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คํานํา 

 ดวยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะท่ี ๓ เพ่ือเปนการพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกสใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรประกอบดวยระบบขอมูลสินคา 
(Electronic catalog : e - catalog) ซ่ึงเปนฐานขอมูลรายละเอียดสินคาบริการงานจางของผูขายผูใหบริการ
หรือผูรับจางท่ีไดลงทะเบียนไวในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market : e - market) สําหรับการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอนเปนสินคาหรือบริการ
ท่ัวไปมีมาตรฐานซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดซ้ือสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ e - catalog และ
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) สําหรับการจัดหาพัสดุท่ีมี
รายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซอนมีเทคนิคเฉพาะหรือเปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบ  
e – catalogและกรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางไดจัดทําแนวการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหผู
ตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
และการบริหารจัดการดานพัสดุใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปน
วิธีการใหม ซ่ึงผูตรวจสอบภายในอาจมีทักษะ ความรูและประสบการณไมเพียงพอ ผูจัดทําจึงทําการศึกษา 
คนควาเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปเปนแนวปฏิบัติงานการตรวจสอบ โดยจัดทําเปนคูมือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในและ
ผูท่ีสนใจไดศึกษาเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบไดงายข้ึน โดย
สามารถสอบทานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไดอยางถูกตอง  
 ท้ังนี้ ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการตรวจสอบระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic market : e- market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :  
e-bidding) ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในและผูท่ีสนใจ ใชเปนคูมือ
ในการตรวจสอบ หรือศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมไดงายข้ึน แตอยางไรก็ตามกระทรวงการคลังมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม
ระเบียบท่ีเก่ียวของตลอดเวลาจึงเห็นควรใหผูปฏิบัติงานตองติดตามกฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีปรับปรุง
เพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัดจางท่ีอาจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไป
จากกฎระเบียบขอกําหนด และคูมือการตรวจสอบฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับ
แนวทางและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคตโดยสามารถติดตามไดทางเว็บไซต
www.Gprocurement.go.thและขอขอบคุณคณะทํางานและผูท่ีเก่ียวของในการใหความคิดเห็นและปรับปรุง
เนื้อหาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ดานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซ่ึงเปนการดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP)ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหใชเอกสารท่ีจัดพิมพจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส 
 คํานิยามศัพท 

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e -GP) ระยะท่ี๓
ประกอบดวยการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market)และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) มีคําศัพทท่ีควรทราบไดแก  
 “การจัดซ้ือจัดจาง”หมายความวาการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือจางเชาแลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 “พัสดุ” หมายความวาสินคางานบริการงานกอสรางงานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางรวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 “สินคา”หมายความวาวัสดุครุภัณฑท่ีดินสิ่งปลูกสรางและทรัพยสินอ่ืนใดรวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู
ในสินคานั้นดวยแตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น  
 “งานบริการ”หมายความวางานจางบริการงานจางเหมาบริการงานจางทําของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของ
หนวยงานของรัฐการรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางท่ีปรึกษา
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางและการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 “งานกอสราง”หมายความวางานกอสรางอาคารงานกอสรางสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใด
และการซอมแซมตอเติมปรับปรุงรื้อถอนหรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร
สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวรวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวยแตมูลคาของงาน
บริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น  
 “อาคาร”หมายความวาสิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดเชนอาคารท่ีทําการ
โรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันรวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืนๆซ่ึง
สรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆเชนเสาธงรั้วทอระบายน้ําหอถังน้ําถนนประปาไฟฟาหรือสิ่ง
อ่ืนๆซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟทหรือเครื่องเรือน 
 “สาธารณูปโภค”หมายความวางานอันเก่ียวกับการประปาการไฟฟาการสื่อสารการโทรคมนาคมการ
ระบายน้ําการขนสงทางทอทางน้ําทางบกทางอากาศหรือทางรางหรือการอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงดําเนินการในระดับ
พ้ืนดินใตพ้ืนดินหรือเหนือพ้ืนดิน  
 “หัวหนาเจาหนาท่ี”หมายความวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนดหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี  
 “เจาหนาท่ี” หมายความวาผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ  
 
 “ผูมีผลประโยชนรวมกัน”หมายความวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่น
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ขอเสนอในการจัดซ้ือจัดจางตอหนวยงานของรัฐใดเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 “ผูมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ”หมายความวาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตามขอ 55 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามขอ 70 คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดย
วิธีคัดเลือกตามขอ 74 คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามขอ 114
คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 120 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามขอ 146 คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 149 และคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธี
ประกวดแบบตามขอ 155  
 “ระบบขอมูลสินคา (Electronic Catalog : e - catalog)”หมายความวาขอมูลรายละเอียดของ
สิ น ค า ท่ี ผู ป ร ะก อบ ก า ร ไ ด ล งท ะ เบี ย น ไ ว ใ น ร ะ บ บจั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง ภ า ค รั ฐ ด ว ย อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส
(ElectronicGovernment Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางโดยแสดงรายละเอียดของสินคาภาพ
สินคาพรอมคําบรรยายประกอบตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหหมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจาง
ตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 “การบริหารพัสดุ”หมายความวาการเก็บการบันทึกการเบิกจายการยืมการตรวจสอบการบํารุงรักษา
และการจําหนายพัสดุ  
 “ราคากลาง” หมายความวาราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอ
ไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับดังตอไปนี้  
  1.ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด  
  2. ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา  
  3. ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด  
  4. ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด  
  5. ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ  
  6. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆในกรณี 
ท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอนในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2)หรือ (3) ใหใชราคา
ตาม (2) หรือ (3) กอนโดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6)โดยจะใชราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) 
ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

  เปาหมายของการบริหารพัสดุท่ีสําคัญในการจัดหาพัสดุมาใชในงานมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. การจัดหาพัสดุท่ีมีประโยชนใชสอยเหมาะสมผูรับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุท่ีมี
คุณสมบัติถูกตองเพ่ือสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และมีความสมดุลระหวางราคาอายุการใชงานและ
อรรถประโยชนท่ีไดรับรวมท้ังเชื่อถือไดวาพัสดุทุกชิ้นมีคุณภาพเดียวกัน 
  2. การจัดหาพัสดุใหพอเพียงตอการปฏิบัติงานผูรับผิดชอบควรจัดหาพัสดุในจํานวนท่ีถูกตอง 
ณ เวลาท่ีถูกตองซ่ึงหมายถึงการจัดหาพัสดุใหไดในปริมาณท่ีเพียงพอตอการใชงานอยางสมํ่าเสมอดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีเวลาท่ีสมดุลตอการใชงาน  
  3. การจัดหาพัสดุดวยตนทุนและแหลงขายท่ีเหมาะสมคือการจัดหาพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพจึง
ควรจัดหาพัสดุใหไดในราคาและจากแหลงขายท่ีถูกตองโดยราคาท่ีถูกตองเปนธรรมซ่ึงท้ังผูซ้ือและผูขายยอมรับ
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หรือพึงพอใจ  
  การจัดซ้ือจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุซ่ึงการจัดซ้ือจัดจางเปน
กระบวนการท่ีใหไดมาซ่ึงพัสดุท่ีตองการท้ังในเรื่องคุณสมบัติจํานวนราคาเวลาและแหลงขายเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนดโดยในท่ีนี้จะกลาวถึงเม่ือสวนราชการไดกําหนด
ความตองการพัสดุและไดรับเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุแลวเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
มีกระบวนการดังนี้  
  1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปใหประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
   1.1 ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง  
   1.2 วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ  
   1.3 ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง  
   1.4 รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
  2. ประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวย งานตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผยณสถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงาน  
  3. หลังจากท่ีไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปแลว ใหหนวยงานรีบ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบท่ีกําหนด  
  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  
อยางไรก็ดีรายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือหรือการจางตางๆดังกลาวขางตนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก
กฎระเบียบขอบังคับตลอดจนคูมือและหรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของเชน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

 ท้ังนี้ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ
หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางครบถวนถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน และตามแนว
ทางการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e -
GP) ในท่ีนี้ ผูจัดทําจะกลาวถึงการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 2 วิธี คือ  
 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) 
 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) โดยมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานของแตละวิธี ดังนี้ 
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 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) คือการซ้ือหรือจาง
ครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแตไมเกิน 5,000,000 บาท  
  2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง
ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 7 ข้ันตอน คือ  
   1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
   2. การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง  
   3. การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
   4. การเผยแพรประกาศและเอกสารการซ้ือการจาง  
   5.การเสนอราคา  
   6. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
   7. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
 2. กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding)  
 การซ้ือหรือการจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งมี
วงเงินเกิน 500,000 บาทและเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ไวในระบบขอมูลสินคา (e - catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(Electronic 
Bidding : e - bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 8 ข้ันตอน คือ  
   1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
   2.การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง  
   3. การจัดทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
   4.การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา  
   5. การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา  
   6. การเสนอราคา  
   7. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
   8. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 
การศึกษา - กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 ท้ังนี้จะกลาวเฉพาะ วิธีการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e- 
market) และการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ซ่ึงเปนวิธีการตรวจสอบ
ตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางในประเด็นท่ีอาจทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเพ่ือใหการจัดหาพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
โดยจะกลาวถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจสอบ 4 ข้ันตอนท่ีสําคัญ ประกอบดวยการกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ  
 การกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง โดยเริ่มจากการกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบท่ีเปนความเสี่ยงสําคัญท่ีอาจทําใหการบริหารงานและการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางนั้น ไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย ซ่ึงอาจกําหนดจาก
ขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในข้ันตอนการ
วางแผนการตรวจสอบหรือจากคําสั่งของหัวหนาสวนราชการ ใหตรวจสอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกิจกรรมการ
จัดซ้ือจัดจางหรือจากขอรองเรียนหรือจากเหตุการณหรือสถานการณใดท่ีไดรับความสนใจจากสวนราชการ
หรือสาธารณชนท่ีเก่ียวของขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะนํามากําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบ
แตถาขอมูลมีไมเพียงพอผูตรวจสอบภายในควรทําการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมโดยดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การรวบรวมและศึกษาขอมูลโดยไดทําการรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบจากแหลงตางๆอาทิ 
  - รายละเอียดแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงสามารถ รวบรวมไดจาก
เอกสารแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติงานขององคกรโดยขอมูลท่ีควรรวบรวมและศึกษาเชนเหตุผลหรือความ
เปนมาวัตถุประสงคเปาหมายระยะเวลาวงเงินงบประมาณท่ีจะดําเนินการดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ผลผลิตและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
  - รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายการจัดซ้ือจัดจาง
ตามเอกสารงบประมาณหรือตามแผนกลยุทธของสวนราชการ 
  - ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานหรือ
ในระดับกิจกรรมในปท่ีแลวและปปจจุบันเชน การประเมินผลของผูประเมินอิสระหรือจากการประเมินผลการ
ควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) หรือการประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน 
  - ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานหรือ
ในระดับกิจกรรมในปท่ีแลวและปปจจุบันเชน การประเมินผลของผูประเมินอิสระหรือจากการประเมินผลการ
ควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) หรือการประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน  
  - ปญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางและหรือผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางในปกอน
ของหนวยงานตรวจสอบภายในและหรือของหนวยงานอ่ืน  
  - แผนการจัดซ้ือจัดจางและรายงานท่ีเก่ียวของเชนรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือน/ราย
ไตรมาสรายงานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ  
  - ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซ้ือจัดจางท้ังในสวนของผูดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
และหนวยงานผูใชพัสดุของปกอนและปปจจุบันและหรือกฎระเบียบขอบังคับนโยบายท่ีเก่ียวของ  
  - ผังการไหลของงาน (Flowchart) หรือผังงาน (Workflow) ของการจัดซ้ือจัดจางและของ
ระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนผังงานบัญชีผังงานการเงินผังงานงบประมาณ 
  1.2 การวิเคราะหขอมูลกรณีท่ีไดรวบรวมและศึกษาขอมูลตามขอ1.1 แลวพบวามีความ เสี่ยง
สําคัญท่ีจะทําใหไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานผูจัดทําไดนําความเสี่ยงนั้นไปพิจารณา เพ่ือกําหนดเปนประเด็น
การตรวจสอบแตถาการรวบรวมและศึกษาขอมูลยังไมพบประเด็นการตรวจสอบอาจนําขอมูลท่ีรวบรวมและ
ศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหโดยใชแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ดังนี้ 
  การประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุปจจัย
เสี่ยงของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญซ่ึงอาจระบุปจจัยเสี่ยงตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางก็ไดหรือ



7 

 

พิจารณาวากิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับมอบหมายหรือตรวจสอบโอกาสท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยงและมี
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยเสี่ยงและใหนําปจจัยเสี่ยงนี้ไปประเมินผลระบบการควบคุมภายในตอไป 
  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เม่ือทราบแลววากิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางมีความ
เสี่ยงใดบางข้ันตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรประเมินวาในความเสี่ยงดังกลาวไดมีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมอะไรบางและเพียงพอเหมาะสมหรือไมโดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี
ไดประเมินไวกอนแลวหากผลประเมินระบบการควบคุมภายในพบวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูยังไม
สามารถลดความเสี่ยงได ใหนําความเสี่ยงดังกลาวมาพิจารณา เพ่ือกําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบตอไป 
 2. กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ  
 เม่ือผูตรวจสอบภายในไดประเด็นการตรวจสอบแลวข้ันตอนตอไปคือการกําหนดวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบของแตละประเด็นการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจนใหทราบถึงเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นการตรวจสอบโดยมุงเนนใหทราบในเรื่องความมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและสามารถสรุปประเด็น
การตรวจสอบไดวา มีขอตรวจพบสําคัญใดท่ีตองเสนอรายงาน 
 3. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  
 เม่ือไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบแลว ลําดับตอไปผู
ตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบใหเพียงพอและสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบโดยขอบเขตการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆ ขอมูล เอกสารหลักฐานรายงาน
บุคลากรและทรัพยสินท่ีเก่ียวของซ่ึงการกําหนดขอบเขตควรคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะใชในการตรวจสอบดวย
เชน คน-เงิน-เวลา เปนตนอยางไรก็ตามขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญมีดังนี้ 
  3.1 การตรวจสอบเก่ียวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง  
  เปนการตรวจสอบเหตุผลความเปนมาและหรือการดําเนินการใดๆเก่ียวกับรายการพัสดุท่ี
ตองการกอนไดรับการอนุมัติภายในสวนราชการใหตั้งงบประมาณมาจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใชประโยชนใน
ลักษณะเฉพาะกิจหรือการใดการหนึ่งซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุกเนื่องจากผลการ
ตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะท่ีเปนการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดความเสียหายหรือความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
  3.2 การตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  
  เปนการตรวจสอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภายหลังจากไดรับอนุมัติเงิน
งบประมาณใหไปจัดซ้ือจัดจางหรือไดจัดทําแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางหรือระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนเสร็จสิ้นการตรวจรับพัสดุซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบใน
ลักษณะก่ึงรุกและรับเนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปรับปรุงและปองกันขอผิดพลาด
หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีอาจเกิดข้ึนดังนี้ 
 
 4. กําหนดแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบ  
 ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
ขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไวรวมท้ังใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบโดยแนวทางดังกลาวควรระบุ
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบท่ีชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานไดดังนี้ 
  4.1 แนวทางการตรวจสอบเก่ียวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเปนการตรวจสอบ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกําหนดความตองการในการจัดซ้ือจัดจางกอนขอตั้งงบประมาณท้ังในสวน
ของการกําหนดความตองการของผูใชพัสดุและการรวบรวมความตองการพัสดุของผูจัดซ้ือโดยอาจตรวจสอบวา
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การกําหนดความตองการพัสดุในเรื่องรายการปริมาณราคาและคุณสมบัติมีความสมเหตุสมผลหรือความ
สอดคลองสัมพันธกับเหตุผลความจําเปน/วัตถุประสงค/เปาหมาย/วิธีการใชงาน/ประโยชนหรือผลสัมฤทธิ์จาก
การใชพัสดุนั้นหรือไมรวมท้ังอาจตรวจสอบวาการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติหรือปรับลดรายการพัสดุเพ่ือ
เสนอขอต้ังงบประมาณจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางเหมาะสมหรือไมผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตางๆท่ีเก่ียวกับการกําหนดความตองการจัดซ้ือจัดจางพรอมท้ังสอบถามสัมภาษณหรือสังเกตการณ
การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของเชนหนวยงานท่ีจัดซ้ือหนวยงานท่ีใชพัสดุและเอกสารหลักฐานท่ีควร
ตรวจสอบเชน  
   - หนังสือขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง  
   - รายการพัสดุท่ีไดรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแลว  
   - รายการพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง  
   - รายงานขอซ้ือ/จาง  
   - รายงานผลการพิจารณา/สรุปผลการรวบรวมความตองการเพ่ือขอตั้งงบประมาณ 
   - แบบสํารวจความตองการพัสดุ  
   - บัญชี/ทะเบียน/บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือและหรือรายงานขอทําลายหรือจําหนาย
พัสดุของ พัสดุในประเภทเดียวกันท่ีไดจัดซ้ือมากอนแลว 
    - แผนกลยุทธและหรือนโยบายท่ีเก่ียวของหรือรายละเอียดโครงการ - หนังสือ
รองเรียนเก่ียวกับปญหาท่ีผานการตรวจสอบขอเท็จจริง  
   - รายงานการวิจัย/การประเมินความเหมาะสมความคุมคาหรือรายงานการสํารวจ
ขอมูล เก่ียวกับปญหา/แผนงานงานและโครงการ  
   - รายงานการประชุมหนังสือสั่งการ/หนังสืออนุมัติเพ่ือหาทางแกไขปญหา 
  4.2 แนวทางการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดจางผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับแผนการจัดซ้ือจัดจางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและระบบการควบคุมภายในซ่ึงจะยกตัวอยางแนวทางการตรวจสอบในเรื่องตางๆดังนี้  
   4.2.1 การตรวจสอบการขอจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบวาไดมีการขอซ้ือ/จาง
การจัดทาและปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจางโดยถูกตองเหมาะสมตามท่ีกําหนดโดยอาจตรวจสอบดวยการ
เปรียบเทียบข้ันตอนและชวงเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการจัดซ้ือจัดจางกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจริงจาก
เอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ เชน 
   - แผนการจัดซ้ือจัดจาง  
   - รายงานขอซ้ือ/จาง  
   - รายงานการติดตามหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตางๆท่ีจัดทําเปนรายเดือน  
ไตรมาส/อยางสมํ่าเสมอแลวแตกรณี  
   - เอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน  
   - สังเกตการณการปฏิบัติงานวาดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม เชน 
สังเกตการณการปดประกาศการเปดซองหรือการตรวจรับพัสดุ  
   - รายงานการประชุมวางแผนการจัดซ้ือจัดจางระหวางผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูท่ีจะใชพัสดุ/ผูท่ีกําหนดความตองการ 
   - รายการพัสดุท่ีไดรับอนุมัติเปรียบเทียบกับรายการพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
   - รายงานผลการพิจารณา/สรุปผลการรวบรวมความตองการเพ่ือขอตั้งงบประมาณ  
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   - แบบสํารวจความตองการพัสดุ  
   - บัญชี/ทะเบียน/บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือและหรือรายงานขอทําลายหรือจําหนาย
พัสดุของ พัสดุในประเภทเดียวกันท่ีไดจัดซ้ือมากอนแลว  
   - แผนกลยุทธและหรือนโยบายท่ีเก่ียวของหรือรายละเอียดโครงการ  
   - หนังสือรองเรียนเก่ียวกับปญหาท่ีผานการตรวจสอบขอเท็จจริง  
   - รายงานการวิจัย/การประเมินความเหมาะสมความคุมคาหรือรายงานการสํารวจ
ขอมูล เก่ียวกับปญหา/แผนงานงานและโครงการ  
   - รายงานการประชุมหนังสือสั่งการ/หนังสืออนุมัติเพ่ือหาทางแกไขปญหา  
   4.2.2 การตรวจสอบการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบเก่ียวกับ 
วิธีการระยะเวลาและเนื้อหาสาระของการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางวาเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม 
   4.2.3 การตรวจสอบการคัดเลือกผูขายเปนการตรวจสอบท่ีเก่ียวกับการรับและเปด 
ซองสอบราคา/ประกวดราคาของผูท่ีเก่ียวของและการพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ใหบริการ  
   4.2.4 การตรวจสอบการสั่งซ้ือ/จางเปนการตรวจสอบวาไดมีการดําเนินการผูกพัน
จัดซ้ือ/จางระหวางสวนราชการผูจัดซ้ือ/จางกับผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกแลวอยางถูกตองเหมาะสมโดย
อาจตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ เชน  
   - มีการสั่งซ้ือ/จางจากผูท่ีชนะการเสนอราคาหรือไมและดําเนินการในระยะเวลา
โดยเร็วอยางเหมาะสมหรือไมโดยอาจตรวจสอบจากชื่อผูขาย/ใหบริการท่ีไดรับการสั่งซ้ือ/จางกับชื่อผูชนะการ
เสนอราคาในรายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกรายงานสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ใหบริการของ
คณะกรรมการกับวันเดือนปท่ีมีการสั่งซ้ือ/จางตามขอตกลง/สัญญา 
   - มีการทําสัญญากับผูชนะการเสนอราคา ซ่ึงเปนผูมีชื่อในรายชื่อผูไดรับแจก/ขอ/ซ้ือ
เอกสารการเสนอราคาและรายชื่อผูเขาเสนอราคาหรือไมโดยอาจตรวจสอบจากทะเบียนรายชื่อผูไดรับแจก/
ขอ/ซ้ือเอกสารการเสนอราคา  
   - ตรวจสอบวาสัญญา/ขอตกลงมีขอความท่ีทําใหเกิดและหรือไมเกิดการปฏิบัติตาม  
เง่ือนไขสิทธิขอเรียกรองและหรืออํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบซ่ึงจะสงผลใหมีความเสี่ยงแกสวนราชการ และ
ควรตรวจสอบสาระสําคัญตางๆในสัญญา 
  4.2.5 การตรวจสอบการควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจางพัสดุเปนการตรวจสอบวา
การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจางพัสดุไดมีการดําเนินการอยางชัดเจนถูกตองเหมาะสมและแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือเหมาะสม เชน  
   - มีแผนปฏิบัติในการควบคุมงานการทดสอบ/ทดลองและหรือการตรวจรับหรือไม
และหรือเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการท่ีตองปฏิบัติงานไดมีการประชุมรับทราบแผนการตางๆ อยางเขาใจ
ถูกตองชัดเจนตรงกันกอนการปฏิบัติ  
   - มีขอมูลเอกสารหลักฐานท่ีแสดงหรือยืนยันรับรองการปฏิบัติงานควบคุมงานหรือ
ตรวจรับของเจาหนาท่ีและหรือคณะกรรมการเชนรายงานการควบคุมงานใบตรวจรับใบสําคัญเบิกคาใชจาย
โดยเปรียบเทียบวาตรงกับรายละเอียดพัสดุหรืองานหรือบริการตามท่ีระบุไวและหรือเปรียบเทียบกับขอมูล
เอกสารหลักฐานการแจงผลความคืบหนาหรือการสงมอบพัสดุของผูขาย/ใหบริการ  
   - ผลการเปรียบเทียบระหวางวันเดือนปท่ีไดรับมอบพัสดุกับวันเดือนปท่ีเริ่มดําเนิน 
การตรวจรับไมเกิดความลาชา/เรงรีบอยางผิดปกติ 
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   - กรณีมีการสงมอบพัสดุกอนกําหนดตามสัญญาควรตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ
ของรายการพัสดุท่ีมีขอผิดพลาดไมตรงตามสัญญาหรือตองแจงสงคืนผูขาย/ใหบริการโดยอาจตรวจสอบจาก
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการตรวจรับการสงมอบและการแจงหรือสงคืนเชนพัสดุจํานวน 100 รายการ
กําหนดวันสงมอบคือวันท่ี 10 ผูขายสงมอบกอนกําหนดคือวันท่ี 1 วันเริ่มตรวจรับมอบคือวันท่ี 4 และตรวจรับ
แลวเสร็จคือวันท่ี 10 วันท่ีสงคืนพัสดุท่ีไมเปนไปตามสัญญาใหผูขายคือวันท่ี 11 จํานวนพัสดุท่ีสงคืนคือ 80 
รายการโดยพัสดุท้ัง 80 รายการขาดชิ้นสวนประกอบชนิดเดียวกันและวันท่ีผูขายสงมอบพัสดุท่ีแกไขปรับปรุง
ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วผิดปกติการตรวจรับใชระยะเวลาการตรวจรับนานผิดปกติสงมอบกอนกําหนดทําให
สามารถนําระยะเวลาท่ีใชในการตรวจรับมาใชลดหยอนการคํานวณวันท่ีสงมอบลาชาซ่ึงตองเสียคาเบี้ยปรับ 
   - ตรวจสอบพัสดุท่ีสงมอบใหผูใชมีรายละเอียดถูกตองตรงกับรายละเอียดพัสดุตามท่ี
ไดกําหนด และตรงกับความตองการหรือตรงกับรายละเอียดท่ีคณะกรรมการตรวจรับ 
  4.2.6 ตรวจสอบผลสําเร็จของการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบท้ังในเรื่องผลผลิตและ
ผลลัพธวาเปนไปตามความตองการของผูใชและหรือความจําเปนในการใชงานโดยอาจตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานและขอมูลตางๆ เชน  
   - จํานวนพัสดุวันเวลา และสถานท่ีท่ีสงมอบพัสดุใหกับผูใชตามขอมูลเอกสาร
หลักฐานการรับสงมอบพัสดุระหวางฝายจัดซ้ือหรือฝายพัสดุกับหนวยงานผูใชวามีความสอดคลองกับท่ีกําหนด
ไวตามแผนการใชงานพัสดุหรือแผนงานงานและโครงการหรือใบขอเบิกพัสดุหรือไมอยางไร  
   - ผลการสอบถามสัมภาษณความพึงพอใจของผูใชพัสดุและความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางขอมูลจากรายงานผลการใชงานพัสดุและผลสังเกตการณวาผูใชพัสดุไดรับหรือใชงาน
พัสดุไดทันเวลาและตรงกับความตองการ  
   - ผลสังเกตการณการตรวจนับหรือตรวจสภาพพัสดุสอบทานรายงานขอซ้ือ/จาง
รายงานวามีพัสดุรายการใดและจํานวนเทาใดท่ีจัดซ้ือแตไมมีการเบิกไปใชงานเปนระยะเวลานานผิดปกติหรือมี
แนวโนมจํานวนพัสดุคงเหลือเพ่ิมข้ึนหรือมีการตัดจําหนายออกจากบัญชีเนื่องจากการเสื่อมสภาพซ้ือพัสดุท่ีใกล
หมดอายุการใชงานหรือมีการซอมแซมบอยครั้งหรือมีการสั่งซ้ือพัสดุซ่ึงมีคุณสมบัติ/คุณภาพการใชงาน
เหมือนกันหรือใกลเคียงกันและมีจํานวนคงเหลืออยูเปนจํานวนมาก 
   4.2.7 การตรวจสอบเรื่องอ่ืนๆ  
   - ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนหรือฐานขอมูลผูขาย/ใหบริการเปนการตรวจสอบวา
ไดมีการจัดทํา/ปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับผูขาย/ใหบริการเชนชื่อผูขาย/ ท่ีอยู/เลขทะเบียนประจาตัวนิติ
บุคคลชื่อสกุล/หมายเลขประจาตัวประชาชนหรือผูเสียภาษีอากรของกรรมการผูจัดการหรือความม่ันคงทาง
ธุรกิจประเภท/ลักษณะธุรกิจราคาของสินคา/บริการ  
   - การตรวจสอบความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนการ
ตรวจสอบวาไดมีการคัดเลือกแตงตั้งและหรือมอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโดย
พิจารณาถึงความรูทักษะประสบการณความพรอมและหรือความเปนอิสระท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ
ไดอยางระมัดระวังรอบคอบเปนธรรมและโปรงใส  
   - การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีลักษณะผิดปกติเปนการตรวจสอบเพ่ือใหทราบ
วามีรองรอยความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดซ้ือจัดจางเชนการแบงแยกการจัดซ้ือจัดจางการจัดซ้ือจัดจางท่ี
มีการสมยอมราคาซ่ึงหากทราบหรือเห็นรองรอยดังกลาวผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเพ่ิมเติมและใชแนว
ทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
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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) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึง
มีวงเงินเกิน 500,000 บาทแตไมเกิน 5,000,000 บาท  
 2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 

การศึกษา – กระบวนการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)  
 การซ้ือหรือการจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง มี
วงเงินเกิน 500,000 บาทและเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ไวในระบบขอมูลสินคา(e-catalog)โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(Electronic 
Bidding :e - bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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แนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 

กระบวนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเส่ียง วิธีการตรวจสอบ 

1. การจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการซื้อการจางมี
ขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบถูกตอง
ครบถวน  
2. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 
จัดทําโดยเจาหนา ท่ีพัสดุและไดรับความ
เห็นชอบโดยผูมีอํานาจ  

1. รายงานขอซื้อขอจางมีขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของไม
ถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด และหรือมีขอความหรือ
รายการท่ีทําใหทางราชการเสียเปรียบ  
2. การคํานวณราคากลางไมถูกตอง  
3.ผูจัดทําเอกสารฯ ไมใชเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
4. การเสนอรายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและเอกสาร
การซื้อการจางเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ ไมผานหัวหนาเจาหนาท่ี  
5. เสนอรายงานขอซื้อขอจางภายหลังจากท่ีประกาศและ
เอกสารการซื้อการจางไดรับความเห็นชอบแลว  

1. สอบทานรายงานขอซื้อหรือขอจาง ดังน้ี  
    1.1 ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของตองครบถวนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22 เชน ระบุ
เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซื้อ/จาง มีรายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อหรืองานท่ีจะ
จาง  
    1.2 ขอมูลท่ีระบุในรายงานขอซื้อขอจาง กับเอกสารหลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของ มี
ความถูกตองตรงกันหรือสอดคลองกัน ไมมีขอแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เชน การ
ระบุขอมูลราคากลาง มีความถูกตองตรงกันกับรายละเอียดการคํานวณราคากลลาง
ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันแลละปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ปปช.) กําหนด  
2. สอบทานรายละเอียดการคํานวณราคากลางวามีความถูกตองเหมาะสม และเปน
ประโยชนตอทางราชการ ดังน้ี  
    2.1 จัดทํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ี ปปช. กําหนด  
    2.2 การคํานวณราคากลางไดใชราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือราคา
ตลาดท่ีสืบราคาจากทองตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน  
3. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจาง ดังน้ี  
    3.1 ขอความและรายการถูกตองครบถวนตามตัวอยางท่ี กวจ. กําหนด  
    3.2 ตรวจสอบการกําหนดสาระสําคัญในประกาศและเอกสารฯ ท่ีแตกตางไป
จากท่ี กวจ. กําหนด วามีความเหมาะสมและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ  
4. สอบทานวาเอกสารการซื้อการจางจัดทําโดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งอยางถูกตอง 
และผานหัวหนาเจาหนาท่ีกอนเสนอหัวหนาสวนราชการ  
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2. การเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อ
การจาง  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวา ขอความ/รายการใน
ประกาศและเอกสารการซื้อการจางมีความ
ถูกตอง  
2. เพ่ือใหทราบวา ไดเผยแพร/ผิดประกาศ
และเอกสารการซื้อการจางอยางถูกตอง 

1. ขอความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ท่ี
เผยแพร ไมตรงกับรางประกาศและรางเอกสารท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ  
2. เผยแพรประกาศและเอกสารท่ีมีสาระสําคัญไมครบถวน  
3. ระยะเวลาการเผยแพรไมเปนไปตามกฎ ระเบียบท่ี
กําหนดหรือตามระยะเวลาท่ีระบุไวในเอกสารฯ  
4. ไมไดเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ เว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางและปดประกาศอยางเปดเผย ณ ท่ีทําการ
ของสวนราชการ 

1. สอบทานขอความและรายการในประกาศและเอกสารการซื้อการจางท่ีเผยแพร
วาถูกตองตรงกันกับขอความและรายการในรางประกาศและรางเอกสารท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ  
2. สอบทานการเผยแพรประกาศและเอกสารการซื้อการจางวามีการปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี  
2.1 ไดเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง และปด
ประกาศท่ีสวนราชการ โดยตรวจสอบหลักฐานการเผยแพรและปดประกาศหรือ
สอบทานสถานท่ีปดประกาศ ( กรณีจําเปน)  
2.2 มีการเผยแพรอยางนอย 3 วันทําการ และเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารฯ โดย
เปรียบเทียบวันท่ีเผยแพรทางเว็บไซต กับวันท่ีกําหนดใหมีการเสนอราคา  

3. การเสนอราคาเปนข้ันตอนท่ีมีการปฏิบัติใน
ระบบ e-GP ดังน้ี  
    3.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 
(ROF) ใหผูคา log in เพ่ือสงใบเสนอราคา
และยืนยันการเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว  
    3.2 การเสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส (Thai Auction)ใหผูคา log in 
เพ่ือลงทะเบียนและทดสอบระบบภายใน 15 
นาที และเมื่อถึงกําหนดเวลาเสนอราคาให
เสนอราคาผานทางระบบภายใน30 นาที  
ท้ังน้ี ในระหวางการเสนอราคา  
ผูเสนอราคาจะไมเห็นราคาของผูเสนอราคา
รายอ่ืน โดยจะมีเพียงสัญลักษณปรากฏบน
หนาจอหากเปนรายต่ําสุด  
 
 

เน่ืองจากกระบวนการเสนอราคา เปนการทํางานในระบบ
ฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร จึง
มีความเสี่ยงต่ําท่ีจะเกิดขอผิดพลาดหรือท่ีจะมีการฝาฝน/
ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุม แตอยางไรก็ตาม ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เชน  
1. ไมมีการทดสอบระบบกอนการเสนอราคา  
2. ไมมีสัญลักษณปรากฏบนหนาจอแสดงผลของผูเสนอ
ราคาต่ําสุด หรือมีสัญลักษณดังกลาวปรากฏบนหนา
จอแสดงผลของผูท่ีไมใชผูเสนอราคาต่ําสุด  
3. ผูเสนอราคามีการเห็นราคาของผูเสนอราคารายอ่ืน  
4. การเสนอราคาโดยใบเสนอ 
 

การตรวจสอบข้ันตอนการเสนอราคา จะตองรวบรวมขอมูลและหลักฐานการ
ตรวจสอบโดยสวนใหญเปนหลักฐานจากระบบ e-market แตเน่ืองจากยังมี
ขอจํากัดในการไดมาของขอมูลและหรือหลักฐานดังกลาว เชน ระบบฯ ไมมีการ
บันทึก ไมแสดงผลขอมูลหรือไมมีหลักฐานในลักษณะท่ีผูตรวจสอบภายในตองการ  
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4. การพิจารณาผลการเสนอราคา  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวามีการพิจารณารับราคาของผู
ชนะการเสนอราคาของผูชนะการเสนอราคา
อยางถูกตอง  
2. เพ่ือใหทราบวามีการดําเนินการอยาง
ถูกตองเหมาะสมในกรณีมีผู เสนอราคาราย
เดียวหรือราคาต่ําสุดท่ีเสนอยังสูงกวาวงเงินท่ี
จะซื้อหรือจาง  

1. ไมไดพิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด  
2. กรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายราย ไมไดพิจารณารับ
ราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดท่ีเสนอราคาเปนลําดับแรก  
3. พิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุดแตเปนการ
เสนอราคาผิดเง่ือนไข  
4. ไมไดดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมในกรณีท่ีมีผู
เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือในกรณีราคาต่ําสุดท่ีเสนอ
ยังสูงกวาวงเงินท่ีจัดซื้อหรือจาง  

1. สอบทานความถูกตองของการบันทึกรายช่ือผูชนะการเสนอราคา โดยเครื่อง
ตรวจสอบในหนาจอแสดงผล “รายการโครงการ” วา ไดมีการทําเครื่องหมายในชอง 
“ผูชนะการเสนอราคา” ท่ีรายช่ือของผูเสนอราคาต่ําสุด  
2. ตรวจสอบใบเสนอราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด วาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
เอกสารการซื้อการจางท่ีเผยแพร  
3. กรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายราย ใหตรวจสอบวามีการพิจารณารับราคาของผู
แสนอราคาต่ําสุดรายท่ีเสนอราคาเปนลําดับแรก โดยเปรียบเทียบเวลาจากรายงาน
สรุปการเสนอราคาจากระบบ  
4. ตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) วามีขอมูลหรือหลักฐาน 
ดังตอไปน้ีหรือไม อยางไร  
4.1 กรณีมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ในการพิจารณารับราคาไดมีการระบุเหตุผล
ความเหมาะสม และประโยชนของสวนราชการอยางชัดเจน หรือไมอยางไร  
4.2 กรณีไมมีผูเสนอราคา โดยไดมีการยกเลิกการจัดหาในครั้งน้ันและหัวหนาสวน
ราชการ ไดสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 38 ในแตละกรณี
ไดมีการระบุเหตุผลความเหมาะสมท่ีไมดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสใหมอยางชัดเจน หรือไม อยางไร  
5.กรณีท่ีปรากฏวา ราคาของผูเสนอราคารายท่ีเจาหนาท่ีพัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจาง 
ยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ใหสอบทานวา ไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติใน
การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market :e- market) และ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e- bidding) ขอ 39 
หรือไม อยางไร เชน มีหลักฐานการเชิญมาตอรองราคา ใบเสนอราคาใหมท่ีไดจาก
การตอรองราคา เปนตน  
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5. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวา มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
อยางถูกตอง  
2. เพ่ือใหทราบวา มีการสงหรือประกาศผล
การพิจารณาการเสนอราคาอยางถูกตอง  

1. มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางผูเสนอราคาท่ีไมใชเปนผูชนะ
การเสนอราคาในระบบ  
2. มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางโดยผูไมมีอํานาจ  
3. ประกาศผลไมครบชองทางตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และขอกําหนด  
4. ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาผิดราย  
5. แจงผลการพิจารณาตอผูเสนอราคาไมครบทุกราย  

1. สอบทานเอกสารการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางวา มีลักษณะสําคัญดังน้ี  
    1.1 มีขอความหรือรายการสาระสําคัญของการสั่งซื้อสั่งจาง ถูกตองตรงกันกับ
ขอมูลในหนาจอแสดงผล  
“รายการโครงการ” ในข้ันตอนการบันทึกรายช่ือผูชนะการเสนอราคา หรือถูกตอง
ตรงกันกับหลักฐานเอกสารท่ีไดจากระบบฯ (ถามี) โดยสอบทานขอความหรือ
รายการดังน้ี เชน รายการพัสดุ ช่ือผูชนะการเสนอราคา และราคาต่ําสุดท่ีเสนอ  
    1.2 มีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
2. สอบทานการสงหรือประกาศผลการพิจารณาดังน้ี  
    2.1 ขอความหรือรายการสาระสําคัญในประกาศ มีความถูกตองตรงกันหรือ
เปนไปตามเอกสารการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง เชน รายการพัสดุ ช่ือผูชนะการเสนอ
ราคา  
    2.2 มีการสงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย โดยตรวจสอบวามีหลักฐาน
การนําสงผลการพิจารณาใหผู เสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)  
    2.3 มีการประกาศผลการพิจารณาตามชองทางท่ีกําหนด ไดแก เว็บไซตของสวน
ราชการ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบวามีหลักฐานการนําสงขอมูล
ข้ึนเว็บไซตของสวนราชการ และหลักฐานการสงประกาศผลการพิจารณาให
กรมบัญชีกลาง หรือการแสดงผลการประกาศผลในหนาเว็บไซตของสวนราชการ
และของกรมบัญชีกลาง  
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แนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e – bidding ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเส่ียง วิธีการตรวจสอบ 

1. การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
งานจางหรือรางขอบเขตรายละเอียดของงาน 
(TOR)  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
เพ่ือใหทราบวาการกําหนดคุณลักษณะของ
พัสด/ุงานจางเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 
และตรงกับความตองการใช  

1. การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจางหรือ
รางขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) ไมเปนตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด  
2. ไมไดแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจดัทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสด/ุคณะกรรมการกําหนดราง 
TOR  
3. ไมไดเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติในหลักการให
ดําเนินโครงการกอนราง TOR  

1. สอบทานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจางหรือรางขอบเขตรายละเอียดของ
งาน (TOR) ดังน้ี  
    1.1 บันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการถูกตองครบถวนตามกฎระเบียบขอบังคับ
หรือขอกําหนด  
    1.2 คําสั่งแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจดัทารายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสด/ุคณะกรรมการกําหนดราง TOR  
    1.3 การกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตการดาํเนินงานและกรอบวงเงินโครงการ
ครบถวน/ถูกตอง  
    1.4 การเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติในหลักการใหดาํเนินโครงการอนุมัตริาง 
TOR และกรอบวงเงินโครงการ  

2. การจัดทํารายงานขอซื้อขอจางรางเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและรางประกาศ
เชิญชวน  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวาเอสารการซื้อการจางมี
ขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบถูกตอง
ครบถวน  
2. เพ่ือใหทราบวาเอกสารการจัดซือ้จัดจาง 
จัดทําโดยเจาหนาท่ีพัสดุและไดรับความ
เห็นชอบโดยผูมีอํานาจ  

1. รายงานขอซื้อขอจางมีขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของไม
ถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด และมีขอความหรือรายการ
ท่ีทําใหทางราชการเสียเปรียบ  
2. การคํานวณราคากลางไมถูกตอง  
3. ผูจัดทําเอกสารฯ ไมใชเจาหนาท่ีพัสด ุ 
4. การเสนอรายงานขอซื้อขอจาง ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ ไมผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ 

1. สอบทานรายงานขอซื้อขอจาง ดังน้ี  
    1.1 มีขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของถูกตองครบถวนตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับหรือขอกําหนด เชน ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ (เชน มีการระบุ
เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซื้อ/จาง มีรายละเอียดของพัสดุท่ีจะซือ้หรืองานท่ีจะ
จาง เปนตน)  
    1.2 มีความถูกตองตรงกันหรือสอดคลองกัน ไมมีขอแตกตางอยางมีนัยสําคญั 
ระหวางขอมูลท่ีระบุในรายงานขอซื้อขอจาง กับเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
เชน การระบุขอมลูราคากลาง มีความถูกตองตรงกันกับรายละเอียดการคํานวณ
ราคากลางตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ
แหงชาติ (ปปช.) กําหนดไว  
2. สอบทานรายละเอียดการคํานวณราคากลางวามีความถูกตองเหมาะสม และเปน
ประโยชนตอทางราชการ ดังน้ี  
    2.1 จัดทํารายละเอียดการคํานวณราคากลางตามแบบท่ี ปปช. กําหนด  
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      2.2 การคํานวณราคากลางไดใชราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณกําหนด หรือ
ราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสดุไมเกิน 2 ปงบประมาณ หรือราคาตลาดท่ีสืบราคา
จากทองตลาดโดยมหีลักฐานชัดเจน  
3. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจาง ดังน้ี  
    3.1 ขอความและรายการถูกตองครบถวนตามตัวอยางท่ี กวจ. กําหนด  
    3.2 ตรวจสอบการกําหนดสาระสําคญัในประกาศและเอกสารฯ ท่ีแตกตางไปจาก
ท่ี กวจ. กําหนด วามีความเหมาะสมและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ  
4. สอบทานวาเอกสารการซื้อการจางไดจัดทําโดยเจาหนาท่ีพัสดุท่ีไดรับแตงตั้งอยาง
ถูกตอง และผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุกอนเสนอหัวหนาสวนราชการ 

3. การจัดทํารางประกาศและรางเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
เพ่ือใหทราบวามีการเผยแพรเอกสารประกวด
ราคาฯ อยางถูกตอง 

1. ไมเผยแพรรางฯ ใหสอดคลองกับวงเงินราคาของการ
จัดหาพัสดุท่ีกําหนด  
2. ระยะเวลาการเผยแพรรางฯ ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือขอกําหนด  
3. การเผยแพรรางฯ ในชองทางตางๆ ไมเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด  
4. การพิจารณาจัดทํา หรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม
ปรับปรุงรางฯ ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ขอกําหนด หรือมีการจัดทําไมถูกตองครบถวนเหมาะสม 
(เชน ไมไดดําเนินการรวมกันระหวางหัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุกับผูรับผดิชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสด ุไมไดเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงทุกครั้งท่ีมี
ขอเสนอแนะ/วิจารณ ไมไดพิจารณาขอเสนอแนะ/วิจารณ
ท่ีมีสาระสําคญั) 
5. รางฯ ท่ีไดเสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไมปรับปรุงหรือ
ท่ีไดรับอนุมตัิใหปรับปรุง/ไมปรับปรุง มีการดําเนินการโดย
ไมถูกตองครบถวนหรือไมไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

1. สอบทานการเผยแพรหรือการไมเผยแพรรางฯ วา ไดดําเนินการเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ หรือมีความเหมาะสมดังตอไปน้ี  
1.1 ไดมีการเผยแพรรางฯ สําหรับพัสดุท่ีกําหนดใหตองเผยแพร (เชน พัสดุมีราคา
ตามท่ีกําหนดใหตองเผยแพรรางฯ ) 
    1.2 สอบทานรางประกาศและรางเอกสารฯ วาไดเผยแพรตามระยะเวลาและ
ชองทางตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด ดังน้ี  
         1.2.1 สอบทานวา ไดเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง  
         1.2.2 ตรวจสอบวา ไดมีการเผยแพรรางฯ เปนระยะเวลา อยางนอย 3 วัน
ทําการ โดยเปรียบเทียบระยะหางจํานวนรับ ระหวางวันท่ีเผยแพรกับวันท่ีเสนอ
รายงานขอปรับปรุงรางฯ  
ท้ังน้ี กรณีการพิจารณาไมเผยแพรรางฯ อาจสอบทานวาไดมีการระบุเหตุผลความ
จําเปน หรือขอดีขอเสียของการไมเผยแพรรางฯ อยางชัดเจนหรือไม หากจําเปน 
อาจพิจารณาวา เหตผุลความจําเปนดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด  
    1.3 ตรวจสอบวาทุกครั้งท่ีมีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรบัปรุงรางฯ ไดมี
การเผยแพรรางฯ ทุกครั้ง (เชน เปรียบเทียบระหวางจํานวนครั้งท่ีมีรายงานขอ
ปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ กับจํานวนครั้งท่ีมีการเผยแพรรางฯ มีจํานวนครั้งเทากัน)  
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 ขอบังคับหรือขอกําหนด (เชน รางฯ ท่ีเผยแพร มีเน้ือหา
สาระสําคญัไมถูกตอง/ไมสอดคลองตามรายงานขอ
ปรับปรุงฯ ไมมีการเผยแพร เปนตน 

    1.4 ตรวจสอบวา รางฯ ท่ีเผยแพรมีเน้ือหาสาระสําคญัเปนไปตามหรือสอดคลอง
หรือตรงกันกับเน้ือหาสาระตามรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุง 
2. สอบทานการจัดทําและเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ ดังน้ี  
    2.1 มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ ทุกครั้งท่ีมีขอเสนอแนะ/
วิจารณ 
    2.2 ไดจัดทํารายงานขอปรับปรุง/ไมปรับปรุงรางฯ พรอมความเห็นโดยมลีายมือ
ช่ือรับรองอยางถูกตองครบถวนของหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ
    2.3 ไดมีการนําขอเสนอแนะ/วิจารณ ท้ังหมดมาพิจารณาอยางครบถวน และไดมี
การระบุเหตผุลเก่ียวกับการขอปรบัปรุง/ไมปรับปรุงอยางชัดเจน  
กรณีจําเปน ใหผูตรวจสอบวิเคราะหหรือสอบทานวา เหตผุลในการขอปรับปรุง/ไม
ปรับปรุงดังกลาว มีความเหมาะสม  
    2.4 มีการแนบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับขอเสนอแนะ/วิจารณไปพรอมกับ
รายงานขอปรับปรุงรางฯ 

4. การเผยแพรและการใหหรือจําหนาย
ประกาศและเอกสารประกวดราคา  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวา ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา มีขอความและรายการถูกตอง
ครบถวน  
2. เพ่ือใหทราบวา มีการเผยแพรประกาศ การ
ใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาอยาง
ถูกตองครบถวน  

1. ขอความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไมตรง
กับขอความหรือรายการในรางประกาศและรางเอกสารฯ 
ท่ีไดรับความเห็นชอบ  
2. เผยแพรประกาศและเอกสารโดยมีขอความและรายการ
ท่ีมีสาระสําคญั ไมถูกตองครบถวนตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับหรือขอกําหนด  
3. ระยะเวลาการเผยแพรไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับหรือขอกําหนด หรือตามระยะเวลาท่ีระบุไวใน
เอกสารฯ  
4. ไมไดเผยแพรประกาศ และหรอืไมไดสงประกาศและ
เอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ ชองทาง สถานท่ีหรือให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือขอกําหนด  

1. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาวา มีขอความและหรือรายการ
สาระสําคญัถูกตองครบถวนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด และ
สอดคลองหรือตรงกับรางประกาศฯ หรือรายงานขอปรับปรุงรางฯ ท่ีไดรับความ
เห็นชอบ  
2. สอบทานการเผยแพรประกาศและการใหหรือจําหนายเอกสารการประกวดราคา 
ดังน้ี  
    2.1 มีการเผยแพรประกาศทางเว็บไซตของสวนราชการ และเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบหนาจอแสดงผลเว็บไซต หรือหลักฐานการพิมพหนา
จอแสดงผลเว็บไซต หรือหลักฐานการนําสงขอมลูข้ึนเว็บไซต  
    2.2 มีการปดประกาศท่ีสวนราชการ โดยตรวจสอบวา มีหลักฐานการปด/ถอด
ประกาศ 
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5. ไมไดกําหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด  
6. ไมไดใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาผานระบบ 
e-GP  

    2.3 การเผยแพรตาม 2.1 และ 2.2 ไดเผยแพรตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดย
เปรียบเทียบวันท่ีเผยแพรในเว็บไซต กับวันท่ีกําหนดใหมีการเสนอราคา หรือกับวันท่ี
ถอดการปดประกาศ  
    2.4 มีการสงประกาศและเอกสารประกวดราคา ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถาม)ี 
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด โดยตรวจสอบหลักฐานหรือหนังสือนําสง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา  
    2.5 ไดกําหนดระยะเวลาสําหรบัการจัดทําเสนอของผูประสงคจะเขาเสนอราคา
หลังปดการใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา และกอนวันเสนอราคา ไวไมนอย
กวา 3 วันทําการ โดยเปรยีบเทียบวันท่ีเผยแพร/วันท่ีประกาศ กับวันท่ีเสนอราคา 
ท้ังน้ี กรณรีายการพัสด ุมีความซับซอน ไดกําหนดระยะเวลาจัดทําขอเสนออยาง
เหมาะสม ไมกระช้ันชิดโดยไมมเีหตุผลเหมาะสมชัดเจน  
    2.6 ไดมีการใหหรือจําหนายเอกสารประกวดราคาผานระบบe-GP โดยตรวจสอบ
หนาจอแสดงผลในระบบ e-GP วา ไดดําเนินการสงหรือมไีฟลเอกสารประกวดราคา
ในระบบฯ ใหดาวนโหลดได  

5. การเสนอราคา  
    เปนข้ันตอนท่ีมีการปฏิบัติการในระบบ  
e –GP โดยใหดําเนินการหลังปดการใหหรือ
จําหนายเอกสารประกวดราคา ไมนอยกวา 3 
วันทําการ และเสนอราคาเพียงวันเดียว 
และตองเปนวันและเวลาราชการโดยมีเง่ือนไข
ดังน้ี  
1. กรณีไมมีการยื่นพัสดเุพ่ือสาธิต/ทดสอบ 
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นเอกสารการเสนอ
ราคาผานทางระบบ e –GP เทาน้ัน  

เน่ืองจากกระบวนการเสนอราคา เปนการทํางานในระบบ
ฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร จึง
มีความเสี่ยงต่ําท่ีจะเกิดขอผดิพลาด  
จึงไมไดประเมินความเสี่ยง แตอยางไรก็ตาม ความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนเชน  
1. ผูเสนอราคาทราบราคาของผูเสนอราคาอ่ืนในระบบ  
e-GP  
2. มีการบันทึกขอมูลตัวเลขเสนอาคาผานทางระบบ e-GP 
เกินระยะเวลาท่ีกําหนด หรือไมเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  
 
 

การตรวจสอบข้ันตอนการเสนอราคา จะตองรวบรวมขอมูลและหลักฐานการ
ตรวจสอบโดยสวนใหญเปนหลักฐานจากระบบ e – bidding แตเน่ืองจากยังมี
ขอจํากัดในการไดมาของขอมูลและหรือหลักฐานดังกลาว เชน ระบบไมมีการบันทึก 
ไมแสดงผลขอมูลหรือไมมีหลักฐานในลักษณะท่ีผูตรวจสอบภายในตองการหรือไมมี
หลักฐานในลักษณะท่ีผูตรวจสอบภายในตองการ  
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2. กรณีท่ีมีการยื่นพัสดเุพ่ือสาธิต/ทดสอบ 
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นเอกสารเสนอราคา
ผานทางระบบ e-GP กอน หลังจากน้ันจึงยื่น
ใหพัสดุตอสวนราชการ ณ สถานท่ี ตามวัน
เวลาท่ีกําหนดในประกาศ  
    เน่ืองจากการเสนอราคาเปนการทํางานใน
ระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติ
จากคอมพิวเตอรจึงมีความเสี่ยงต่าํท่ีจะเกิด
ขอผิดพลาดหรือท่ีจะมีการฝาฝน/ไมปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมได จึงทําใหไมพบ
ประเด็นท่ีคาดวาจะเปนขอตรวจพบสําคัญท่ี
ควรตรวจสอบ ดังน้ัน ในเบ้ืองตนน้ี จึงยังไม
กําหนดวัตถุประสงคและประเด็นการ
ตรวจสอบ  

  

6. การพิจารณาผลการประกวดราคา  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวามีการรับขอเสนอราคาท่ี
เสนอราคาผานระบบ e-GP อยางถูกตอง  
2. เพ่ือใหทราบวา มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา
อยางถูกตอง  

1. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพ่ิมเติมโดยไมผานระบบ  
e – GP ภายหลังจากพนกําหนดการรับเอกสาร (วันท่ี
กําหนดเสนอราคา)  
2. ไมมีการรับรองคณะกรรมการพิจารณาฯ ในเอกสารการ
เสนอราคาของผูเสนอราคาทุกรายและทุกแผน  
3. ไมพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาตาม
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท่ีไดประกาศไว  
4. ไมดําเนินการตรวจความถูกตองครบถวนของคุณสมบัติ
และเอกสารหลักฐานตางๆ ของการเสนอราคาของผูเสนอ
ราคาหรือผูชนะการเสนอราคา  

1. สอบทานวาการสงเอกสารเสนอราคามีการสงผานทางระบบ e-GP และภายใน
กําหนดวันเสนอราคาเทาน้ัน โดยตรวจสอบรายช่ือผูเสนอราคาจากระบบ  
2. ใหสอบทานวาการรับเอกสารเมื่อพนกําหนดเวลารับเอกสารเสนอราคา (ถาม)ี วา 
มีเหตผุลหรือเง่ือนไขยกเวนไวตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และเปนการรับเอกสารกอน
วันเสนอราคาเทาน้ัน  
3. สอบทานวาไดพิจารณาคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาจากผูเสนอราคาท่ีไดรับ
คะแนนหรือไดรับการประเมินสูงสดุ และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาท่ี
กําหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสิั่งซื้อสั่งจาง และ
หรือเอกสารหลักฐานการใหคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและผลการรวมคะแนน 
(ถามี)  
4. กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคารายท่ีเห็นควรซื้อหรือจาง ยังสงูกวาวงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจางและเห็นวายังไมเหมาะสม ใหสอบทานดังน้ี   
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    4.1 มีการเรียกผูเสนอราคาราย มาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําไดและมีความ
เหมาะสมใหเสนอซื้อหรือจาง  
    4.2 กรณีดําเนินการตาม 4.1 แลวไมไดผล ไดมีการเรียกผูเสนอราคาท่ี
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียืน่ซองเสนอราคา
ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร(เชน ระยะเวลาท่ีจะไดรับพัสดุหรืองานจางทัน
ตามกําหนดเวลาหรือตามแผน) โดยตรวจสอบวา  
         4.2.1 มีหลักฐานการเชิญผูเสนอราคาทุกราย และไดกําหนดวัน/เวลาและ
สถานท่ีใหเสนอราคาใหมท่ีเปนวัน/เวลาและสถานท่ีเดยีวกัน  
         4.2.2 รายงานผลการพิจารณาราคาไดระบุการดําเนินการใหเสนอราคาใหม
อยางถูกตองตรงกันหรือสอดคลองกับหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

7. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
1. เพ่ือใหทราบวามีการอนุมตัิสั่งซือ้/จางอยาง
ถูกตองตามผลการพิจารณาการประกวดราคา  
2. เพ่ือใหทราบวา มีการสง/ประกาศผลการ
พิจารณาอยางถูกตองครบถวน  

1. ไมแนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาท่ีไดรับท้ังหมด 
หรือแนบไมครบถวนไปพรอมกับรายงานผลการพิจารณา
และความเห็น  
2. อนุมิสั่งซื้อสั่งจางโดยผูไมมีอํานาจ  
3. ไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายผานทาง 
e –mail  
4. ประกาศผลไมครบชองทางตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และขอกําหนด  
5. ไมไดคืนหลักประกันการเสนอราตาแกผูเสนอราคาราย
ท่ีไมไดถูกคัดเลือกตั้งแตลําดับท่ี 4 ภายใน 15 วันนับถัด
จากวันท่ีหัวหนาสวนราชการไดพิจารณารายงานผลการ
คัดเลือกผูชนะการเสนอราคาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  
6. ไมแจงเหตผุลการไมเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ 
ของหัวหนาสวนราชการใหคณะกรรมการฯ ทราบ  
7. ไมยกเลิกการประกวดราคา กรณีหัวหนาสวนราชการไม
เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  

1. สอบทานการอนุมัตสิั่งซื้อสั่งจางวามีการปฏิบัติดังตอไปน้ี  
    1.1 ไดอนุมัตสิั่งซื้อสั่งจางกับผูชนะการประกวดราคาจากหนังสือหรือรายงานผล
การพิจารณาและขออนุมัตสิั่งซื้อสัง่จางวา ถูกตองตรงกันกับรายช่ือผูชนะการ
ประกวดราคาในระบบ  
    1.2 ขอมูลตามขอ 1.1 ถูกตองครบถวนตรงกับรายงานสรุปผลการพิจารณาการ
เสนอราคาและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ (เชน ประกาศท่ีเผยแพรเอกสารเสนอ
ราคาของผูชนะการเสนอราคาท่ีพิมพออกจากระบบ)  
2. สอบทานการสงหรือประกาศผลการพิจารณาวามีการปฏิบัตดิังตอไปน้ี  
    2.1 มีการแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย โดย ตรวจสอบวาหลักฐาน
การนําสงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย (เชน หนังสือเสนอหรืออนุมัตสิงผล
การพิจารณาใหผูเสนอราคา เอกสารหลักฐานการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส e - 
mail)  
    2.2 มีการประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซตของสวนราชการ และเว็บไซ๖ของ
กรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบวามหีลักฐานการนําสงขอมูลข้ึนเว็บไซ๖ของสวน
ราชการ และหลักฐานการสงประกาศผลการพิจารณาใหกรมบัญชีกลาง หรือการ
แสดงผลการประกาศผลในหนาเว็บไซตของสวนราชการและของกมบัญชีกลาง  
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ภาคผนวก 1  กระดาษทําการ 
ภาคผนวก 2  ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ภาคผนวก 3  รายการพัสดุท่ีตองดําเนินการจัดหาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
  (Electronic Market : e –market)
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