรวจสอบ
ภายในประสบความสําเร็จ  คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําเร็จแกองคกรฉะนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว
ผูปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในอันไดแก  ผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายในจึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายในมีความรูในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบรวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในท่ียอมรับโดยท่ัวไปท้ังจากหลักการ
สากลและตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของของทางราชการเพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวสามารถ
เลือกใชเทคนิคและแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร 

คํานิยามศัพท 
การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการใหคําปรึกษา

อยางเปนอิสระซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึนการตรวจสอบภายใน
ชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ (ท่ีมา : The Institute of Internal 
Auditors : IIA) 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ัน การใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและ
เปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน และชวยใหการ
ดําเนินงานของสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบโดยจําแนกงาน
ตรวจสอบภายในเปน 2 ลักษณะงาน  

1. งานบริการดานใหความเชื่อม่ัน ( Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ 
อยางเท่ียงธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางอิสระและเพ่ือใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกรมประมง เชน การตรวจสอบดานการดําเนินงาน ดาน
การเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ เปนตน 

 2. งานบริการดานใหคําปรึกษา ( Consulting Services)เปนการบริการใหคําปรึกษาแนะนําและ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเปนการตกลงรวมกับผูรับบริการ และมี
จุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับหนวยงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมใหดีข้ึน(ท่ีมา :มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ : กรมบัญชีกลาง. และกฎบัตร : กลุมตรวจสอบภายใน กรมประมง.) 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรท่ีมีความหลากหลายแตกตางกันทําใหจําเปนตองใชวิธี

ปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆในองคกรโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงจุดออนจุดแข็งของการบริหารงานระบบการควบคุมภายในความถูกตองเชื่อถือได
ของขอมูลทางบัญชีและการเงินการควบคุมดูแลและการใชทรัพยากรการปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งการประเมิน
ประสิทธิผลประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารในองคกรจากนั้นจึง
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รวบรวมขอบกพรองตางๆทํารายงานเสนอแนะฝายบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไปการตรวจสอบ
แตละระบบงานหรือแตละกิจกรรม ท่ีใชโดยท่ัวไปมี 6 ประเภทดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน( Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของ
ขอมูลและตัวเลขตางๆทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงินโดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตางๆวามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ี
บันทึกในบัญชีรายงานทะเบียนและเอกสารตางๆถูกตองและสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการ
รั่วไหลสูญหายของทรัพยสินตางๆได 

2. การตรวจสอบการดําเนินงาน( Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานงานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือหลักการท่ีกําหนดการ
ตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาโดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมท้ังนี้ตองคํานึงถึงความเพียงพอความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรประกอบดวย 
 2.1 ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) คือมีการจัดระบบงานใหม่ันใจไดวาการใช
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนอันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยาง
คุมคา 

 2.2 ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) คือมีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซ่ึงทํา
ใหผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

 2.3 ความคุมคา (Economy) คือมีการใชจายเงินอยางรอบคอบระมัดระวังสงผลใหองคกร
สามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไวโดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

3. การตรวจสอบการบริหาร( Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดาน
ตางๆขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผนการควบคุมการประเมินผลเก่ียวกับ
การงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพยสินรวมท้ังการบริหารงานดานตางๆวาเปนไปอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจขององคกรเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลท่ีดี ( Good 
Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือความรับผิดชอบความเปนธรรมและความโปรงใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด( Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตางๆขององคกรวาเปนไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับคําสั่งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของท่ี
กําหนดท้ังจากภายนอกและภายในองคกรการตรวจสอบประเภทนี้อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงินหรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ( Information System Auditing) เปนการพิสูจนความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรรวมท้ังระบบการเขาถึง
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลการตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน
การตรวจสอบการดําเนินงานหรือการตรวจสอบการบริหารผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงาน
สารสนเทศนี้เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพการตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผู
ตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบเนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะผู
ตรวจสอบภายในอาจมีความรูความชํานาญไมเพียงพอวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศเพ่ือใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร 
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6. การตรวจสอบพิเศษ( Special Auditing) หมายถึงการตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมายจาก
ฝายบริหารหรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตผิดกฎหมายหรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
วาจะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึนซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบ
เพ่ือคนหาขอเท็จจริงสาเหตุผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบพรอมท้ังเสนอแนะมาตรการปองกัน 
 ท้ังนี้ ตามท่ี กรมบัญชีกลางในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายในไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 และตามแนวทางประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2560เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติประกอบดวย 2 สวน คือ 
มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซ่ึงตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังกลาว ไดกําหนด
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) ไว 3 กระบวนงานประกอบดวย 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan )   
 เปนกระบวนการเบื้องตนประกอบการตัดสินใจลวงหนากอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริง ฉะนั้นการ
วางแผนท่ีดีจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ภายในระยะเวลา  
งบประมาณ อัตรากําลังท่ีกําหนด ซ่ึงกระบวนการวางแผนการตรวจสอบประกอบดวยแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1.1  การสํารวจขอมูลเบื้องตนเปนการเริ่มตนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยศึกษาและทําความเขาใจ
เก่ียวกับระบบงานตาง ๆ พรอมกิจกรรมท่ีเก่ียวของของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบ
การปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในตลอดจนปญหาตางๆ ผูตรวจสอบภายในสามารถดําเนินการไดตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนตรวจสอบตอไป 
 1.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในหมายถึง การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยูในหนวยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงานวายังมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไมวิเคราะหและหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือสรุปผลพรอมท้ังนําเสนอขอเสนอแนะในการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังนําผลท่ีไดดังกลาวมาเปนปจจัยหนึ่งในการประเมินค วามเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 1.3 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ เปนการพิจารณาเพ่ือใหทราบวากิจกรรม
และหรือหนวยรับตรวจใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบางซ่ึงเปนผลทําใหการดําเนินงานอาจไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน และความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ําเพียงใด ผลการประเมินความ
เสี่ยงท่ีไดนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป   
  1.4 การวางแผนการตรวจสอบ เปนการจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจ
ขอมูล  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน โดย
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมหรือหนวยงานตาง ๆท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมาย
และนโยบายของสวนราชการ ท้ังนี้การวางแผนการตรวจสอบถือเปนเครื่องมือชวยหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ในการสอบทานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานวา
เปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไวหรือไม และหากมีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ    
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะไดปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีซ่ึงในการจัดทําแผนการตรวจสอบจะตองมี
ประเด็นท่ีตองคํานึงถึง  คือ การจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยง จํานวนคน/วัน ท่ีมีในการ
ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับ และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
 1.5 การวางแผนการปฏิบัติงานเปนการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียดของผูตรวจสอบ
ภายในท่ีไดจัดทําลวงหนาตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยจะกําหนดวากิจกรรมใดควรจะมีประเด็นการตรวจสอบใน
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เรื่องใด  ดวยวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายอะไรบาง ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะมีปริมาณมากนอย
เพียงใด รวมท้ังวิธีการตรวจสอบวาจะดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดอยางไร เพ่ือใหไดหลักฐานครบถวนและ
เพียงพอ จนทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถบรรลุผลสําเร็จตามท่ีวางไว ซ่ึงการวางแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลข้ันตนรวมท้ังผลจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยงเปนสําคัญ เพ่ือใหวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละกิจกรรมได
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญ โดยตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ   
 2. การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
 3. การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Audit ) 
 เม่ือแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ( Engagement Plan)ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจ ตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองใชเทคนิคการตรวจสอบดานตาง ๆ เพ่ือเปนการ
รวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจะตองเขาใจและเลือกใช
เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบในแตละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแตละ
เทคนิคมีความยากงายตางกัน และใหไดมาซ่ึงหลักฐานความ นาเชื่อถือไมเทากันเม่ือใชกับบุคคลหรือ สถานการณ
ตางกัน นอกจากนี้แตละเทคนิคก็มีขอจํากัดในการนําไปใช ซ่ึงทําใหในบางครั้งอาจตองใชหลายเทคนิคประกอบกัน
เพ่ือใหไดหลักฐานท่ีเพียงพอ 
 2.2 การจัดทํากระดาษทําการ ( Working Paper)หมายถึง เอกสารบันทึกขอมูลท้ังหลายท่ีผู
ตรวจสอบรวบรวมข้ึนจากการตรวจสอบอัน เพ่ือใชเปนประโยชนในการรางและเขียนรายงานการตรวจสอบเพ่ือ
เปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบเขต วิธีการ และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ ภายในท่ีไดดําเนินการไป
แลวและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการรางและเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงจะเปนการสรุปผลงานท้ังหมดท่ีไดทํา
การตรวจสอบไปแลว 
 2.3 การวิเคราะหและประเมินผล นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหและประเมินผล อาจแสดงถึง
หลักเกณฑท่ีใชในการตรวจสอบ ปริมาณรายการท่ีเลือกมาทดสอบ และสรุปผลขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบตาง ๆ 
ท่ีไดจากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ท้ังนี้ผูตรวจสอบจะตองบันทึกขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ี
ไดจากการตรวจสอบท้ังหมดไวในกระดาษทําการท่ีไดจัดเตรียมไวลวงหนา เพ่ือใชเปนหลักฐานในการแสดง
ความเห็นในเรื่องท่ีตรวจสอบ และเพ่ือใหไดหลักฐานขอเท็จจริงท่ีครอบคลุมในประเด็นท่ีตรวจพบใน 5เรื่อง คือ 

1.  สิ่งท่ีควรจะเปน (Criteria) เปนไปตามกฎ ระเบียบและระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
2. สิ่งท่ีเปนอยู (Condition) สภาพการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมท่ีเปนอยูเปนอยางไร 
3. ผลกระทบ (Effects) มีผลกระทบหรือผลเสียหายอะไรบางท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน 

หากการดําเนินงานท่ีเปนอยูจริงแตกตางจากท่ีกฎหมาย ระเบียบและระบบการควบคุมภายในกําหนดไว  
 4. สาเหตุ ( Cause) มีสาเหตุสําคัญอะไรบางท่ีทําใหสภาพการดําเนินงานท่ีเปนอยูจริง
แตกตางจากท่ีกฎหมาย ระเบียบและระบบการควบคุมภายในกําหนดไว 

 5. ขอเสนอแนะ ( Recommendation) มีแนวทางการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและระบบการควบคุมภายใน หรือใหมีการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 3.  การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (Report and Working Report) 
 เม่ือผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในควรนํา
ขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบมาดําเนินการตาม
กระบวนการดังนี้ 
 3.1 การรายงาน( Report)หมายถึง การเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบเสนอรายงานตอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและพิจารณาสั่งการตาม
ควรแกกรณีและเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือนโยบายของหนวยงาน 
 3.2  การติดตามผลการตรวจสอบ( Working Report)ผูตรวจสอบตองมีการติดตามผลรายงานการ
ตรวจสอบ เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการดําเนินงานของผูบริหารตอผลของการตรวจสอบท่ีไดรายงานไว  
เพ่ือใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใหเหมาะสม 

 
ดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e -GP) 

ตามระเบียบ กระทรวงการคลังวา การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ซ่ึงเปนการดําเนินการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ จัดซ้ือจัดจาง ใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Government Procurement : e - GP)ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหใชเอกสารท่ีจัดพิมพจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

คํานิยามศัพท 
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Government Procurement : e -GP)

ระยะท่ี๓ประกอบดวยการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market)และดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) มีคําศัพทท่ีควรทราบไดแก 

“การจัดซ้ือจัดจาง” หมายความวาการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือจางเชา
แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“พัสดุ” หมายความวาสินคางานบริการงานกอสรางงานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางรวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“สินคา” หมายความวาวัสดุครุภัณฑท่ีดินสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินอ่ืนใดรวมท้ังงานบริการท่ี
รวมอยูในสินคานั้นดวยแตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

“งานบริการ”หมายความวางานจางบริการงานจางเหมาบริการงานจางทําของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของ
หนวยงานของรัฐการรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางท่ีปรึกษางาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางและการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“งานกอสราง”หมายความวางานกอสรางอาคารงานกอสรางสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใด
และการซอมแซมตอเติมปรับปรุงรื้อถอนหรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารสาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวรวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวยแตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวา
มูลคาของงานกอสรางนั้น 

“อาคาร” หมายความวาสิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดเชนอาคารท่ีทําการ
โรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันรวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืนๆซ่ึง
สรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆเชนเสาธงรั้วทอระบายน้ําหอถังน้ําถนนประปาไฟฟาหรือสิ่งอ่ืนๆ
ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคารเชนเครื่องปรับอากาศลิฟทหรือเครื่องเรือน 
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“สาธารณูปโภค”หมายความวางานอันเก่ียวกับการประปาการไฟฟาการสื่อสารการโทรคมนาคม
การระบายน้ําการขนสงทางทอทางน้ําทางบกทางอากาศหรือทางรางหรือการอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงดําเนินการใน
ระดับพ้ืนดินใตพ้ืนดินหรือเหนือพ้ืนดิน 

“หัวหนาเจาหนาท่ี”หมายความวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนดหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

“เจาหนาท่ี” หมายความวาผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

“ผูมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่น
ขอเสนอในการจัดซ้ือจัดจางตอหนวยงานของรัฐใดเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

“ผูมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตามขอ 55 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามขอ  70 คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธี
คัดเลือกตามขอ  74 คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามขอ  114
คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ  120 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามขอ  146 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ  149 และคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธี
ประกวดแบบตามขอ 155 

“ระบบขอมูลสินคา  (Electronic Catalog : e - catalog)”หมายความวาขอมูลรายละเอียดของ
สินคาท่ีผูประกอบการไดลงทะเบียนไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส( ElectronicGovernment 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางโดยแสดงรายละเอียดของสินคาภาพสินคาพรอมคําบรรยาย
ประกอบตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหหมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจางตามประเภทท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
 “การบริหารพัสดุ” หมายความวาการเก็บการบันทึกการเบิกจายการยืมการตรวจสอบการ
บํารุงรักษาและการจําหนายพัสดุ 

“ราคากลาง” หมายความวาราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่น
เสนอไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด  
2. ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา  
3. ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
4. ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
5. ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
6.  ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆในกรณี 

ท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม ( 1) กอนในกรณีท่ีไมมีราคาตาม ( 1) แตมีราคาตาม ( 2)หรือ (3) ใหใชราคาตาม 
(2) หรือ (3) กอนโดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญในกรณี
ท่ีไมมีราคาตาม ( 1) (2) และ ( 3) ใหใชราคาตาม ( 4) (5) หรือ ( 6)โดยจะใชราคาใดตาม ( 4) (5) หรือ ( 6) ให
คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 
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เปาหมายของการบริหารพัสดุท่ีสําคัญในการจัดหาพัสดุมาใชในงานมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การจัดหาพัสดุท่ีมีประโยชนใชสอยเหมาะสมผูรับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุท่ีมี

คุณสมบัติถูกตองเพ่ือสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และมีความสมดุลระหวางราคาอายุการใชงานและ
อรรถประโยชนท่ีไดรับรวมท้ังเชื่อถือไดวาพัสดุทุกชิ้นมีคุณภาพเดียวกัน 

2. การจัดหาพัสดุใหพอเพียงตอการปฏิบัติงานผูรับผิดชอบควรจัดหาพัสดุในจํานวนท่ีถูกตองณ
เวลาท่ีถูกตองซ่ึงหมายถึงการจัดหาพัสดุใหไดในปริมาณท่ีเพียงพอตอการใชงานอยางสมํ่าเสมอดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและมีเวลาท่ีสมดุลตอการใชงาน 

3. การจัดหาพัสดุดวยตนทุนและแหลงขายท่ีเหมาะสมคือการจัดหาพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพจึงควร
จัดหาพัสดุใหไดในราคาและจากแหลงขายท่ีถูกตองโดยราคาท่ีถูกตอง เปนธรรมซ่ึงท้ังผูซ้ือและผูขายยอมรับหรือ
พึงพอใจ 

การจัดซ้ือจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุซ่ึงการจัดซ้ือจัดจางเปนกระบวนการ
ท่ีใหไดมาซ่ึงพัสดุท่ีตองการท้ังในเรื่องคุณสมบัติจํานวนราคาเวลาและแหลงขายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนดโดยใน ท่ีนี้จะกลาวถึงเม่ือสวนราชการได กําหนดความตองการ
พัสดุและไดรับเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุแลว เจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปใหประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 1.1 ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 
1.2 วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 
1.3  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 
1.4  รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

2. ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวย 
งานตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผยณสถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน 
 3. หลังจากท่ีไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป แลว ใหหนวยงานรีบดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบท่ีกําหนด 

4. การจัดซ้ือหรือการจัดจางกระทําได๓วิธีดังนี้ 
4.1 การซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกระทําได๓วิธี คือ 

1.  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market :e - market) 
2.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(Electronic Bidding :e - bidding) 
3.วิธีสอบราคา 

4.2 การซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
4.3  การซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

อยางไรก็ดีรายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือหรือการจางตางๆดังกลาวขางตนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากกฎระเบียบ
ขอบังคับตลอดจนคูมือและหรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของเชน  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวา การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางครบถวนถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน และ
ตามแนวทางการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : 
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e -GP) ในท่ีนี้ ผูจัดทําจะกลาวถึงการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  2 วิธี คือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e - market)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e - bidding)
โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานของแตละวิธี ดังนี ้

1.  กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - market) 
การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( e-market) คือ การซ้ือหรือจางท่ีมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไมซับซอนหรือเปนสินคาหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐานและไดกําหนดไวในระบบ
ขอมูลสินคา (e - catalog) โดยใหดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - market) 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดซ่ึงสามารถกระทําได๒ลักษณะดังนี้ 

1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ( Request for Quotation : RFQ) คือการซ้ือหรือจางครั้ง
หนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแตไมเกิน 5,000,000 บาท 

2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ( Thai Auction) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

 โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 7 ข้ันตอน คือ  
 1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
 2. การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
กอสราง 

3. การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
4.  การเผยแพรประกาศและเอกสารการซ้ือการจาง 
5.การเสนอราคา 
6. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
7. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
2. กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding) 
การซ้ือหรือการจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งมี

วงเงินเกิน 500,000 บาทและเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว
ในระบบขอมูลสินคา (e - catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส( Electronic Bidding 
: e - bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 8 ข้ันตอน คือ 
 1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
 2.การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
กอสราง 
 3.  การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 4.การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา 
 5. การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา 
 6. การเสนอราคา 

 7. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 8. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
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ดานกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีเก่ียวของ 
นอกจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสพ.ศ. 2549 กฎหมายระเบียบคําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตองคํานึงถึงการ
ในการจัดซ้ือจัดจางรวมท้ังการบริหารงานพัสดุดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 มาตรา 23 วรรคแรกหามมิใหจายเงินหรือกอหนี้
ผูกพันตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจาปหรือพ ระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมจนกวา
จะไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 

2. หนังสือท่ีกค (กว พ) 0405.2/ว220ลงวันท่ี30มิถุนายน 2560 การซอมความเขาใจเก่ียวกับการ
เตรียมการจัดหาวัสดุกอนวันท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.  2561 ประกาศใชเพ่ือให
หนวยงานเตรียมการจัดหาพัสดุไวกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลบังคับใชโดยใหหนวยงาน
ดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 กอนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานรัฐสภาใหสวนราชการ
เตรียมการจัดซ้ือจัดจางในข้ันตอนท่ีเปนเรื่องภายในของสวนราชการไวกอนเชนการกําหนด รายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะ ( Specification) คุณสมบัติผูเสนอราคาเง่ือนไขในการจัดซ้ือจัดจางรูปแบบและเนื้อหาของ
สญัญาท่ีจะลงนาม 
 2.2 หลังทราบยอดเงินใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุเริ่มดําเนินการ  ตามกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560และ
กฎกระทรวงเพ่ิมเติม เชนใหดําเนินการประกาศ เชิญชวน คัดเลือก หรือประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อีเล็กทรอนิกสโดยกําหนดเง่ือนไขไวในประกาศเชิญชวนวาสวนราชการจะกอหนี้ ผูกพัน(ลงนามในสัญญา)ตอเม่ือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2561มีผลบังคับใชและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ 2561จากสํานักงบประมาณและในกรณีท่ีสวนราชการ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณประจาํป
จากสํานักงบประมาณสวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 2.3 เม่ือสวนราชการไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561จากสา
นักงบประมาณแลวจึงจัดใหมีการลงนามในสัญญาตอไป 
 3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544 ได
กําหนดโทษปรับทางปกครองตามสวนท่ี  6 ความผิดเก่ียวกับการพัสดุแบงซ้ือแบงจางเปนเหตุใหเสียหายปฏิบัติ/
ละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบเปนเหตุ ใหเกิดความ เสียหาย เชน การ กําหนดราคากลางหรือส เปคในการประกวด
ราคา/สอบราคามิชอบการไมปด/ไมสงประกาศไมซ้ือ/จางรายต่ําโดยไมมีเหตุผลการตรวจรับพัสดุมิชอบเบิกจายมิ
ชอบตรวจสอบพัสดุมิชอบกรณีผูบังคับบัญชาเปนผูกระทํา/รวมกับผูบังคับบัญชามีโทษปรับทางปกครองชั้น 4  
 4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติมโดยอํานาจในการ
สั่งอนุญาตอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบ
ประกาศหรือมีมติคณะรัฐมนตรีถากฎหมายกฎระเบียบประกาศในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบหมายอํานาจ
ไวเปนอยางอ่ืนหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวน
ราชการเดียวกันหรือสวนราชการอ่ืนไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาการมอบอํานาจ
ใหทําเปนหนังสือ 
 5. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐพ.ศ. 2554 
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และท่ีแกไขเพ่ิมเติมซ่ึงกําหนดใหใชบังคับกับสัญญาท่ีเก่ียวกับการจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐหรือระเบียบ
ขอกําหนดกฎหรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานของรัฐมูลคาตั้งแต  5 แสนบาทข้ึนไปโดยหนวยงานของ
รัฐตองนําไปกําหนดไวใน TOR ดังนี้ 
 5.1 ผูเสนอราคาตองไมเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตอง ครบถวน ยื่นตอกรมสรรพากรและตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารเวนแตการรับ
จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท 
 5.2 ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีไดลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 6. มติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานจัดซ้ือจัดจางประเภทอ่ืนๆ
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีดวนท่ีสุดท่ีนร  0505/ ว 129 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 กําหนดหลักเกณฑแนวทาง
วิธีการในการเปดเผยราคากลางงานจัดซ้ือจัดจางประเภทอ่ืนนอกเหนือจากงานกอสราง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560หรือท่ี เว็บไซตศูนย การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ( www.gprocurement.go.th) ของ
กรมบัญชีกลาง  และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 มาตรา 103/8 วรรคหนึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 
  
สาระและข้ันตอนการดําเนินการ 

ดวยกรมบัญชีกลางและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงานภาครัฐเนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบสวนราชการ
ของสํานักงานตรวจเงินแผนดินและรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางแพงของกระทรวงการคลังพบวาสวน
ใหญความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสวนราชการเกิดจากการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุท่ียังไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการรวมท้ังไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ปองกันความเสี่ยงตางๆในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเห็นวาผูตรวจสอบ
ภายในซ่ึงเปนเครื่องมือของหัวหนาสวนราชการในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตางๆของ
สวนราชการ และเพ่ือเปนการปองกันความเสียหายหรือการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอสวนราชการ 

ในการนี้ กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหการตรวจสอบการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e–market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e–bidding) 
เปนเรื่องและประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญ จึงใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการกําหนดการตรวจสอบดาน
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Government Procurement : e -GP)ไวในแผนการ
ตรวจสอบประจําป โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณพ.ศ.2559 เปนตนมา โดยมีประเด็นการตรวจสอบดังนี้ 

1. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑและประกาศของทาง
ราชการท่ีเก่ียวของ 

2.  ความโปรงใสในการดําเนินการเชนการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในชองทางท่ีกําหนดการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดซ้ือจัดจาง 

3.  ความเปนธรรมในการจัดซ้ือจัดจางเชนการกําหนดคุณสมบัติของสินคาท่ีไมเฉพาะเจาะจง
สําหรับผูคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

4.  การนําขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
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5. การจัดใหมีระบบการติดตามการจัดซ้ือจัดจางท่ีเหมาะสมเชนมีคณะกรรมการเรงรัดการจัดซ้ือ
จัดจางมีแผนการเรงรัดการจัดซ้ือจัดจางมีรายงานผลการดําเนินงานและปญหา/อุปสรรคเสนอหัวหนาสวน
ราชการเปนระยะๆพรอมมีแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรค 

ท้ังนี้ ผูจัดทําไดคํานึงถึงความสําคัญในการตรวจสอบจึง จัดทําเปน คูมือการตรวจสอบการจัดซ้ือจัด
จางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e-market)และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e-bidding)เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูปฏิบัติงาน ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑและประกาศของ
ทางราชการท่ีเก่ียวของ  ให เกิดความโปรงใส เปนธรรมในการจัดซ้ือจัดจาง และมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
อยางครบถวนถูกตองและเปนปจจุบันตามเอกสารหลักฐานการจัดซ้ือจัดจาง 
ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1.  รวบรวมเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของ อาทิ :ดานการวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงดานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดาน วินัยทาง
งบประมาณและการคลังดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Market: e -market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding: e - bidding)แนวทางการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และกฎกระทรวงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2.  ศึกษาวิเคราะห กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง และเอกสารขอมูลท่ี
เกี่ยวของอาทิ :ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผูตรวจสอบภายในควรมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเบื้องตนซ่ึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะเริ่มเม่ือแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan) 
ไดกําหนดใหตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางของ หนวยรับตรวจหรือ ขององคกร ท่ีมีโครงการเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางข้ันตอนตอไปผูตรวจสอบภายใน ตองจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ( Engagement Plan) เพ่ือเปนการ
กําหนดรายละเอียดการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางโดยเริ่มจาก การกําหนดประเด็นการตรวจสอบท่ีเปน
ความเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ี ทําการ ตรวจสอบไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ การกําหนด
วัตถุประสงคขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบนั้นพรอมท้ังดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผนการปฏิบัติงานดังกลาวและเม่ือตรวจสอบเสร็จแลวผูตรวจสอบภายในควรนําขอมูลท่ีไดจากการ
ตรวจสอบมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตลอดจนใหมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง  โดยผูจัดทําไดทําการศึกษา กระบวนการปฏิบัติงาน  2 กระบวนงาน คือกระบวนการ
ตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market: e -market) และ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e - bidding)ดังนี้ 
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รูปภาพท่ี 1  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(Internal Audit Process) 
        
1.  กระบวนการวางแผน 
 
 
            
            
            
            
            
       
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  กระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  กระบวนการจัดทํารายงาน 
และติดตามผล 
 
 
 
การศึกษา - กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  (Internal Audit Process) 

อยางไรก็ตาม ผูจัดทํา จะกลาวเฉพาะ วิธีการ ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ( e- market) และการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e – bidding)  ซ่ึงเปน
วิธีการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางในประเด็นท่ีอาจทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเพ่ือใหการจัดหาพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยจะกลาวถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ ตรวจสอบ 4 ข้ันตอนท่ีสําคัญ ประกอบดวย
การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

การกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง โดยเริ่มจากการกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบท่ีเปนความเสี่ยงสําคัญท่ีอาจทําใหการบริหารงานและการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผล 
ระบบการควบคมภายใน 

 

 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

สํารวจขอมูลกอนเริ่มปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้น 
งานตรวจสอบ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ
ทําการ 
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จางนั้นไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย  ซ่ึงอาจกําหนดจากขอมูลท่ี
ไดรับจากการสํารวจการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในข้ันตอนการวาง
แผนการตรวจสอบหรือจากคําสั่งของหัวหนาสวนราชการใหตรวจสอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกิจกรรมการจัดซ้ือ
จัดจางหรือจากขอรองเรียนหรือจากเหตุการณหรือสถานการณใดท่ีไดรับความสนใจจากสวนราชการหรือ
สาธารณชนท่ีเก่ียวของขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะนํามากําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบแตถา
ขอมูลมีไมเพียงพอผูตรวจสอบภายในควรทําการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมโดยดําเนินการ ดังนี้ 

 1.1 การรวบรวมและศึกษาขอมูลโดยไดทําการรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบจากแหลงตางๆอาทิ 

 - รายละเอียดแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงสามารถ 
รวบรวมไดจากเอกสารแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติงานขององคกรโดยขอมูลท่ีควรรวบรวมและศึกษาเชนเหตุผล
หรือความเปนมาวัตถุประสงคเปาหมายระยะเวลาวงเงินงบประมาณท่ีจะดําเนินการดัชนีวัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicator : KPI) ผลผลิตและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 - รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายการ
จัดซ้ือจัดจางตามเอกสารงบประมาณหรือตามแผนกลยุทธของสวนราชการ 
  -  ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หนวยงานหรือในระดับกิจกรรมในปท่ีแลวและปปจจุบัน เชน การประเมินผลของผูประเมินอิสระหรือจากการ
ประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง ( Control Self Assessment: CSA) หรือการประเมินผลของผูตรวจสอบ
ภายใน 

 - ปญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางและหรือผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง
ในปกอนของหนวยงานตรวจสอบภายในและหรือของหนวยงานอ่ืน 

- แผนการจัดซ้ือจัดจางและรายงานท่ีเก่ียวของเชนรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางราย
เดือน/รายไตรมาสรายงานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 

 - ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซ้ือจัดจางท้ังในสวนของผูดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางและหนวยงานผูใชพัสดุของปกอนและปปจจุบันและหรือกฎระเบียบขอบังคับนโยบายท่ีเก่ียวของ 

 - ผังการไหลของงาน ( Flowchart) หรือผังงาน ( Workflow) ของการจัดซ้ือจัดจาง
และของระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนผังงานบัญชีผังงานการเงินผังงานงบประมาณ 

1.2การวิเคราะหขอมูลกรณีท่ีไดรวบรวมและศึกษาขอมูลตามขอ1.1แลวพบวามีความ 
เสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานผู จัดทําไดนําความเสี่ยงนั้นไปพิจารณา  เพ่ือกําหนดเปนประเด็น
การตรวจสอบแตถาการรวบรวมและศึกษาขอมูลยังไมพบประเด็นการตรวจสอบอาจนําขอมูลท่ีรวบรวมและ
ศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหโดยใชแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังนี้ 

การประเมินความเสี่ยงผูตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุปจจัย
เสี่ยงของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญซ่ึงอาจระบุปจจัยเสี่ยงตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางก็ได หรือพิจารณา
วากิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับมอบหมาย หรือตรวจสอบโอกาส ท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยงและมีผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากปจจัยเสี่ยงและใหนําปจจยัเสี่ยงนี้ไปประเมินผลระบบการควบคุมภายในตอไป 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เม่ือทราบแลววากิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางมีความ
เสี่ยงใดบางข้ันตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรประเมินวาในความเสี่ยงดังกลาวไดมีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมอะไรบางและเพียงพอเหมาะสมหรือไมโดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีได
ประเมินไวกอนแลวหากผลประเมินระบบการควบคุมภายในพบวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูยังไมสามารถ
ลดความเสี่ยงได ใหนําความเสี่ยงดังกลาวมาพิจารณา เพ่ือกําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบตอไป 

 
 



15 
 

2.  กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
เม่ือผูตรวจสอบภายในไดประเด็นการตรวจสอบแลวข้ันตอนตอไป คือการกําหนดวัตถุประสงค การ

ตรวจสอบของแตละประเด็นการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจนใหทราบถึงเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวของกับประเด็น
การตรวจสอบ โดย มุง เนนใหทราบในเรื่องความมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ และ สามารถสรุปประเด็นการ
ตรวจสอบไดวา มีขอตรวจพบสําคัญใดท่ีตองเสนอรายงาน 

3.  กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
เม่ือไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบแลว  ลําดับตอไปผู

ตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบให เพียงพอ และสามารถ ท่ีจะบรรลุ วัตถุประสงค ของการ
ตรวจสอบโดยขอบเขตการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆ  ขอมูล เอกสารหลักฐานรายงาน
บุคลากรและทรัพยสินท่ีเก่ียวของซ่ึงการกําหนดขอบเขตควรคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะใชในการตรวจสอบดวยเชน
คน-เงิน-เวลาเปนตนอยางไรก็ตามขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 3.1  การตรวจสอบเก่ียวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง 
เปนการตรวจสอบเหตุผลความเปนมาและหรือการดําเนินการใดๆเก่ียวกับรายการพัสดุท่ีตองการ

กอนไดรับการอนุมัติภายในสวนราชการใหตั้งงบประมาณมาจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใชประโยชนในลักษณะเฉพาะกิจ
หรือการใดการหนึ่งซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุกเนื่องจากผลการตรวจสอบอาจให
ขอเสนอแนะท่ีเปนการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดความเสียหายหรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 3.2  การตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

เปนการตรวจสอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภายหลังจากไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
ใหไปจัดซ้ือจัดจางหรือไดจัดทําแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือ
ระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนเสร็จสิ้นการตรวจรับพัสดุซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะก่ึงรุก
และรับเนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปรับปรุงและปองกันขอผิดพลาดหรือความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีอาจเกิดข้ึนดังนี้ 

4.  กําหนดแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการ ตรวจสอบใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

ขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไวรวมท้ังใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบโดยแนวทางดังกลาวควรระบุวิธีการ
และเทคนิคการตรวจสอบท่ีชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานไดดังนี้ 

 4.1  แนวทางการตรวจสอบเก่ียวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนการตรวจสอบ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกําหนดความตองการในการจัดซ้ือจัดจางกอนขอตั้งงบประมาณท้ังในสวนของ
การกําหนดความตองการของผูใชพัสดุและการรวบรวมความตองการพัสดุของผูจัดซ้ือโดยอาจตรวจสอบวาการ
กําหนดความตองการพัสดุในเรื่องรายการปริมาณราคาและคุณสมบัติมีความสมเหตุสมผลหรือความสอดคลอง
สัมพันธกับเหตุผลความจําเปน/วัตถุประสงค/เปาหมาย/วิธีการใชงาน/ประโยชนหรือผลสัมฤทธิ์จากการใชพัสดุ
นั้นหรือไมรวมท้ังอาจตรวจสอบวาการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติหรือปรับลดรายการพัสดุเพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางเหมาะสมหรือไมผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆท่ี
เก่ียวกับการกําหนดความตองการจัดซ้ือจัดจางพรอมท้ังสอบถามสัมภาษณหรือสังเกตการณการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเชนหนวยงานท่ีจัดซ้ือหนวยงานท่ีใชพัสดุและเอกสารหลักฐานท่ีควรตรวจสอบเชน 

-  หนังสือขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง 
-  รายการพัสดุท่ีไดรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแลว 
-  รายการพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
-  รายงานขอซ้ือ/จาง 
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-  รายงานผลการพิจารณา/สรุปผลการรวบรวมความตองการเพ่ือขอตั้งงบประมาณ 
- แบบสํารวจความตองการพัสดุ 
-  บัญชี/ทะเบียน/บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือและหรือรายงานขอทําลายหรือจําหนายพัสดุของ 

พัสดุในประเภทเดียวกันท่ีไดจัดซ้ือมากอนแลว 
-  แผนกลยุทธและหรือนโยบายท่ีเก่ียวของหรือรายละเอียดโครงการ 
-  หนังสือรองเรียนเก่ียวกับปญหาท่ีผานการตรวจสอบขอเท็จจริง 
-  รายงานการวิจัย/การประเมินความเหมาะสมความคุมคาหรือรายงานการสํารวจขอมูล 

เก่ียวกับปญหา/แผนงานงานและโครงการ 
-  รายงานการประชุมหนังสือสั่งการ/หนังสืออนุมัติเพ่ือหาทางแกไขปญหา 

 4.2  แนวทางการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบในเรื่องท่ีเก่ียวของ
กับการจัดซ้ือจัดจางผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับแผนการจัดซ้ือจัดจางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและระบบการควบคุมภายในซ่ึงจะยกตัวอยางแนวทางการตรวจสอบในเรื่องตางๆดังนี้ 

  4.2.1 การตรวจสอบการขอจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบวาไดมีการขอซ้ือ/จาง
การจัดทาและปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจางโดยถูกตองเหมาะสมตามท่ีกําหนดโดยอาจตรวจสอบดวยการ
เปรียบเทียบข้ันตอนและชวงเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการจัดซ้ือจัดจางกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจริงจาก
เอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของเชน 

-  แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
-  รายงานขอซ้ือ/จาง 
-  รายงานการติดตามหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตางๆท่ีจัดทําเปนรายเดือน/ 

ไตรมาส/อยางสมํ่าเสมอแลวแตกรณี 
-  เอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน 
-  สังเกตการณการปฏิบัติงานวาดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมเชน 

สังเกตการณการปดประกาศการเปดซองหรือการตรวจรับพัสดุ 
- รายงานการประชุมวางแผนการจัดซ้ือจัดจางระหวางผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางกับ 

ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูท่ีจะใชพัสดุ/ผูท่ีกําหนดความตองการ 
-  รายการพัสดุท่ีไดรับอนุมัติเปรียบเทียบกับรายการพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 4.2.2 การตรวจสอบการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบเก่ียวกับ 
วิธีการระยะเวลาและเนื้อหาสาระของการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางวาเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม 

  4.2.3 การตรวจสอบการคัดเลือกผูขายเปนการตรวจสอบท่ีเก่ียวกับการรับและเปด 
ซองสอบราคา/ประกวดราคาของผูท่ีเก่ียวของและการพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ใหบริการ 
  4.2.4 การตรวจสอบการสั่งซ้ือ/จางเปนการตรวจสอบวาไดมีการดําเนินการผูกพัน
จัดซ้ือ/จางระหวางสวนราชการผูจัดซ้ือ/จางกับผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกแลวอยางถูกตองเหมาะสมโดย
อาจตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆเชน 
 - มีการสั่งซ้ือ/จางจากผูท่ีชนะการเสนอราคาหรือไมและดําเนินการในระยะเวลา
โดยเร็วอยางเหมาะสมหรือไมโดยอาจตรวจสอบจากชื่อผูขาย/ใหบริการท่ีไดรับการสั่งซ้ือ/จางกับชื่อผูชนะการ
เสนอราคาในรายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกรายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ใหบริการของ
คณะกรรมการกับวันเดือนปท่ีมีการสั่งซ้ือ/จางตามขอตกลง/สัญญา 

- มีการทําสัญญากับผูชนะการเสนอราคา ซ่ึงเปนผูมีชื่อในรายชื่อผูไดรับแจก/ขอ/ 
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ซ้ือเอกสารการเสนอราคาและรายชื่อผูเขาเสนอราคาหรือไมโดยอาจตรวจสอบจากทะเบียนรายชื่อผูไดรับแจก/
ขอ/ซ้ือเอกสารการเสนอราคา 

- ตรวจสอบวาสัญญา/ขอตกลงมีขอความท่ีทําใหเกิดและหรือไมเกิดการปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขสิทธิขอเรียกรองและหรืออํา นาจหนาท่ีความรับผิดชอบซ่ึงจะสงผลใหมีความเสี่ยงแกสวนราชการ  และ
ควรตรวจสอบสาระสําคัญตางๆในสัญญา 

 4.2.5 การตรวจสอบการควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจางพัสดุเปนการ
ตรวจสอบวาการควบคุมงานและหรือการตรวจรบั/การจางพัสดุไดมีการดําเนินการอยางชัดเจนถูกตองเหมาะสม
และแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือเหมาะสมเชน 

- มีแผนปฏิบัติในการควบคุมงานการทดสอบ/ทดลองและหรือการตรวจรับหรือไม
และหรือเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการท่ีตองปฏิบัติงานไดมีการประชุมรับทราบแผนการตางๆ  อยางเขาใจถูกตอง
ชัดเจนตรงกันกอนการปฏิบัติ 

- มีขอมูลเอกสารหลักฐานท่ีแสดงหรือยืนยันรับรองการปฏิบัติงานควบคุมงานหรือ
ตรวจรับของเจาหนาท่ีและหรือคณะกรรมการเชนรายงานการควบคุมงานใบตรวจรับใบสําคัญเบิกคาใชจายโดย
เปรียบเทียบวาตรงกับรายละเอียดพัสดุหรืองานหรือบริการตามท่ีระบุไวและหรือเปรียบเทียบกับขอมูลเอกสาร
หลักฐานการแจงผลความคืบหนาหรือการสงมอบพัสดุของผูขาย/ใหบริการ 

-  ผลการเปรียบเทียบระหวางวันเดือนปท่ีไดรับมอบพัสดุกับวันเดือนปท่ีเริ่มดําเนิน 
การตรวจรับไมเกิดความลาชา/เรงรีบอยางผิดปกติ 
 - กรณีมีการสงมอบพัสดุกอนกําหนดตามสัญญาควรตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ
ของรายการพัสดุท่ีมีขอผิดพลาดไมตรงตามสัญญาหรือตองแจงสงคืนผูขาย/ใหบริการโดยอาจตรวจสอบจาก
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการตรวจรับการสงมอบและการแจงหรือสงคืนเชนพัสดุจํานวน  100 รายการ
กําหนดวันสงมอบคือวันท่ี  10 ผูขายสงมอบกอนกําหนดคือวันท่ี  1 วันเริ่มตรวจรับมอบคือวันท่ี  4 และตรวจรับ
แลวเสร็จคือวันท่ี  10 วันท่ีสงคืนพัสดุท่ีไมเปนไปตามสัญญาใหผูขายคือวันท่ี  11 จํานวนพัสดุท่ีสงคืนคือ  80 
รายการโดยพัสดุท้ัง 80 รายการขาดชิ้นสวนประกอบชนิดเดียวกันและวันท่ีผูขายสงมอบพัสดุท่ีแกไขปรับปรุงใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วผิดปกติการตรวจรับใชระยะเวลาการตรวจรับนานผิดปกติสงมอบกอนกําหนดทําใหสามารถ
นําระยะเวลาท่ีใชในการตรวจรับมาใชลดหยอนการคํานวณวันท่ีสงมอบลาชาซ่ึงตองเสียคาเบี้ยปรับ 

-  ตรวจสอบพัสดุท่ีสงมอบใหผูใชมีรายละเอียดถูกตองตรงกับรายละเอียดพัสดุ
ตามท่ีไดกําหนด และตรงกับความตองการหรือตรงกับรายละเอียดท่ีคณะกรรมการตรวจรับ 

 4.2.6 ตรวจสอบผลสําเร็จของการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบท้ังในเรื่องผลผลิต
และผลลัพธวาเปนไปตามความตองการของผูใชและหรือความจําเปนในการใชงานโดยอาจตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานและขอมูลตางๆเชน 

-  จํานวนพัสดุวันเวลา  และ สถานท่ีท่ีสงมอบพัสดุใหกับผูใชตามขอมูลเอกสาร
หลักฐานการรับสงมอบพัสดุระหวางฝายจัดซ้ือหรือฝายพัสดุกับหนวยงานผูใชวามีความสอดคลองกับท่ีกําหนดไว
ตามแผนการใชงานพัสดุหรือแผนงานงานและโครงการหรือใบขอเบิกพัสดุหรือไมอยางไร 

-  ผลการสอบถามสัมภาษณความพึงพอใจของผูใชพัสดุและความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางขอมูลจากรายงานผลการใชงานพัสดุและผลสังเกตการณวาผูใชพัสดุไดรับหรือใชงาน
พัสดุไดทันเวลาและตรงกับความตองการ 

-  ผลสังเกตการณการตรวจนับหรือตรวจสภาพพัสดุสอบทานรายงานขอซ้ือ/จาง
รายงานวามีพัสดุรายการใดและจํานวนเทาใดท่ีจัดซ้ือแตไมมีการเบิกไปใชงานเปนระยะเวลานานผิดปกติหรือมี
แนวโนมจํานวนพัสดุคงเหลือเพ่ิมข้ึนหรือมีการตัดจําหนายออกจากบัญชีเนื่องจากการเสื่อมสภาพซ้ือพัสดุท่ีใกล
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หมดอายุการใชงานหรือมีการซอมแซมบอยครั้งหรือมีการสั่งซ้ือพัสดุซ่ึงมีคุณสมบัติ/คุณภาพการใชงานเหมือนกัน
หรือใกลเคียงกันและมีจํานวนคงเหลืออยูเปนจํานวนมาก 

 4.2.7 การตรวจสอบเรื่องอ่ืนๆ 
-  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนหรือฐานขอมูลผูขาย/ใหบริการเปนการตรวจสอบวา

ไดมีการจัดทํา/ปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับผูขาย/ใหบริการเชนชื่อผูขาย/ ท่ีอยู/เลขทะเบียนประจาตัวนิติบุคคล
ชื่อสกุล/หมายเลขประจาตัวประชาชนหรือผูเสียภาษีอากรของกรรมการผูจัดการหรือความม่ันคงทางธุรกิจ
ประเภท/ลักษณะธุรกิจราคาของสินคา/บริการ 

-  การตรวจสอบความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนการ
ตรวจสอบวาไดมีการคัดเลือกแตงตั้งและหรือมอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโดยพิจารณา
ถึงความรูทักษะประสบการณความพรอมและหรือความเปนอิสระท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยาง
ระมัดระวังรอบคอบเปนธรรมและโปรงใส 

-  การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีลักษณะผิดปกติเปนการตรวจสอบเพ่ือใหทราบ
วามีรองรอยความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดซ้ือจัดจางเชนการแบงแยกการจัดซ้ือจัดจางการจัดซ้ือจัดจางท่ีมี
การสมยอมราคาซ่ึงหากทราบหรือเห็นรองรอยดังกลาวผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเพ่ิมเติม และใชแนว
ทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

รูปภาพท่ี 2  กระบวน การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Government Procurement : e -GP)  (เดิม) 

 

 
 

รูปภาพท่ี 3  การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส( Electronic Government 
Procurement : e -GP) (ใหม) 

 
ท้ังนี้ผูจัดทําไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการหรือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางครบถวนถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน และ ตามแนวทางการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Government Procurement : e -GP) ซ่ึง

 
 



19 
 

ผูจัดทําจะกลาวถึง การจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  2 วิธี คือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Market : e - market)และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : e - bidding)โดยมี
กระบวนการปฏิบัติงานของแตละวิธี ดังนี้ 

รูปภาพท่ี 4 กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(e - market) 
 

               
 
การศึกษา - กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - market) 

การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( e-market) คือ การซ้ือหรือจางท่ีมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไมซับซอนหรือเปนสินคาหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐานและไดกําหนดไวในระบบ
ขอมูลสินคา (e - catalog) โดยใหดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e - market) 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดซ่ึงสามารถกระทําได๒ลักษณะดังนี้ 

1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ( Request for Quotation : RFQ) คือการซ้ือหรือจางครั้ง
หนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแตไมเกิน 5,000,000 บาท 

2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ( Thai Auction) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 
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ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 
1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
เม่ือหนวยงานไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงาน เม่ือแผนการจัดซ้ือจัดจางไดรับความ
เห็นชอบใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผยณสถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐและรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบเพ่ือใหพรอมท่ีจะทํา
สัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงิน 

รูปภาพท่ี 5  เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

                
 รูปภาพท่ี 6  การเพ่ิมแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
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 รูปภาพท่ี 7  ตัวอยาง การเพ่ิมแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

                     

                           
  รูปภาพท่ี 8  รายการแ ผนการจัดซ้ือจัดจาง 
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  รูปภาพท่ี 9  รายการเผยแพรแ ผนการจัดซ้ือจัดจาง 

   
  2. การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน 
กอสราง 

การซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสรางใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ี 
รับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางและกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางมีมาตรฐานและเปนประโยชนตอทาง
ราชการ ในการจางกอสรางใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือเจาหนาท่ีจัดทําแบบรูปรายการงาน
กอสรางหรือขอความรวมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 
 3. การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 

 3.1 การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสและประกาศเชิญชวน เพ่ือให
หัวหนาหนวยงานเห็นชอบเชน รายงานขอซ้ือขอจาง ตามระเบียบฯ ขอ 22และ กรณีจําเปนเรงดวนหรือกรณีมี
ความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉินหรือกรณีการซ้ือหรือจางท่ีมีวงเงินเล็กนอยซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได
เจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานเฉพาะท่ีจําเปนก็ได 

รูปภาพท่ี 10  การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางใหหัวหนาหนวยงานเห็นชอบ 
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 3.2 ประกาศและเอกสารการซ้ือการจางใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดใน
เอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนมีสาระสําคัญ คือ รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือหรืองานจางท่ีตองการจาง 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคา และกําหนดวันเวลาเสนอราคา 

4.  การเผยแพรประกาศและเอกสารการซ้ือการจาง 
 4.1  เม่ือประกาศและเอกสารการซ้ือการจางไดรับความเห็นชอบหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศ

เชิญชวนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหนวยงานของรัฐและใหปดประกาศโดยเปดเผยณ
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ 

  4.2  ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารการซ้ือหรือการจางไปยังผูขายผูใหบริการ
หรือผูรับจางท่ีลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและไดนํารายละเอียดของพัสดุลงไวใน
ระบบ e - catalog ทาง e-mail และจัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณีผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

รูปภาพท่ี 11 การเผยแพรประกาศและเอกสารการซ้ือการจาง 
 

                  
 
รูปภาพท่ี 12  ผูขาย/ใหบริการ สามารถดูรายละเอียดของการ ซ้ือหรือการจางไดทางเว็บไซต 
 

 
 4.3 กรณีท่ีผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ แตยังไมไดลงทะเบียนจะตอง

ลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและนํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบ  e - catalog 
ของกรมบัญชีกลางกอนวันเสนอราคา 
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รูปภาพท่ี 13  ผูขาย/ใหบริการ ลงทะเบียนในระบบ e-GP 

 

 
5.การเสนอราคา เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาใหดําเนินการดังนี้ 
 5.1  การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ใหผูประกอบการ

เขาสูระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสและใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยสามารถเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 
 5.2  การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ( Thai Auction) ใหผูประกอบการเขาสู

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงทะเบียนกอนเริ่มกระบวนการเสนอราคาภายในเวลา  15 นาทีพรอมท้ังให
ทําการทดสอบระบบเปนเวลา 15 นาทีและใหเสนอราคาภายในเวลา 30 นาทีโดยจะเสนอราคาก่ีครั้งก็ได 

6. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 6.1 เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาใหเจาหนาท่ีพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุด 
 6.2  การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 6.3  กรณีท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายต่ําสุดท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจางใหดําเนินการตอรองราคากับผูเสนอราคาผานทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสใหต่ําสุด  
รูปภาพท่ี 14  การพิจารณาผลการเสนอราคา 

 

                 
 

7. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
 7.1 เม่ือไดผูชนะการเสนอราคาใหเจาหนาท่ีจัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ

ราคาของผูเสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสจํานวน1ชุดและลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาทุกแผน 

 7.2  ใหเจาหนาท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมดตอหัวหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือ
สั่งจางแลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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และของหนวยงานและปดประกาศโดยเปดเผยณสถานท่ีปดประกาศของหนวยงานและแจงใหผูเสนอราคาทุกราย
ทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

รูปภาพท่ี 15 การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
 
 

                  
 
 รูปภาพท่ี 16  ก ระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding) 
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การศึกษา – กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 
การซ้ือหรือการจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง 

มีวงเงินเกิน 500 ,000 บาทและเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ไวในระบบขอมูลสินคา(e-catalog)โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(Electronic 
Bidding :e - bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดดังนี้ 

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e- bidding) 
(ข้ันตอนในระบบ  e-GP ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1 – ข้ันตอนท่ี 3, เหมือนข้ัน ตอนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (e-market) ) 

1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
เม่ือหนวยงานไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงาน และเม่ือแผนการจัดซ้ือจัดจางไดรับความ
เห็นชอบ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผยณสถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐและรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบเพ่ือใหพรอมท่ีจะทํา
สัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงิน 

รูปภาพท่ี 17  เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

        
  รูปภาพท่ี 18  รายการแ ผนการจัดซ้ือจัดจาง 
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2. การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน

กอสราง 
การซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสรางใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ี

รับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางและกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางเปนไปดวยความรอบคอบเหมาะสมเปน
ประโยชนแกหนวยงาน อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางพรอมกับรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางจากผูประกอบการกอนก็ได เชน 

 2. 1 การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแตไมเกิน 5,000,000 บาทให 
อยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานท่ีจะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 

 2.2 การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน  5,000,000 บาทใหหนวยงานนํารางประกาศและ
รางเอกสารซ้ือหรือจางเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 

ในการจางกอสรางใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือเจาหนาท่ีจัดทําแบบรูปรายการงาน
กอสรางหรือกรณีไมมีหนวยงานออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาจขอความรวมมือกับกรมโยธาธิการและผัง
เมืองหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 

3.  การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 3.1 เจาหนาท่ีรางประกาศเชิญชวน และรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือใหหัวหนาหนวยงาน
เห็นชอบโดยจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง ตามระเบียบฯ ขอ 22 พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ ใหค ณะกรรมการซ้ือ
หรือจางรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ ในการซ้ือหรือจางครั้งเดียวกันหามแตงตั้งผูท่ีเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปนกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

 3.2  รางประกาศและรางเอกสารการซ้ือการจางใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนดในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนมีสาระสําคัญ คือ รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือหรืองานจางท่ี
ตองการจาง คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคา กําหนดวันเวลาเสนอราคา และกรณีมีเอกสารท่ีเปนสาระสําคัญ
ปริมาณมากหนวยงานอาจกําหนดใหผูยื่นขอเสนอนําเอกสารมาสงณท่ีทําการของหนวยงานในภายหลังภายใน  5 
วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคาโดยใหลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
กํากับในเอกสารนั้น 

รูปภาพท่ี 19  รางประกาศเชิญชวนและรางเอกสารซ้ือหรือจาง 
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4.การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา 
 4.1  เม่ือรางประกาศและรางเอกสารการซ้ือการจาง ไดรับความเห็นชอบหัวหนาหนวยงาน 

กรณีตองการขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางเปนไปดวยความรอบคอบเหมาะสม
เปนประโยชนแกหนวยงานอาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุพรอมกับรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางจากผูประกอบการก็ไดใหหัวหนาเจาหนาท่ีนําราง
เอกสารดังกลาวเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการมีหลักเกณฑดังนี้ 

 4.1.1 การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน  500,000 บาทแตไมเกิน  5,000,000 
บาทอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานท่ีจะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 

 4.1.2  การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน  5,000,000 บาทใหหนวยงานของรัฐ
นํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
จากผูประกอบการ กรณีแตกตางไปจากระเบียบท่ีกําหนดใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ
และเม่ือไดรับความเห็นชอบใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ 

  4.2 กรณีท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นใหหัวหนาเจาหนาท่ีรวมกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางพิจารณาวาสมควรปรับปรุงแกไขหรือไม  

 4.2.1 กรณีพิจารณาควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางใหหัวหนา 
เจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมเสนอความเห็นชอบแลวใหนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  3 วัน
ทําการและแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบทาง e-mail 

 4.2.2 กรณีพิจารณาไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางให
หัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมเสนอความเห็นชอบเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหแจงผูมีความคิดเห็นทุก
รายทราบทาง e-mail 
 รูปภาพท่ี 20  การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา 
 

                  
 

 5. การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา 
 5.1 เม่ือประกาศและเอกสารการซ้ือการจาง ไดรับความเห็นชอบหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศ

เชิญชวนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหนวยงานของรัฐและใหปดประกาศโดยเปดเผยณ
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 5.2 การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกระทําไปพรอมกันกับการ
เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาตั้งแตวันเริ่มตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคากรณีท่ีมีการขายใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีจัดทําเอกสารนั้น 
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 5.3 ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

 5.4 ก รณีท่ีเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนในสวนท่ี
เปนสาระสําคัญไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนใหหนวยงานยกเลิกการดําเนินการซ้ือหรือจางในครั้งนั้น 

รูปภาพท่ี 21 การเผยแพรประกาศและเอกสารการซ้ือการจาง 
 

 
 

6. การเสนอราคา 
การเสนอราคาสําหรับการซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเปนการเสนอราคาผาน

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( e - GP) โดยดําเนินการหลังปดการใหหรือจําหนายเอกสาร
ประกวดราคาไมนอยกวา  3 วันทําการและกําหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียวในวันและเวลาราชการท้ังนี้ให
หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยมีหนาท่ีดังนี้ 

 6.1 จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกราย การจาก
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจํานวน 1 ชุดโดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาทุกแผนและกรณีการซ้ือหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะ  ใหหนวยงานกําหนดเปน
เง่ือนไขใหมีการยื่นขอเสนอดานเทคนิคยังไมตองจัดพิมพใบเสนอราคาจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 6.2 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆและ
พัสดุตัวอยาง (ถามี) แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน
ถูกตองมีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุครบถวนถูกตองตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานกําหนดไว
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 6.3  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีถูกตองและพิจารณาคัดเลือกผู
ท่ีเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 รายในกรณีท่ีผูยื่นท่ีคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญาใหพิจารณา
ผูท่ีเสนอราคาต่ํารายถัดไป 

 6.4 จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอ
หัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบกรณีมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตไมถูกตอง
ตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใหคณะกรรมการเสนอหัวหนาหนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนั้นแตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไม
ตองยกเลิกและกรณีท่ีไมมีผูยื่นขอเสนอ และ หัวหนาหนวยงานพิจารณาแลวเห็นวาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดีจะสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได 

7. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  7.1 การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีท่ีเลือกใชเกณฑราคา(Price) 
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 7.1. 1 กรณีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายใหคณะกรรมการพิจารณาราคา 
ต่ําสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคา 

  7.1. 2  กรณีผูเสนอราคารายต่ําสุดท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จางใหดําเนินการตอรองราคากับผูเสนอราคาผานทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําไดและยื่นใบ
เสนอราคาผานทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสใหม  

  7.2 การพิจารณาผลการประกวดราคากรณีท่ีหนวยงานเลือกใชคาประสิทธิภาพตอราคา 
(Price Performance)หรือใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน 

 7.2. 1 กรณีผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางใหคณะกรรมการ 
แจงผูท่ีเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําไดและยื่นใบเสนอ
ราคาใหม หรือสูงกวาแตไมเกินรอยละสิบก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 

7.2.2 กรณีดําเนินการแลวไมไดผลใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานเพ่ือใช 
ดุลพินิจวาจะขอเงินเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการซ้ือหรือจางหรือพิจารณาสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีอ่ืน 
 รูปภาพท่ี 22 การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 

                  
 

 รูปภาพท่ี 23  การพิจารณา ผลการเสนอราคาโดยใชหลักเกณฑประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา 
 

                  
 

 8. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑการพิจารณาผูชนะ

การเสนอราคาแลว ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท้ังหมดผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือขอความเห็นชอบและใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางแลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศ
ผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหนวยงานและปดประกาศโดย
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เปดเผยณสถานท่ีปดประกาศของหนวยงานและแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 รูปภาพท่ี 24  การ ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 

 

                  
 

3. ประเมินความเพียงพอของเอกสารขอมูลและกําหนดขอบเขตงานท่ีตองจัดทําคูมืออาทิ : การ
สรปุผลการศึกษา และวิเคราะหเอกสารขอมูลซ่ึงทําใหทราบถึง ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีจะตรวจสอบ เพ่ือให
มีความ สอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงค ของการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ และผลการ
ตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบตาง ๆ จะทําใหสามารถสรุปผลการตรวจสอบตรงตามวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบไดอยางชัดเจน  โดยพิจารณาจากความเสี่ยงสําคัญของแตละข้ันตอนงานใน
กระบวนการปฏิบัติงาน เชน 

- พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางอาจไมกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับการดําเนินงาน/โครงการเทาท่ีควร 
-  พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางอาจไมสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา 
-  การไดรับพัสดุไมเปนไปตามความตองการของผูใช 
-  การจัดซ้ือจัดจางไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
-  จัดระบบการควบคุมภายในไมเพียงพอและหรือความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

4. การจัดทําคูมือการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะ วิธีการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( e- market) และการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ( e – bidding)  ซ่ึงเปนคูมือการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางในประเด็นท่ี
อาจทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเพ่ือใหการ
จัดหาพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยจะกลาวถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการตางๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นและวิธีการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําคูมือดังนี้ 

4.1 เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market : e–market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Bidding : e–bidding) ของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  หรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการจัดหาพัสดุหรือผูท่ี
สนใจเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ และการบริหารจัดการดานพัสดุอยางถูกตอง
โปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.3 เพ่ือใหการบริหารจัดการและใชทรัพยากรของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนอยางแทจริง และสงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมท่ีดี 

 
 



32 
 

 1.  แนวทาง การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)  
 

กระบวนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเส่ียง วิธีการตรวจสอบ เอกสารอางอิง 

1. การจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการซื้อการจางมี
ขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบถูกตอง
ครบถวน 
2. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 
จัดทําโดยเจาหนาท่ีพัสดุและไดรับความ
เห็นชอบโดยผูมีอํานาจ 

1. รายงานขอซื้อขอจางมีขอมูลและเอกสารท่ี
เก่ียวของไมถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด และ
หรือมีขอความหรือรายการท่ีทําใหทางราชการ
เสียเปรียบ 
2. การคํานวณราคากลางไมถูกตอง 
3.ผูจัดทําเอกสารฯ ไมใชเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 
4. การเสนอรายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและ
เอกสารการซื้อการจางเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ ไมผานหัวหนาเจาหนาท่ี 
5. เสนอรายงานขอซื้อขอจางภายหลังจากท่ี
ประกาศและเอกสารการซื้อการจางไดรับความ
เห็นชอบแลว 
 

1. สอบทานรายงานขอซื้อหรือขอจาง ดังน้ี 
1.1 ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของตองครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22 เชน ระบุ
เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซื้อ/จาง มีรายละเอียดของ
พัสดุท่ีจะซื้อหรืองานท่ีจะจาง  
1.2 ขอมูลท่ีระบุในรายงานขอซื้อขอจาง กับเอกสาร
หลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของ มีความถูกตองตรงกันหรือ
สอดคลองกัน ไมมีขอแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เชน การ
ระบุขอมูลราคากลาง มีความถูกตองตรงกันกับ
รายละเอียดการคํานวณราคากลลางตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการปองกันแลละปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ปปช.) กําหนด 
2. สอบทานรายละเอียดการคํานวณราคากลางวามี
ความถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอทาง
ราชการ ดังน้ี 
2.1 จัดทํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ี 
ปปช. กําหนด 
2.2 การคํานวณราคากลางไดใชราคามาตรฐานท่ีสํานัก
งบประมาณหรือราคาตลาดท่ีสืบราคาจากทองตลาดโดย
มีหลักฐานชัดเจน 
3. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจาง ดังน้ี 
3.1 ขอความและรายการถูกตองครบถวนตามตัวอยางท่ี 
กวจ. กําหนด 
 

- ถือปฏิบัติใหเปนไปตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเส่ียง วิธีการตรวจสอบ เอกสารอางอิง 

  3.2 ตรวจสอบการกําหนดสาระสําคัญในประกาศและ
เอกสารฯ ท่ีแตกตางไปจากท่ี กวจ. กําหนด วามีความ
เหมาะสมและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
4. สอบทานวาเอกสารการซื้อการจางจัดทําโดย
เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งอยางถูกตอง และผานหัวหนา
เจาหนาท่ีกอนเสนอหัวหนาสวนราชการ 

 

2. การเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อ
การจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวา ขอความ/รายการใน
ประกาศและเอกสารการซื้อการจางมีความ
ถูกตอง 
2. เพ่ือใหทราบวา ไดเผยแพร/ผิดประกาศ
และเอกสารการซื้อการจางอยางถูกตอง 

1. ขอความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ 
ท่ีเผยแพร ไมตรงกับรางประกาศและรางเอกสาร
ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
2. เผยแพรประกาศและเอกสารท่ีมีสาระสําคัญไม
ครบถวน 
3. ระยะเวลาการเผยแพรไมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบท่ีกําหนดหรือตามระยะเวลาท่ีระบุไวใน
เอกสารฯ 
4. ไมไดเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ 
เว็บไซตของกรมบัญชีกลางและปดประกาศอยาง
เปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนราชการ 

1. สอบทานขอความและรายการในประกาศและ
เอกสารการซื้อการจางท่ีเผยแพรวาถูกตองตรงกันกับ
ขอความและรายการในรางประกาศและรางเอกสารท่ี
ไดรับความเห็นชอบ 
2. สอบทานการเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อการ
จางวามีการปฏิบัติดังตอไปน้ี 
   2.1 ไดเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ เว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง และปดประกาศท่ีสวนราชการ โดย
ตรวจสอบหลักฐานการเผยแพรและปดประกาศหรือ
สอบทานสถานท่ีปดประกาศ ( กรณีจําเปน) 
   2.2 มีการเผยแพรอยางนอย 3 วันทําการ และเปนไป
ตามท่ีกําหนดในเอกสารฯ โดยเปรียบเทียบวันท่ีเผยแพร
ทางเว็บไซต กับวันท่ีกําหนดใหมีการเสนอราคา 
 

 

3. การเสนอราคาเปนข้ันตอนท่ีมีการปฏิบัติ
ในระบบ e-GP ดังน้ี 
    3. 1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 
(ROF) ใหผูคา log in เพ่ือสงใบเสนอราคา
และยืนยันการเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 
 

เน่ืองจากกระบวนการเสนอราคา เปนการทํางาน
ในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติ
จากคอมพิวเตอร จึงมีความเสี่ยงต่ําท่ีจะเกิด
ขอผิดพลาดหรือท่ีจะมีการฝาฝน/ไมปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุม แตอยางไรก็ตาม ความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได เชน 
 

การตรวจสอบข้ันตอนการเสนอราคา จะตองรวบรวม
ขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบโดยสวนใหญเปน
หลักฐานจากระบบ e-market แตเน่ืองจากยังมี
ขอจํากัดในการไดมาของขอมูลและหรือหลักฐาน
ดังกลาว เชน ระบบฯ ไมมีการบันทึก ไมแสดงผลขอมูล
หรือไมมีหลักฐานในลักษณะท่ีผูตรวจสอบภายใน
ตองการ 
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    3.2 การเสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส ( Thai Auction)ใหผูคา log 
in เพ่ือลงทะเบียนและทดสอบระบบภายใน 
15 นาที และเมื่อถึงกําหนดเวลาเสนอราคา
ใหเสนอราคาผานทางระบบภายใน30 นาที 
 

ท้ังน้ี ในระหวางการเสนอราคา  
ผูเสนอราคาจะไมเห็นราคาของผูเสนอราคา
รายอ่ืน โดยจะมีเพียงสัญลักษณปรากฏบน
หนาจอหากเปนรายต่ําสุด 

1. ไมมีการทดสอบระบบกอนการเสนอราคา 
2. ไมมีสัญลักษณปรากฏบนหนาจอแสดงผลของ
ผูเสนอราคาต่ําสุด หรือมีสัญลักษณดังกลาว
ปรากฏบนหนาจอแสดงผลของผูท่ีไมใชผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 
3. ผูเสนอราคามีการเห็นราคาของผูเสนอราคา
รายอ่ืน 
4. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ( ROF) มีการ
เสนอราคาเกิน 1 ครั้ง 
 

  

4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวามีการพิจารณารับราคาของ
ผูชนะการเสนอราคาของผูชนะการเสนอ
ราคาอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหทราบวามีการดําเนินการอยาง
ถูกตองเหมาะสมในกรณีมีผูเสนอราคาราย
เดียวหรือราคาต่ําสุดท่ีเสนอยังสูงกวาวงเงินท่ี
จะซื้อหรือจาง 

1. ไมไดพิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด 
2. กรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายราย ไมได
พิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดท่ีเสนอ
ราคาเปนลําดับแรก 
3. พิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดแตเปน
การเสนอราคาผิดเง่ือนไข 
4. ไมไดดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมในกรณี
ท่ีมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือในกรณีราคา
ต่ําสุดท่ีเสนอยังสูงกวาวงเงินท่ีจัดซื้อหรือจาง 
 

1. สอบทานความถูกตองของการบันทึกรายช่ือผูชนะ
การเสนอราคา โดยเครื่องตรวจสอบในหนาจอแสดงผล 
“รายการโครงการ” วา ไดมีการทําเครื่องหมายในชอง 
“ผูชนะการเสนอราคา” ท่ีรายช่ือของผูเสนอราคาต่ําสุด 
2. ตรวจสอบใบเสนอราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด วา
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารการซื้อการจางท่ี
เผยแพร 
3. กรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายราย ใหตรวจสอบวามี
การพิจารณารับราคาของผูแสนอราคาต่ําสุดรายท่ีเสนอ
ราคาเปนลําดับแรก โดยเปรียบเทียบเวลาจากรายงาน
สรุปการเสนอราคาจากระบบ 
4. ตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 
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  วามีขอมูลหรือหลักฐาน ดังตอไปน้ีหรือไม อยางไร 
4.1 กรณีมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ในการพิจารณา
รับราคาไดมีการระบุเหตุผลความเหมาะสม และ
ประโยชนของสวนราชการอยางชัดเจน หรือไมอยางไร 
4.2 กรณีไมมีผูเสนอราคา โดยไดมีการยกเลิกการจัดหา
ในครั้งน้ันและหัวหนาสวนราชการ ไดสั่งใหดําเนินการ
ซื้อหรือจางโดยวิธีอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขอ 38 ในแตละกรณีไดมีการระบุเหตุผลความ
เหมาะสมท่ีไมดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสใหมอยางชัดเจน หรือไม อยางไร 
5.กรณีท่ีปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายท่ีเจาหนาท่ี
พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจาง ยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จาง ใหสอบทานวา ไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติใน
การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market :e- market) และดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e- bidding) ขอ 
39 หรือไม อยางไร เชน มีหลักฐานการเชิญมาตอรอง
ราคา ใบเสนอราคาใหมท่ีไดจากการตอรองราคา เปนตน 

 

5. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใหทราบวา มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
อยางถูกตอง 
 

1. มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางผูเสนอราคาท่ีไมใช
เปนผูชนะการเสนอราคาในระบบ 
2. มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางโดยผูไมมีอํานาจ 
3. ประกาศผลไมครบชองทางตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและขอกําหนด 
 
 

1. สอบทานเอกสารการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางวา มีลักษณะ
สําคัญดังน้ี 
1.1 มีขอความหรือรายการสาระสําคัญของการสั่งซื้อสั่ง
จาง ถูกตองตรงกันกับขอมูลในหนาจอแสดงผล  
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2. เพ่ือใหทราบวา มีการสงหรือประกาศผล
การพิจารณาการเสนอราคาอยางถูกตอง 

4. ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาผิดราย 
5. แจงผลการพิจารณาตอผูเสนอราคาไมครบทุก
ราย 
 

“รายการโครงการ” ในข้ันตอนการบันทึกรายช่ือผูชนะ
การเสนอราคา หรือถูกตองตรงกันกับหลักฐานเอกสารท่ี
ไดจากระบบฯ (ถามี) โดยสอบทานขอความหรือรายการ
ดังน้ี เชน รายการพัสดุ ช่ือผูชนะการเสนอราคา และ
ราคาต่ําสุดท่ีเสนอ 
1.2 มีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. สอบทานการสงหรือประกาศผลการพิจารณาดังน้ี 
    2.1 ขอความหรือรายการสาระสําคัญในประกาศ มี
ความถูกตองตรงกันหรือเปนไปตามเอกสารการอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจาง เชน รายการพัสดุ ช่ือผูชนะการเสนอราคา 
    2.2 มีการสงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย 
โดยตรวจสอบวามีหลักฐานการนําสงผลการพิจารณาให
ผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
    2.3 มีการประกาศผลการพิจารณาตามชองทางท่ี
กําหนด ไดแก เว็บไซตของสวนราชการ และเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบวามีหลักฐานการนําสง
ขอมูลข้ึนเว็บไซตของสวนราชการ และหลักฐานการสง
ประกาศผลการพิจารณาใหกรมบัญชีกลาง หรือการ
แสดงผลการประกาศผลในหนาเว็บไซตของสวนราชการ
และของกรมบัญชีกลาง 
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2.  แนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e – bidding ) 
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1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
งานจางหรือรางขอบเขตรายละเอียดของ
งาน (TOR)  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
เพ่ือใหทราบวาการกําหนดคุณลักษณะของ
พัสดุ/งานจางเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 
และตรงกับความตองการใช 

1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งาน
จางหรือรางขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) 
ไมเปนตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
2. ไมไดแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
คณะกรรมการกําหนดราง TOR  
3. ไมไดเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติใน
หลักการใหดําเนินโครงการกอนราง TOR  

1. สอบทานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจางหรือ
รางขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) ดังน้ี 
1.1 บันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการถูกตองครบถวนตาม
กฎระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนด 
1.2 คําสั่งแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/คณะกรรมการ
กําหนดราง TOR  
1.3 การกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตการดําเนินงาน
และกรอบวงเงินโครงการครบถวน/ถูกตอง 
1.4 การเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติในหลักการให
ดําเนินโครงการอนุมัติราง TOR และกรอบวงเงิน
โครงการ 

- ถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

 

2. การจัดทํารายงานขอซื้อขอจางราง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและราง
ประกาศเชิญชวน 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวาเอสารการซื้อการจางมี
ขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบถูกตอง
ครบถวน 
2. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 
จัดทําโดยเจาหนาท่ีพัสดุและไดรับความ
เห็นชอบโดยผูมีอํานาจ 
 

 

1. รายงานขอซื้อขอจางมีขอมูลและเอกสารท่ี
เก่ียวของไมถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด และมี
ขอความหรือรายการท่ีทําใหทางราชการ
เสียเปรียบ 
2. การคํานวณราคากลางไมถูกตอง 
3. ผูจัดทําเอกสารฯ ไมใชเจาหนาท่ีพัสดุ 
4. การเสนอรายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ ไมผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

 

1. สอบทานรายงานขอซื้อขอจาง ดังน้ี 
    1.1 มีขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของถูกตอง
ครบถวนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด เชน 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวของ (เชน มีการระบุเหตุผลและความจําเปนท่ีตอง
ซื้อ/จาง มีรายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อหรืองานท่ีจะจาง 
เปนตน) 
    1.2 มีความถูกตองตรงกันหรือสอดคลองกัน ไมมีขอ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางขอมูลท่ีระบุในรายงาน
ขอซื้อขอจาง กับเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน  
การระบุขอมูลราคากลาง มีความถูกตองตรงกันกับ
รายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ีสํานักงาน 
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3. เพ่ือใหทราบวาการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุเปนไปตามความ
ตองการใชงาน 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.) กําหนดไว 
2. สอบทานรายละเอียดการคํานวณราคากลางวามี
ความถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอทาง
ราชการ ดังน้ี 
2.1 จัดทํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ี 
ปปช. กําหนด 
    2.2 การคํานวณราคากลางไดใชราคามาตรฐานท่ี
สํานักงบประมาณกําหนด หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจาง
ครั้งหลังสุดไมเกิน 2 ปงบประมาณ หรือราคาตลาดท่ีสืบ
ราคาจากทองตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน 
3. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจาง ดังน้ี 
    3.1 ขอความและรายการถูกตองครบถวนตาม
ตัวอยางท่ี กวจ. กําหนด 
    3.2 ตรวจสอบการกําหนดสาระสําคัญในประกาศ
และเอกสารฯ ท่ีแตกตางไปจากท่ี กว จ. กําหนด วามี
ความเหมาะสมและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
4. สอบทานวาเอกสารการซื้อการจางไดจัดทําโดย
เจาหนาท่ีพัสดุท่ีไดรับแตงตั้งอยางถูกตอง และผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุกอนเสนอหัวหนาสวนราชการ 

 

3. การจัดทํารางประกาศและรางเอกสาร
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
     เพ่ือใหทราบวามีการเผยแพรเอกสาร
ประกวดราคาฯ อยางถูกตอง 

1. ไมเผยแพรรางฯ ใหสอดคลองกับวงเงินราคา
ของการจัดหาพัสดุท่ีกําหนด 
2. ระยะเวลาการเผยแพรรางฯ ไมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนด 
 

1. สอบทานการเผยแพรหรือการไมเผยแพรรางฯ วา ได
ดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ หรือมีความเหมาะสมดังตอไปน้ี 
    1.1 ไดมีการเผยแพรรางฯ สําหรับพัสดุท่ีกําหนดให
ตองเผยแพร (เชน พัสดุมีราคาตามท่ีกําหนดใหตอง
เผยแพรรางฯ ) 
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 3. การเผยแพรรางฯ ในชองทางตางๆ ไมเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
4. การพิจารณาจัดทํา หรือเสนอรายงานขอ
ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ ไมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด หรือมีการจัดทํา
ไมถูกตองครบถวนเหมาะสม (เชน ไมได
ดําเนินการรวมกันระหวางหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
กับผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุ ไมไดเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุง
ทุกครั้งท่ีมีขอเสนอแนะ/วิจารณ ไมไดพิจารณา
ขอเสนอแนะ/วิจารณท่ีมีสาระสําคัญ) 
5. รางฯ ท่ีไดเสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไม
ปรับปรุงหรือท่ีไดรับอนุมัติใหปรับปรุง/ไมปรับปรุง 
มีการดําเนินการโดยไมถูกตองครบถวนหรือไมได
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
(เชน รางฯ ท่ีเผยแพร มีเน้ือหาสาระสําคัญไม
ถูกตอง/ไมสอดคลองตามรายงาน ขอปรับปรุงฯ 
ไมมีการเผยแพร เปนตน 

 

    1.2 สอบทานรางประกาศและรางเอกสารฯ วาได
เผยแพรตามระยะเวลาและชองทางตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับหรือขอกําหนด ดังน้ี   
1.2.1 สอบทานวา ไดเผยแพรในเว็บไซตของสวน
ราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
1.2.2 ตรวจสอบวา ไดมีการเผยแพรรางฯ เปน
ระยะเวลา อยางนอย 3 วันทําการ โดยเปรียบเทียบ
ระยะหางจํานวนรับ ระหวางวันท่ีเผยแพรกับวันท่ีเสนอ
รายงานขอปรับปรุงรางฯ 
ท้ังน้ี กรณีการพิจารณาไมเผยแพรรางฯ อาจสอบทานวา
ไดมีการระบุเหตุผลความจําเปน หรือขอดีขอเสียของ
การไมเผยแพรรางฯ อยางชัดเจนหรือไม หากจําเปน 
อาจพิจารณาวา เหตุผลความจําเปนดังกลาวมีความ
เหมาะสมหรือไม เพียงใด 
1.3 ตรวจสอบวาทุกครั้งท่ีมีการเสนอรายงานขอ
ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ ไดมีการเผยแพรรางฯ ทุก
ครั้ง (เชน เปรียบเทียบระหวางจํานวนครั้งท่ีมีรายงานขอ
ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ กับจํานวนครั้งท่ีมีการ
เผยแพรรางฯ มีจํานวนครั้งเทากัน) 
1.4 ตรวจสอบวา รางฯ ท่ีเผยแพรมีเน้ือหาสาระสําคัญ
เปนไปตามหรือสอดคลองหรือตรงกันกับเน้ือหาสาระ
ตามรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุง 
2. สอบทานการจัดทําและเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม
ปรับปรุงรางฯ ดังน้ี 
    2.1 มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ 
ทุกครั้งท่ีมีขอเสนอแนะ/วิจารณ2.2 ไดจัดทํารายงานขอ 
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  ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ พรอมความเห็นโดยมีลายมือ
ช่ือรับรองอยางถูกตองครบถวนของหัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุ 
    2.3 ไดมีการนําขอเสนอแนะ/วิจารณ ท้ังหมดมา
พิจารณาอยางครบถวน และไดมีการระบุเหตุผลเก่ียวกับ
การขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงอยางชัดเจน 
กรณีจําเปน ใหผูตรวจสอบวิเคราะหหรือสอบทานวา 
เหตุผลในการขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงดังกลาว มีความ
เหมาะสม 
2.4 มีการแนบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับขอเสนอแนะ/
วิจารณไปพรอมกับรายงานขอปรับปรุงรางฯ 

 

4. การเผยแพรและการใหหรือจําหนาย
ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวา ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา มีขอความและรายการ
ถูกตองครบถวน 
2. เพ่ือใหทราบวา มีการเผยแพรประกาศ 
การใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา
อยางถูกตองครบถวน 
 

1. ขอความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ 
ไมตรงกับขอความหรือรายการในรางประกาศและ
รางเอกสารฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
2. เผยแพรประกาศและเอกสารโดยมีขอความและ
รายการท่ีมีสาระสําคัญ ไมถูกตองครบถวนตามกฎ 
ระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนด 
3. ระยะเวลาการเผยแพรไมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนด หรือตาม
ระยะเวลาท่ีระบุไวในเอกสารฯ 
4. ไมไดเผยแพรประกาศ และหรือไมไดสง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ 
ชองทาง สถานท่ีหรือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
 

1. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาวา มี
ขอความและหรือรายการสาระสําคัญถูกตองครบถวน
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด และ
สอดคลองหรือตรงกับรางประกาศฯ หรือรายงานขอ
ปรับปรุงรางฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
2. สอบทานการเผยแพรประกาศและการใหหรือ
จําหนายเอกสารการประกวดราคา ดังน้ี 
    2.1 มีการเผยแพรประกาศทางเว็บไซตของสวน
ราชการ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบ
หนาจอแสดงผลเว็บไซต หรือหลักฐานการพิมพหนา
จอแสดงผลเว็บไซต หรือหลักฐานการนําสงขอมูลข้ึน
เว็บไซต 
    2.2 มีการปดประกาศท่ีสวนราชการ โดยตรวจสอบ
วา มีหลักฐานการปด/ถอดประกาศ 
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 5. ไมไดกําหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลา
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด 
6. ไมไดใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาผาน
ระบบ e-GP 

 

    2.3 การเผยแพรตาม 2.1 และ 2.2 ไดเผยแพรตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเปรียบเทียบวันท่ีเผยแพรใน
เว็บไซต กับวันท่ีกําหนดใหมีการเสนอราคา หรือกับวันท่ี
ถอดการปดประกาศ 
2.4 มีการสงประกาศและเอกสารประกวดราคา ให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถามี) ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือขอกําหนด โดยตรวจสอบหลักฐานหรือหนังสือนําสง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
    2.5 ไดกําหนดระยะเวลาสําหรับการจัดทําเสนอของ
ผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือจําหนาย
เอกสารประกวดราคา และกอนวันเสนอราคา ไวไมนอย
กวา 3 วันทําการ โดยเปรียบเทียบวันท่ีเผยแพร/วันท่ี
ประกาศ กับวันท่ีเสนอราคา ท้ังน้ี กรณีรายการพัสดุ มี
ความซับซอน ไดกําหนดระยะเวลาจัดทําขอเสนออยาง
เหมาะสม ไมกระช้ันชิดโดยไมมีเหตุผลเหมาะสมชัดเจน 
    2.6 ไดมีการใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา
ผานระบบe-GP โดยตรวจสอบหนาจอแสดงผลในระบบ 
e-GP วา ไดดําเนินการสงหรือมีไฟลเอกสารประกวด
ราคาในระบบฯ ใหดาวนโหลดได 
 

 

5. การเสนอราคา 
    เปนข้ันตอนท่ีมีการปฏิบัติการในระบบ e 
–GP โดยใหดําเนินการหลังปดการใหหรือ
จําหนายเอกสารประกวดราคา ไมนอยกวา 
3 วันทําการ และเสนอราคาเพียงวันเดียว  
 

เน่ืองจากกระบวนการเสนอราคา เปนการทํางาน
ในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
คอมพิวเตอร จึงมีความเสี่ยงต่ําท่ีจะเกิด
ขอผิดพลาด 
จึงไมไดประเมินความเสี่ยง แตอยางไรก็ตาม ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเชน 

การตรวจสอบข้ันตอนการเสนอราคา จะตองรวบรวม
ขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบโดยสวนใหญเปน
หลักฐานจากระบบ e – bidding แตเน่ืองจากยังมี
ขอจํากัดในการไดมาของขอมูลและหรือหลักฐาน
ดังกลาว เชน ระบบไมมีการบันทึก ไมแสดงผลขอมูล 
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และตองเปนวันและเวลาราชการโดยมี
เง่ือนไขดังน้ี 
1. กรณีไมมีการยื่นพัสดุเพ่ือสาธิต/ทดสอบ 
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นเอกสารการเสนอ
ราคาผานทางระบบ e –GP เทาน้ัน 
2. กรณีท่ีมีการยื่นพัสดุเพ่ือสาธิต/ทดสอบ 
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นเอกสารเสนอราคา
ผานทางระบบ e-GP กอน หลังจากน้ันจึง
ยื่นใหพัสดุตอสวนราชการ ณ สถานท่ี ตาม
วันเวลาท่ีกําหนดในประกาศ 
       เน่ืองจากการเสนอราคาเปนการ
ทํางานในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดย
อัตโนมัติจากคอมพิวเตอรจึงมีความเสี่ยงต่ํา
ท่ีจะเกิดขอผิดพลาดหรือท่ีจะมีการฝาฝน/ไม
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมได จึงทําใหไม
พบประเด็นท่ีคาดวาจะเปนขอตรวจพบ
สําคัญท่ีควรตรวจสอบ ดังน้ัน ในเบ้ืองตนน้ี 
จึงยังไมกําหนดวัตถุประสงคและประเด็น
การตรวจสอบ 

1. ผูเสนอราคาทราบราคาของผูเสนอราคาอ่ืนใน
ระบบ e-GP 
2. มีการบันทึกขอมูลตัวเลขเสนอาคาผานทาง
ระบบ e-GP เกินระยะเวลาท่ีกําหนด หรือไม
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

หรือไมมีหลักฐานในลักษณะท่ีผูตรวจสอบภายใน
ตองการ 

 

6. การพิจารณาผลการประกวดราคา 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวามีการรับขอเสนอราคาท่ี
เสนอราคาผานระบบ e-GP อยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหทราบวา มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตางๆ ของผู
เสนอราคาอยางถูกตอง 

1. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพ่ิมเติมโดยไมผาน
ระบบ e – GP ภายหลังจากพนกําหนดการรับ
เอกสาร (วันท่ีกําหนดเสนอราคา) 
2. ไมมีการรับรองคณะกรรมการพิจารณาฯ ใน
เอกสารการเสนอราคาของผูเสนอราคาทุกรายและ
ทุกแผน 

 

1. สอบทานวาการสงเอกสารเสนอราคามีการสงผาน
ทางระบบ e-GP และภายในกําหนดวันเสนอราคา
เทาน้ัน โดยตรวจสอบรายช่ือผูเสนอราคาจากระบบ 
2. ใหสอบทานวาการรับเอกสารเมื่อพนกําหนดเวลารับ
เอกสารเสนอราคา (ถามี) วา มีเหตุผลหรือเง่ือนไข
ยกเวนไวตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และเปนการรับ
เอกสารกอนวันเสนอราคาเทาน้ัน 
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 3. ไมพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาตาม
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท่ีไดประกาศไว 
4. ไมดําเนินการตรวจความถูกตองครบถวนของ
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตางๆ ของการ
เสนอราคาของผูเสนอราคาหรือผูชนะการเสนอ
ราคา 

3. สอบทานวาไดพิจารณาคัดเลือกผูชนะการประกวด
ราคาจากผูเสนอราคาท่ีไดรับคะแนนหรือไดรับการ
ประเมินสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาท่ี
กําหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง และหรือเอกสารหลักฐานการให
คะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและผลการรวมคะแนน 
(ถามี) 
4. กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคารายท่ีเห็นควรซื้อ
หรือจาง ยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจางและเห็นวายัง
ไมเหมาะสม ใหสอบทานดังน้ี 
4.1 มีการเรียกผูเสนอราคาราย มาตอรองราคาใหต่ําสุด
เทาท่ีจะทําไดและมีความเหมาะสมใหเสนอซื้อหรือจาง 
4.2 กรณีดําเนินการตาม 4.1 แลวไมไดผล ไดมีการเรียก
ผูเสนอราคาท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรอง
ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควร(เชน ระยะเวลาท่ีจะไดรับ
พัสดุหรืองานจางทันตามกําหนดเวลาหรือตามแผน) โดย
ตรวจสอบวา 
4.2.1 มีหลักฐานการเชิญผูเสนอราคาทุกราย และได
กําหนดวัน/เวลาและสถานท่ีใหเสนอราคาใหมท่ีเปนวัน/
เวลาและสถานท่ีเดียวกัน 
4.2.2 รายงานผลการพิจารณาราคาไดระบุการ
ดําเนินการใหเสนอราคาใหมอยางถูกตองตรงกันหรือ
สอดคลองกับหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเส่ียง วิธีการตรวจสอบ เอกสารอางอิง 

7. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1. เพ่ือใหทราบวามีการอนุมัติสั่งซื้อ/จาง
อยางถูกตองตามผลการพิจารณาการ
ประกวดราคา 
2. เพ่ือใหทราบวา มีการสง/ประกาศผลการ
พิจารณาอยางถูกตองครบถวน 

1. ไมแนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาท่ีไดรับ
ท้ังหมด หรือแนบไมครบถวนไปพรอมกับรายงาน
ผลการพิจารณาและความเห็น 
2. อนุมิสั่งซื้อสั่งจางโดยผูไมมีอํานาจ 
3. ไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย
ผานทาง e –mail 
4. ประกาศผลไมครบชองทางตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและขอกําหนด 
5. ไมไดคืนหลักประกันการเสนอราตาแกผูเสนอ
ราคารายท่ีไมไดถูกคัดเลือกตั้งแตลําดับท่ี 4 
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหนาสวนราชการ
ไดพิจารณารายงานผลการคัดเลือกผูชนะการเสนอ
ราคาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว 
6. ไมแจงเหตุผลการไมเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณาฯ ของหัวหนาสวนราชการให
คณะกรรมการฯ ทราบ 
7. ไมยกเลิกการประกวดราคา กรณีหัวหนาสวน
ราชการไมเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะ
กรรมการฯ 

1. สอบทานการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางวามีการปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 
    1.1 ไดอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางกับผูชนะการประกวดราคา
จากหนังสือหรือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจางวา ถูกตองตรงกันกับรายช่ือผูชนะการ
ประกวดราคาในระบบ 
    1.2 ขอมูลตามขอ 1.1 ถูกตองครบถวนตรงกับ
รายงานสรุปผลการพิจารณาการเสนอราคาและเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของ (เชน ประกาศท่ีเผยแพรเอกสาร
เสนอราคาของผูชนะการเสนอราคาท่ีพิมพออกจาก
ระบบ) 
2. สอบทานการสงหรือประกาศผลการพิจารณาวามีการ
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
    2.1 มีการแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย 
โดย ตรวจสอบวาหลักฐานการนําสงผลการพิจารณาใหผู
เสนอราคาทุกราย (เชน หนังสือเสนอหรืออนุมัติสงผล
การพิจารณาใหผูเสนอราคา เอกสารหลักฐานการสงทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส e - mail) 
   2.2 มีการประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซตของสวน
ราชการ และเว็บไซ๖ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบ
วามีหลักฐานการนําสงขอมูลข้ึนเว็บไซ๖ของสวนราชการ 
และหลักฐานการสงประกาศผลการพิจารณาให
กรมบัญชีกลาง หรือการแสดงผลการประกาศผลในหนา
เว็บไซตของสวนราชการและของกมบัญชีกลาง 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ 
การจัดซ้ือจัดจางเปนสวนหนึ่งของการบริหารพัสดุซ่ึงเปนวงจรการบริหารท่ีมีการดําเนินการหลาย

ข้ันตอนและตอเนื่องกันเริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายการวางแผนการประมาณความตองการการจัดหาการ
แจกจายการควบคุมการบํารุงรักษาและการจําหนายพัสดุเปนข้ันตอนสุดทายและสามารถนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพ่ือเริ่มตนวงจรใหมในการจัดหาพัสดุทดแทน 

หลักการจัดหาพัสดุภาครัฐท่ีดีของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ ไดกําหนดแนวคิดหรือหลักการในการจัดหาพัสดุทุกข้ันตอนใหผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบการจัดหาพัสดุตองดําเนินการโดยเปดเผยโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมใน
ขณะท่ีรัฐไดใหความสําคัญในการจัดหาพัสดุภาครัฐเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการกํากับดูแลให
มีการแขงขันอยางเปนธรรมและการรักษาประโยชนจากเงินและทรัพยสินของแผนดินซ่ึงมีการใชจายในดานพัสดุ
จํานวนมากทุกปดังนั้นจึงมีขอกําหนดในกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีผูเก่ียวของกับการพัสดุจะตองนําไปใชเปน
แนวคิดในการบริหารงานรวมท้ังกฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยงบประมาณรายจายประจําปตลอดจนระเบียบสํานักงบประมาณวาดวยการบริหารงบประมาณกําหนด
รายการประเภทและงบประมาณรายจายท่ีจัดสรรใหแตละหนวยงานตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
งบประมาณโดยรวมกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุท่ีเปนคําสั่งทางปกครองรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาจัดหาของ
หนวยงานของรัฐเปนเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักการและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีกําหนดใหหนวยงานสวนราชการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดย
เปดเผยและเท่ียงธรรมท้ังนี้ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและสัญญาท่ีไดมีการอนุมัติให
จัดซ้ือจัดจางแลวใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบ 

ตามท่ีกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ใหเปนระบบอิเลก็ทรอนกิสอยางครบวงจรประกอบดวย
ระบบขอมูลสินคา (Electronic Catalog : e - catalog) ซ่ึงเปนฐานขอมูลรายละเอียดสินคาบริการงานจางของ
ผูขายผูใหบริการหรือผูรับจางท่ีไดลงทะเบียนไวในระบบ  e - GP ของกรมบัญชีกลางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e - market) สําหรับการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอนเปนสินคา
หรือบริการท่ัวไปมีมาตรฐานซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดซ้ือสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ  e - catalog 
และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) เปนการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียด
คุณลักษณะท่ีมีความซับซอนมีเทคนิคเฉพาะหรือเปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบ e – catalog 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ดวย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market: e -market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Bidding: e - bidding) เพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน หรือผูปฏิบัติงาน ใชเปนเครื่องมือหรือ คูมือในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ สรางความเชื่อม่ันและ สรางมูลคาเพ่ิมในการบริหาร
จัดการดานพัสดุใหเปนไปอยางถูกตองโปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมท้ังสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลท่ีใหความสําคัญการตรวจสอบเพ่ือปองกันและปองปรามปญหาการทุจริต 
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ผลสําเร็จของงานเชิงปริมาณ  
ผลการศึกษา วิเคราะห ขอมูล เอกสารหลักฐาน ระเบียบ กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ

กระบวนการตรวจสอบภายใน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก วิธีการ
จัดซ้ือจัดจางเปนวิธีการใหม ซ่ึงผูตรวจสอบภายในอาจมีทักษะ ความรูและประสบการณไมเพียงพอ ผูจัดทําจึง
ทําการศึกษา คนควาเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปแนวปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ โดยจัดทําเปนคูมือ การตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market: e -market) และดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding: e - bidding) จํานวน 1 เลม เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในและผูท่ี
สนใจไดศึกษา เรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบไดงายข้ึน และสามารถ
สอบทานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไดอยางถูกตอง 

 
ผลสําเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
 การจัดทําคูมือ การตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Market: e -market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding: e - bidding) ทําให
ผูตรวจสอบภายในและผูท่ีสนใจมีทักษะ ความรู ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเปนระบบและ
ครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
เอกสารหลักฐาน บุคลากร รวมท้ังการตรวจสอบวิเคราะห การประเมินความเพียงพอ การจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสม กระบวนการกํากับดูแลท่ีดีรวมถึงการใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 
การนําไปใชประโยชน 
 ผูตรวจสอบภายใน หรือผูปฏิบัติงาน 

1. ทําใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบดาน การตรวจสอบการจัดซ้ือจัด
จางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market: e -market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding: e - bidding) 

2.  ผลการศึกษา วิเคราะห ขอสังเกต และขอเสนอแนะ สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบดานอ่ืน ๆ ได 
 3 . ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดเปนแนวทางเดียวกัน 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
 4 . งานตรวจสอบภายในสามารถชวยใหการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสมีการปฏิบัติงานและการรายงานท่ีมีประสิทธิภาพถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ 
 ผูบริหารของหนวยงาน 
 1 . ใชเปนเครื่องมือของผูบริหาร และหนวยรับตรวจ ในการควบคุมดูแลการใชจายเงินงบประมาณ
ของสวนราชการอยาง โปรงใส ประหยัด  คุมคา และสามารถนํา คูมือไปใชประโยชนในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผลและสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของ
หนวยงานตอไป 
 2 . เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ พิจารณาสั่งการอยางถูกตองเหมาะสม ทันเหตุการณ 
 3 . ผูบริหาร มีความม่ันใจในงานตรวจสอบภายในวาสามารถสนับสนุนมาตรการปองกันและปอง
ปรามการทุจริตในภาคราชการ 
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ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
 จากการศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําคูมือการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market: e -market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e - bidding)
ตองประสบกับปญหาในการจัดทําคูมือ ดังนี้ 

1. ผูจัดทํา ตองทําการศึกษา วิเคราะหถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดระบบควบคุมภายใน
ของการดําเนินงานอยางละเอียด เนื่องจากเปนวิธีการใหม จึงตองใชทักษะอยางมากในการวิเคราะห รวบรวม
เอกสารขอมูลในการปฏิบัติงานของแตละกระบวนงาน เพ่ือใหไดคูมือการตรวจสอบ ภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ
ครบถวน ถูกตองตามแนวทางและระเบียบท่ีกําหนด 

2.  เอกสารและขอมูลท่ีใชประกอบการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการเปนเพียง
สวนหนึ่ง ซ่ึงในบางประเด็นอาจทําใหผลการตรวจวิเคราะหคลาดเคลื่อน ไมครอบคลุมจากความเปนจริง 
เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา ระเบียบมีการแกไข เปลี่ยนแปลง ซ่ึงทําใหผลการวิเคราะหขอมูลไมครบถวนทุก
ประเด็นท่ีมีความเสี่ยงหรือตามท่ีหนวยรับตรวจตองการใหประเมิน 

3.  ดานทักษะ ความรูของ ผูจัดทํา เก่ียวกับวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหไดประเด็นปญหาท่ี
ครบถวน และใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบไมเพียงพอและเหมาะสม 

4.  กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ งานจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุง แกไข มี
จํานวนมากตองใชเวลาในการศึกษาคนควาอยางเพียงพอและตอเนื่อง 

5. การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางในระบบ อิเล็กทรอนิกส( Electronic 
Government Procurement : e - GP) เพ่ือจัดทําคูมือยังไมเพียงพอ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม
ครอบคลุมในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ 

  
ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวย ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Market: e -
market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding: e - bidding)เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และสรางความเชื่อม่ันและมูลคาเพ่ิมในการ
บริหารจัดการดานพัสดุใหกับกรมประมง ดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมท้ังสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญ กับการตรวจสอบเพ่ือปองกันและปองปรามปญหาการทุจริต ซ่ึงการ
ดําเนินงานจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยปจจัย ดังนี้ 

ผูตรวจสอบและผูท่ีเก่ียวของ 
1. การวางแผนการจัดซ้ือจัดจาง หนวยงานหรือ ผูใชพัสดุควรมีความรู  ความเขาใจในเนื้องานตาม

แผนงาน/โครงการอยางชัดเจนวาตองการพัสดุอะไรมากนอยเพียงใดและเม่ือไรเพ่ือใหสามารถกําหนด
รายละเอียดพัสดุท่ีจะใชท้ังปริมาณราคา และคุณสมบัติไดอยางเหมาะสมและอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ี
กําหนด 
 2. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางผูตรวจสอบตองก ำหนดประเด็นการ
ตรวจสอบท่ีเปนความเสี่ยงสำคัญท่ีจะทำใหกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีจะตรวจสอบไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ เชน พัสดุ
ท่ีจะจัดซ้ือจัดจางอาจไมกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับการด ำเนินงานเทาท่ีควรใชประโยชน จากพัสดุไดอยางคุมคาการ
ไดรับพัสดุไมเปนไปตามความตองการของผูใชการจัดซ้ือจัดจางปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ไมเพียงพอ และ
ขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม 

3. การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบควร มุงเนนเพ่ือใหทราบในเรื่องความมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพความถูกตองเหมาะสมของการจัดซ้ือจัดจางตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางเหมาะสม
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พรอมให ขอเสนอแนะขอสังเกตและหรือขอคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท่ีเปนประโยชนกับ
หนวยงานรวมท้ังการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการจัดซ้ือจัดจาง 
 4. เห็นควรสงเสริม พัฒนา และซักซอมความเขาใจใหเจาหนาท่ีกรมประมงท้ังสวนของผูตรวจสอบ 
ผูปฏิบัติ และผูท่ีเก่ียวของไดเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความรู ความชํานาญ เพ่ือใหปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง และเปนแนวทาง
เดียวกัน 
 ผูบริหารของหนวยงาน 

1. ผูบริหารของหนวยงานท่ีจัดซ้ือจัดจางตองเขาใจเก่ียวกับการบริหารพัสดุ โดย ตองจัดหาพัสดุท่ีมี
ประโยชนใชสอยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีจํานวนพอเพียงณเวลาท่ีถูกตอง สอดคลองกับการใชงานเปนราคา
ท่ียุติธรรมท้ังผูซ้ือผูขายและซ้ือจากผูขายท่ีมีความพรอมในการจัดหาและนําสงพัสดุตรงตามความตองการของผู
ซ้ือ 
 2. ผูบริหารกรมประมงทุกระดับตองใหความสําคัญ ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส(Electronic Government Procurement :e - GP)ในทุกระบบงาน เนื่องจากเปนปจจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญในการบริหารงบประมาณของกรมประมง 

3. มีระบบการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดตามเวลา
อันควร และมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 
 

................................................................  
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รหัสกระดาษทําการ…e-GP-01...

หนวยรับตรวจ………………………….. ผูจัดทํา…………………………………………..

ผูรับตรวจ………………………………… …………………………………………...……………

วันที่ วันที่จัดทํา…………...……………………..……….

ผูสอบทาน…………..………………………………

วันที่สอบทาน……………………………………

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 1. การดําเนินงานจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Marketing) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เปนไปอยาง

ถูกตองตามกฏหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งที่เกี่ยวของ

2. การบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และการบันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ GFMIS มีความถูกตอง ครบถวน

3. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการรับทราบผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ

ไดอยางรวดเร็วและทันการณ

มี/ใช ไมมี/ไมใช

1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ 1.1 หนวยงานเจาของโครงการจัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการ

งานจาง หรือรางขอบเขตรายละเอียดของงาน 1.2 คําสั่งแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

( TOR ) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/คณะกรรมการกําหนดราง TOR

1.3 การกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตการดําเนินงาน และกรอบวงเงิน

โครงการ

  - ครบถวน/ถูกตอง

  - ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

1.4 หัวหนาสวนราชการอนุมัติในหลักการใหดําเนินโครงการ 
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ภาคผนวก 1   กระดาษทําการ

เอกสารอางอิง
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

ขั้นตอน รายการตรวจสอบ

ตัวอยางกระดาษทําการการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

กระดาษทําการ การจัดซื้อจัดจาง

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

( Electronic Government Procuurement : e - GP )

กลุมตรวจสอบภายใน  กรมประมง



มี/ใช ไมมี/ไมใช

อนุมัติราง TOR และกรอบวงเงินโครงการ

2. การจัดทํารางเอกสารประกวดราคา 2.1 เจาหนาที่พัสดุจัดทํารางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

อิเล็กทรอนิกสและรางประกาศ (ตามที่ กวพ. กําหนด) 

  - ครบถวน/ถูกตอง

  - ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

2.2 เจาหนาที่พัสดุจัดทํารางประกาศเพื่อเผยแพรเอกสารประกวด

ราคา

  - ครบถวน/ถูกตอง

  - ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

2.3 เผยแพรรางเอกสารประกวดราคาและรางประกาศใน

เว็บไซตของสวนราชการ และกรมบัญชีกลาง ติดตอกันไมนอย

กวา 3 วันทําการ เพื่อใหมีการวิจารณ (บังคับกรณีเกิน 5 ลานบาท)

2.4 จัดทํารายงานขอปรับปรุงแกไขรางเอกสารประกวดราคาและ

รางประกาศ(ถามีการปรับปรุง)

2.5 หัวหนาสวนราชการเห็นชอบรางเอกสารประกวดราคาและราง

ประกาศที่ปรับปรุงใหม

2.6 เผยแพรรางเอกสารประกวดราคาและรางประกาศที่ปรับปรุง

3. การอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 3.1 เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง (ตามระเบียบการจัดซื้อ

รางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จัดจาง 2560 ขอ 22) 

และรางประกาศเชิญชวน   - ถูกตองตามหลักเกณฑ

  - ไมถูกตอง/ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

3.2 หัวหนาสวนราชการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง รางเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และรางประกาศเชิญชวน

  การอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง รางเอกสารประกวดราคาอิเล็ก-
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รายการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

เอกสารอางอิงขั้นตอน



มี/ใช ไมมี/ไมใช

ทรอนิกส และรางประกาศเชิญชวน เพื่อเผยแพรวิจารณ

  การอนุมัติรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และรางประกาศ

เชิญชวน เพื่อเผยแพรประกาศเชิญชวน

3.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง

4. การเผยแพรเอกสารประกวดราคา 4.1 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาและประกาศในเว็บไซตของ

สวนราชการ กรมบัญชีกลาง โดยผานระบบ e-GP ติดตอกัน

ไมนอยกวา 3-5 วันทําการ (วงเงินเกิน 1 ลานบาทเผยแพรไมนอยกวา

5 วันทําการ)

4.2 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาอยางเปดเผย ณ ที่ทําการของ

หนวยงาน

5. การพิจารณาผลการเสนอราคา 5.1 คณะกรรมการตรวจรับจัดพิมพเอกสารการเสนอราคาของผูเสนอ

อิเล็กทรอนิกส ราคาทุกรายผานระบบ e-GP และกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ

ไวในเอกสารทุกแผน

5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูเสนอราคา

  - ครบถวน/ถูกตอง

  - ไมครบถวน/ไมถูกตอง

5.3 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑการพิจารณาที่กําหนดไวใน

เอกสารประกวดราคา

 - ผูเสนอราคาต่ําสุด

 - ผูเสนอราคาที่ไดคะแนนรวมสูงสุด
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รายการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

เอกสารอางอิงขั้นตอน



มี/ใช ไมมี/ไมใช

5.4 การคืนหลักประกันการเสนอราคา (ภายใน 15 วัน นับจากวัน

พิจารณาเบื้องตนแลวเสร็จ ยกเวน 3 ลําดับแรก คืนเมื่อไดทําสัญญา

แลว)

6. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 6.1 คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม

เอกสาร ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อขอ

ความเห็นชอบ และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

6.2 แจงผลการพิจารษใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ

6.3 ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซตหนวยงานและกรมบัญชีกลาง

(ไมนอยกวา 3 วัน)

7. การประเมินสิทธิผูเสนอราคา 7.1 ประเมินสถานะและผลการดําเนินงานที่ผานมาของผูเสนอราคา

*เปนอํานาจของกรมบัญชีกลาง*

8. การจัดทําสัญญา 8.1 เลขที่สัญญา

รูปแบบสัญญา 8.2 ว.ด.ป. สัญญา

  - แบบ . 8.3 ชื่อคูสัญญา

8.4 จํานวนหนวย

8.5 จํานวนเงินจัดซื้อจัดจาง

     (แบบปรับราคาได) 8.6 ว.ด.ป. เริ่มมีผลบังคับ

8.7 ว.ด.ป. สิ้นสุดสัญญา

  - แบบผานการตีความจากอัยการ 8.8 วิธีชําระเงิน/งวดการชําระ

     กรณีขอพิพาก 8.9 หลักประกันสัญญา

  - อณุญาโตตุลาการ   - เงินสด
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ขั้นตอน รายการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

เอกสารอางอิง



มี/ใช ไมมี/ไมใช

  - ศาลปกครอง   - เช็คธนาคาร

  - หนังสือค้ําประกันกับธนาคาร

  - หนังสือค้ําประกันบริษัท

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

8.10 ระยะเวลประกันความชํารุดบกพรอง

8.11 สอบยันหนังสือค้ําประกันกับธนาคาร

8.12 กําหนดคาปรับ

8.13 ตอ/ขายสัญญา

8.14 อํานาจผูลงนาม

   -  หัวหนาสวนราชการ

   -  ผูรับมอบอํานาจ

8.15 จํานวนเงินอากรแสตมป (เฉพาะงานจัดจาง)

8.16 เอกสารประกอบการจัดทําสัญญา

   -  เอกสารอื่นๆ ที่กําหนด

   -  หนังสือสนองรับราคา

8.17 จัดทํา PO ในระบบ e-GP

8.18 การเผยแพรขอมูลสาระสําคัญในสัญญาในระบบ e-GP

9. จัดสงรายงานแผน/จัดซื้อจัดจางให สตง. 9.1 สงรายงานแผนการจัดซื้อจัดจาง (เฉพาะงานกอสราง, จัดซื้อ

และการจัดทําแบบ สขร. (กรณีวงเงินเกิน ครุภัณฑ)

100,000 บาท) 9.2 สงรายงานผล ตามแผนรายไตรมาส (เฉพาะงานกอสราง ,

จัดซื้อครุภัณฑ)

9.3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางรายเดือนตามแบบ สขร.

ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0108/ว 3808 
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เอกสารอางอิงขั้นตอน รายการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ



มี/ใช ไมมี/ไมใช

ลว. 23 ก.ค. 2551 และเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน

10. จัดสงสัญญาวางจาง/รายงานขอมูลของ 10.1 สงสัญญาให สตง. วันนับจากวันที่ทําสัญญา (กรณีเกิน 1

คูสัญญา ลานบาท)

10.2 สงสัญญาใหสรรพากร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทําสัญญา

(กรณีเกิน 1 ลานบาท)

10.3 รายงานขอมูลของคูสัญญาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย

(แบบ บช 1) รายงานผานระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

  - คณะกรรมการ ป.ป.ช.

  - กรมบัญชีกลาง

11. การตรวจรับพัสดุ/การจาง 11.1 ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ

ตรวจการจางไมเปนบุคคลเดียวกันคณะกรรมการพิจารณาผลการ

เสนอราคา

11.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจางรายงาน

ผลการตรวจรับพัสดุ/การจางตอหัวหนาสวนราชการ

11.3 ผูมีอํานาจเห็นชอบรายงานและอนุมัติใหเบิกจายเงิน

12. การเบิกจายเงิน 12.1 ฝายคลังตั้งเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน

12.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย

  - ใบสงสินคา

  - ใบแจงหนี้

  - วงเงินถูกตอง

  - คณะกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อครบถวน

  - ว.ด.ป. ตรวจรับ

  - ผลสําเร็จของงาน
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ขั้นตอน รายการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

เอกสารอางอิง



มี/ใช ไมมี/ไมใช

12.3 บันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ GF-MIS เพื่อเบิกเงินใหแก

ผูขาย

12.4 ผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงิน

12.5 ตรวจสอบผลการเบิกจายเงินในระบบ GF-MIS

13. การควบคุมและเก็บรักษา 13.1 สถานที่จัดเก็บ

13.2 การลงทะเบียนคุมพัสดุ และการจัดเก็บเอกสาร

13.3 การเบิก - จายพัสดุ

13.4 การตรวจนับสินคาคงเหลือ

ขั้นตอน รายการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

เอกสารอางอิง
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รหัสกระดาษทําการ…e-GP-02...

หนวยรับตรวจ………………………….. ผูจัดทํา…………………………………………..

ผูรับตรวจ………………………………… วันที่จัดทํา…………...……………………..……….

วันที่ ผูสอบทาน…………..………………………………

วันที่สอบทาน……………………………………

ผูชนะ/คูสัญญา

ผูซื้อแบบเสนอราคา ว/ด/ป เลขที่บร. ว/ด/ป-ที่นําสงเงิน จํานวนเงิน ผูยื่นซอง ว/ด/ป เลขที่บร. ว/ด/ป-ที่นําสงเงิน จํานวนเงิน วันที่แจงคืน วันที่รับคืนลําดับที่

การคืนหลักประกันซอง

กระดาษทําการ การรับและสงเงินคาขายแบบ หลักประกันซอง 

กลุมตรวจสอบภายใน  กรมประมง
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การขายแบบเสนอราคา การรับหลักประกันซอง

รายการ



รหัสกระดาษทําการ…e-GP-03...

หนวยรับตรวจ………………………….. ผูจัดทํา…………………………………………..

ผูรับตรวจ………………………………… วันที่จัดทํา…………...……………………..……….

วันที่ ผูสอบทาน…………..………………………………

วันที่สอบทาน……………………………………

แผนการลง สงสําเนาใหสตง.

งบประมาณ คําสั่งราง TOR  อนุมัติคําสั่ง คณะฯเสนอราง อนุมัติราง ประกาศเผยแพร รายงานขอซื้อ/จาง อนุมัติหลักการ แตงตั้งคณะฯซื้อ/จาง ประกาศ/แจก/ขาย พิจารณาผล เสนอผลห. เผยแพรผูชนะ ลงนามสัญญา นามในสัญญา ./สรรพากร
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กลุมตรวจสอบภายใน  กรมประมง

กระดาษทําการ การตรวจสอบระยะเวลาที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ

ลําดับที่ รายการ

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ



59 
 

ภาคผนวก 2  ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส( Electronic Government 
Procurement : e - GP) 
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ภาคผนวก  3 รายการพัสดุท่ีตองดําเนินการจัดหาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
 (Electronic Market : e – market) 
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ภาคผนวก 3    พัสดุที่ตองดําเนินการจัดหาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) รวมทั้งสิ้น 29 รายการ  (ปรับปรุงถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561)

ลําดับที่ รหัส UNSPSC - DBID รายการสินคา รายการสินคายอย หมายเหตุ

1 14111507-000001 กระดาษถายเอกสารหรือพิมพงานทั่วไป กระดาษถายเอกสารหรือพิมพงานทั่วไป หนวยงานสามารถคลิก Link ดูสเปคสินคา

2 44103103-000001 ตลับผงหมึก ตลับผงหมึก ไดจาก หัวขอ  "รายการสินคายอย"

3 44122003 แฟมแอกสาร

3.1 44122003-000001 แฟมมีสันแบบเจาะรู

3.2 44122003-000002 แฟมมีสัน แบบไมมีหวง/ แบบหนีบ 

3.3 44122003-000003 แฟมไมมีสันแบบเจาะรู

3.4 44122003-000004 แฟมไมมีสันแบบไมมีหวง/แฟมพับ/แฟมซอง

4 44122011-000001 ซองเอกสาร ซองเอกสาร 

5 44103506-000001 เทปปดสําหรับการเขาเลม เทปปดสําหรับการเขาเลม 

6 - ยารักษาตอมลูกหมาก (Doxazosin) ยารักษาตอมลูกหมาก (Doxazosin)

7 - ยาปองกันโรคกระดูกพรุน (Calcium Carbonate) ยาปองกันโรคกระดูกพรุน (Calcium Carbonate)

8 56101519 โตะสํานักงาน

8.1 56101519-000001 โตะคอมพิวเตอร 

8.2 56101519-000002 โตะทํางาน

9 56112102 เกาอี้สํานักงาน

9.1 56112102-000001 เกาอี้มีลอ (ปรับระดับสูงต่ําได)

10 44122107-000001 ลวดเย็บกระดาษ ใชในสํานักงาน ลวดเย็บกระดาษ ใชในสํานักงาน 

11 44122105-000001 คลิปดําหนีบกระดาษ ใชในสํานักงาน คลิปดําหนีบกระดาษ ใชในสํานักงาน 

13 56101520-000001 ตูล็อกเกอร ตูล็อกเกอร

14 56101702 ตูเก็บเอกสาร

14.1 56101702-000003 ตูเก็บเอกสารเหล็กแบบมีบานปด 

15 52161505 โทรทัศน

15.1 52161505-000001 โทรทัศน LED TV 
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16 52161512 ลําโพงหองประชุม

16.1 52161512-000001 ลําโพงหองประชุมแบบยึดผนังพรอมขายึด

17 44101707-000001 เครื่องเย็บกระดาษ สําหรับใชในสํานักงาน เครื่องเย็บกระดาษ สําหรับใชในสํานักงาน

18 44101501 เครื่องถายเอกสาร

18.1 44101501-000001 เครื่องถายเอกสาร แบบขาว-ดํา

20 40101701 เครื่องปรับอากาศ

20.1 40101701-000001 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type)

20.2 40101701-000002 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type)

21 41103007-000001 เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอประปา เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอประปา

22 47111503-000001 เครื่องอบผาแบบอุตสาหกรรม เครื่องอบผาแบบอุตสาหกรรม 

23 52141601-000001 เครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม เครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม

24 43211711 สแกนเนอร

24.1 43211711-000002 สแกนเนอรแบบแทนเรียบ 

25 43212105 เครื่องพิมพ

25.1 43212105-000002 เครื่องพิมพ Laser Printer แบบ ขาว-ดํา เครื่องพิมพ Laser Printer แบบ ขาว-ดํา 

26 43211507-000001 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แบบตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แบบตั้งโตะ

27 43211503-000001 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน

28 39121011-000001 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา 

29 45111609-000001 ครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
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