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คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ความเป็นมา 
ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ พัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 3 โดยเป็นการพัฒนาระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ระบบข้อมูลสินค้า 
(Electronic Catalog : e-catalog) ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  

กลุ ่มตรวจสอบภายใน ส าน ักงานบร ิห ารหนี ้สาธารณะ ตามหนังส ือกรมบ ัญช ีกลาง 
ที่ กค 0409.28/ว342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก าหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
จัดการด้านพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปรามปัญหาการทุจริต 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของส่วนราชการ 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 

3. เพ่ือพัฒนางานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ของกลุ่มตรวจสอบภายในของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

ขอบเขตการจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมถึงกระบวนการด าเนินงานตามระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยได้น าเสนอเนื้อหาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่การร่างขอบเขต
ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา การรายงานการขอซื้อขอจ้าง การพิจารณาวิธีการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง การด าเนินงานจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนกระทั่งได้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง  
ท าสัญญา และบันทึกรายการซื้อจ้างเข้าสู่ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

2. ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน ได้แก่ ผู้มีอ านาจ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และ
คณะกรรมการต่างๆ 

3. ข้อควรรู้และข้อพึงระวังในแต่ละข้ันตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรรู้และให้ความสนใจ 
 

ค านิยามศัพท ์  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 

ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) มีค าศัพท์ที่ควรทราบ ได้แก่ 

การพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 

การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

การจ้าง ให้หมายความรวมถึง การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

การจ้างที่ปรึกษา หมายถึง การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด หรือข้าราชการอ่ืนซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซ่ึงด ารงต าแหนง่ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกับการพัสดุ หรอืผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขาย 
ในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างท าพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่
ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน 

2) ความสัมพันธ์ในเชิงทุน ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชน จ ากัด (หมายถึงผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน หรือหลายรายในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน 

3) ความสัมพันธ์ในเชิงไขว้ มีความสัมพันธ์ไขว้กันระหว่างเชิงบริหาร และเชิงทุนต้องไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน จ ากัด (หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในกิจการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน 
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กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Bidding : e-bidding) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง 

การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ 

เผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ 

ไม่เผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ 

มีผู้วิจารณ์ ไม่มีผู้วิจารณ์ 

ปรับปรุงร่างฯ ไม่ปรับปรุงร่างฯ 

รายงานปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงพร้อม
ความเห็น 

จ าท าประกาศและเอกสารประกวดราคา 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งให้/จ าหน่ายเอกสารฯ 

การเสนอราคา 
(เสนอราคาได้ครั้งเดียวภายในเวลาที่ก าหนด) 

พิจารณาผลการประกวดราคา 
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

                         การอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบ 
- แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลงเว็บไซต์ 
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กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้ง
หนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิค
เฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e-market ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 
มีข้ันตอนด าเนินการหลักๆ ดังนี้ 

1. การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่เอกสารดังนี้ 
1.1 รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท าให้มีรายการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 ดังนี้ 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง

หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้หรือ

เงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น 

(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออ่ืนฯ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  
ทั้งนี้ ให้เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
1.2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่าง

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด ซึ่งหากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ 
กวพ. ก าหนดก็สามารถท าได้แต่ให้มีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบ
นอกจากนี้ เพ่ือความรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของส่วนราชการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดท าเป็นประกาศ
และมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
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(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 
(4) ก าหนดวันเวลาเสนอราคา 
(5) ก าหนดให้น าตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวันเวลาสถานที่ท่ีก าหนด (ถ้ามี) 

2. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า การจัดหาพัสดุในครั้งใดมีความจะเป็นต้องน าร่าง

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและไม่มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผ่านทางเว็ปไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน
ราชการโดยเปิดเผยตัว 

2.1 กรณีไม่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

2.2 กรณีมีผู้ เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีพิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุง ให้ด าเนินการปรับปรุงและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันท าการ โดยในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์และมีการปรับปรุงแก้ไขในครั้งใด ส่วนราชการ
จะต้องน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการทุกครั้ง 

(2) กรณีพิจารณาเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอ
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไป 

แต่หากหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็น
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้น าร่างประกาศและร่าง
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เอกสารฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ 

3. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
3.1 การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 

(1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ตามวันและเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการของ
ส่วนราชการนั้นด้วย 

(2) การจัดหาพัสดุที่ก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอ
ราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ ส่วนราชการสามารถกระท าได้โดยจะต้องก าหนด
เงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคาน าพัสดุมาแสดง ณ ส่วนราชการ
ตามวันและเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา โดยก าหนดให้มี
ช่วงเวลาส าหรับการจัดท าข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา คือช่วงเวลาหลังวันปิดการให้หรือการ
จ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ และก่อนวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (การเสนอราคาด าเนินการ
ผ่านระบบ e-GP เพียงวันเดียว ในวันและเวลาท าการ) 

3.2 การให้หรือการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ 
การให้หรือการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ ให้กระท าไปพร้อมกับการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทาง
ระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ ทั้งนี้ การให้หรือการจ าหน่ายเอกสารฯ ให้กระท าผ่านทางระบบ e-GP 
เท่านั้น 

4. การเสนอราคา 
การเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP โดยด าเนินการหลังปิดการให้หรือจ าหน่ายเอกสาร

ประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และก าหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียว ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 35 วรรคหนึ่ง โดยก่อน
ถึงก าหนดวันเสนอราคา คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้ 

4.1 รับเอกสารเสนอราคา เมื่อถึงก าหนดวันรับขอเสนอราคาให้คณะกรรมการฯ รับเอกสาร
ผ่านทางระบบ e-GP เท่านั้น เว้นแต่กรณีการซื้อหรือการจ้างที่ต้องให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ จัดท าบันทึกการน าพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
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 เมื่อพ้นก าหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้วห้ามคณะกรรมการฯ รับเอกสารหลักฐาน
และพัสดุตัวอย่างเพ่ิมเติมจากผู้เสนอราคา เว้นแต่กรณีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16 (9) 

4.2 กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการ
จ้างที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ ให้ผู้เสนอราคาน า
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอ านาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอ านาจ พร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดง
เพ่ือทดลองหรือทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดในประกาศ 

 เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา ด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดท าเอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File โดยผู้เสนอราคารับผิดชอบตรวจสอบความครบ ถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสารที่จะใช้เสนอ
ราคาให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดวันยื่นเสนอราคา 

(2) ผู้เสนอราคาน า PDF File ที่ได้จัดเตรียมมาด าเนินการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านระบบ e-GP ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู้เสนอ
ราคารับผิดชอบตรวจสอบความครบ ถ้วนถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูลของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอ
ราคา 

(3) เมื่อผู้เสนอราคายืนยันการเสนอราคาแล้วห้ามด าเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูล
ใดๆ เพ่ิมเติมผ่านระบบ e-GP อีก 

(4) ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจพบ
สามารถตัดสิทธิ์โดยไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้
เสนอราคารายนั้นมาท าสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

(5) กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง ให้ผู้
เสนอราคาน าเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้อ านาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอ านาจพร้อมตัวอย่าง
พัสดุไปแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในประกาศ 

5. การพิจารณาผลการเสนอราคา มีการด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคาทุกราย

ผ่านระบบ e-GP จ านวน 1 ชุด โดยให้กรรมการฯ ทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาทุกแผ่น 

5.2 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพัสดุหรืองานจ้าง คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วพิจารณา ดังนี้ 

(1) คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือผู้ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งคณะ
กรรมการฯ อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลง
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สาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ตัดรายชื่อของผู้เสนอราคานั้นและบันทึกไว้ในรายงานด้วย 

(2) กรณีผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่าง
นั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้นต่อผู้เสนอราคาในขั้นต่อไป 

5.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา โดย
พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ าสุดรายที่เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด และได้รับการยื่นยัน
จากระบบ e-GP ว่าเป็นผู้ที่เข้าสู่ระบบในล าดับแรก หรือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคา
ที่ก าหนด โดยพิจารณาผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้ าหนักมากที่สุดหรือผู้ที่เสนอราคาใน
ล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคาให้ใช้ หลักเกณฑ์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่าการก าหนดคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพียงพอที่จะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้ได้มาซึ่ง
พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

(2) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในกรณีที่
ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการก าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดปัจจัยต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผ้เสนอราคาท่ี
เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่ าสุดสามารถชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

(3) การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา มีข้ันตอนดังนี้ 

 (3.1) พิจารณาเลือกตัวแปรหลัก ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ตัวแปรหลัก ส าหรับใช้
ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่ 

 (3.1.1) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ 
 (3.1.2) ผลการประเมินผู้ค่าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ 
 (3.1.3) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปลก

หลักประเภทไม่บังคับ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า มาตรฐานของสินค้า ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
บริการหลังการขาย และประโยชน์ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นแค่ส่วนราชการ 

 (3.1.4) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัว
แปรหลักประเภทไม่บังคับ 
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 ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลัก (3.1.1) – (3.1.4) มาก าหนดเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจเลือกใช้ตัวแปรหลักประเภทบังคับตาม (3.1.1) และตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับบางตัวแปรตาม (3.1.2) – (3.1.4) หรือทั้งหมดก็ได้ 

 (3.2) หลักจากที่ก าหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้ าหนักของตัวแปรหลักแต่ละ
ตัวแปร โดยก าหนดให้น้ าหนักของตัวแปรรวมทั้งหมด เท่ากับ 100 ซึ่งในการพิจารณาน้ าหนักของตัวแปรให้
ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

5.4 กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 (4) 
แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้เสนอราคารายนั้น เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากราคาที่เสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงิน หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคา
อีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรทุกรายมาเสนอ
ราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายได้ไม่ยื่นใบเสนอราคาให้
ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 

 หากผู้เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาใหม่ครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน หรือสูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการ
จัดหาเพื่อด าเนินการใหม ่

6. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลการพิจารณะให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์
ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

อนึ่ง ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ที่จะเข้ามาด าเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้ ต้องเป็น
ผู้ที่ผ่านการประเมินสิทธิผู้เสนอราคา 
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แนวทางการตรวจสอบ 
 

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1. ความเสี่ยง 

กระบวนการปฏบิัติงาน ความเสี่ยง 
1.จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบ 
2. การค านวณราคากลางไม่ถูกต้อง 
3. ผู้จัดท าเอกสารฯ ไม่ใช่เจา้หน้าที่พสัดุ 
4. การเสนอราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 

2. การเผยแพร่ร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคา 

1. ไม่เผยแพร่ร่างฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินราคาของการจัดหาพสัดุที่ก าหนด 
2. ระยะเวลาในการเผยแพร่ร่างฯ และช่องทางในการเผยแพร่ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด 
3. การพิจารณาจัดท าหรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรบัปรุงร่างฯ ไม่
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั หรือข้อก าหนด หรือมีการจัดท าไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสม 
4. ร่างฯ ที่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหรือที่ไดร้ับอนุมัติให้
ปรับปรุง/หรือไม่ปรบั มีการด าเนินการโดยไม่เปน็ไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อก าหนด 

3. การเผยแพร่และการให้หรือ
จ าหน่ายประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 

1. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความหรือ
รายการในร่างประกาศและรา่งเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
2. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มีสาระส าคัญ ไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด 
3. ระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัหรือ
ข้อก าหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารฯ 
4. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา 
ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด 
5. ไม่ได้ก าหนดวนัเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับหรือข้อก าหนด 
6. ไม่ได้ให้หรือจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP 

4. การเสนอราคา    เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการท างานในระบบ e-GP ซึ่งมี
ระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่ าที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝา่ฝนื/ไมป่ฏิบัติตามระบบการควบคุมแต่อย่างไรก็
ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น 
1. ผู้เสนอราคาทราบราคาของผูเ้สนอราคารายอ่ืนในระบบ e-GP 
2. มีการป้อนตัวเลขเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP เกินระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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กระบวนการปฏบิัติงาน ความเสี่ยง 
5. การพิจารณาผลการเสนอราคา 1. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผา่นระบบ e-GP ภายหลังจาก

พ้นก าหนดการรับเอกสาร (วนัทีก่ าหนดเสนอราคา) 
2. ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ในเอกสารการเสนอราคา
ของผู้เสนอราคาทุกรายและทุกแผ่น 
3. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่
คัดเลือกที่ได้ประกาศไว ้
4. ไม่ด าเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา 

6. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจา้ง 1. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาทีไ่ด้รับทัง้หมด หรือแนบไม่
ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
2. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผูไ้ม่มอี านาจ 
3. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e-mail 
4. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและขอ้ก าหนด 
5. ไม่ได้คืนหลักประกนัการเสนอราคาแก่ผู้เสนอราคารายที่ไมไ่ด้ถูกคัดเลือก
ตั้งแต่ล าดบัที่ 4 ภายใน 15 วันนับถัดจากวนัที่หัวหน้าส่วนราชการได้
พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบื้องตน้เรียบร้อย
แล้ว 
6. ไม่แจ้งเหตุผลการไม่เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ ของหัวหน้าส่วน
ราชการให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
7. ไม่ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบเป็นคร้ังที่ 
2 หรือไม่เห็นชอบตามความเห็นคร้ังที่ 2 ของคณะกรรมการฯ 

2. ประเด็นการตรวจสอบ อาจก าหนดได้ดังนี้ 
2.1 การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง 

ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 
2.2 กรณีมีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้สาธารณชนวิจารณ์หรือให้

ข้อเสนอแนะ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาและช่องทางท่ีก าหนด 
2.3 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ มีการปฏิบัติถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา

และช่องทางที่ก าหนด 
2.4 การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอ

ราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
2.5 การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคามีการปฏิบัติถูกต้อง 

เป็นไปตามข้อก าหนด 
3. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 

3.1 เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและข้อก าหนด เอกสารหลักฐานต่างๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน รวมทั้งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและ
ได้รับความเห็นชอบโดยผู้มีอ านาจ 
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3.2 เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ได้เผยแพร่สาระส าคัญ
ครบถ้วน ระยะเวลาและช่องทางการเผยแพร่ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด  

3.3 เพ่ือให้ทราบว่าการพิจารณาผลการเสอนราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อก าหนด 

3.4 เพ่ือให้ทราบว่ามีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 

3.5 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 
3.6 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส่ และเป็นธรรม 
4. ขอบเขตการตรวจสอบ อาจก าหนดดังนี้ 

4.1 เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่น รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เป็นต้น 

4.2 ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจ าปี
งบประมาณ เช่น การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การพิจารณาผลการเสนอราคา เป็น
ต้น 
5. วิธีการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
1. การตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/งานจา้ง หรือ 
ร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน 
(TOR) 
 
เอกสารประกอบ : 
- บันทึกขออนุมัติด าเนนิโครงการ 
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

1. สอบทานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง หรือร่างขอบเขต
รายละเอียดของงาน (TOR) ดังนี้ 
   1.1 บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือข้อก าหนด 
   1.2 ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR 
   1.3 การก าหนดวัตถุประสงค ์ขอบเขตการด าเนินงาน และกรอบวงเงิน
โครงการครบถ้วน/ถูกต้อง 
   1.4 การเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติในหลักการให้ด าเนนิโครงการ 
อนุมัติร่าง TOR และกรอบวงเงนิโครงการ 

2. การตรวจสอบร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ร่างประกาศฯ  
 
เอกสารประกอบ : 
- ร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ร่างประกาศฯ 

2. สอบทานร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างประกาศฯ ดังนี ้
   2.1 จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ 
กวพ. ก าหนด 
   2.2 จัดท าร่างประกาศฯ เพื่อเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีสาระส าคัญครบถ้วนตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding  
   2.3 การเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศฯ ในเว็ปไซต์
ของส่วนราชการ และกรมบัญชกีลาง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
เพื่อให้มีการวิจารณ์ (บังคบักรณีเกิน 5 ล้านบาท) 
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ขั้นตอนที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
   2.4 การจัดท ารายงานขอปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาฯ และ 
ร่างประกาศฯ (ถ้ามีการปรบัปรงุ) 
   2.5 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 
   2.6 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และรา่งประกาศ ตามที่ปรับปรุง 

3. การตรวจสอบรายงานขอซื้อ
ของจ้าง ร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่าง
ประกาศเชิญชวน  
 
เอกสารประกอบ : 
- รายงานขอซื้อของจ้าง 
- ร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ร่างประกาศฯ 
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

3. การสอบทานรายงานขอซื้อของจ้าง ดังนี้ 
   3.1 จัดท ารายงานขอซื้อของจ้างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   3.2 รายงานขอซื้อของจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศ 
เชิญชวน ได้รับการอนุมัตจิากหัวหน้าส่วนราชการ 
   3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 
 
 
 

4. ตรวจสอบการเผยแพร่เอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 
เอกสารประกอบ : 
- บันทึกขอประกาศลงบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ และเวป็ไซต์ 
ส่วนราชการ 

4. สอบทานการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี้ 
   4.1 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ของส่วนราชการ 
กรมบัญชีกลางโดยผา่นระบบ e-GP ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3-5 วนัท าการ 
(วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เผยแพรไ่ม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
   4.2 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการของ 
ส่วนราชการ 

5. ตรวจสอบการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
 
เอกสารประกอบ : 
- เอกสารการเสนอราคาของผู้
เสนอราคา 
- เอกสารสรุปการให้คะแนนผู้
เสนอราคา 
- เอกสารคืนหลักประกันฯ 

5. สอบทานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี้ 
   5.1 คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุก
รายผ่านระบบ e-GP โดยกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไวใ้นเอกสารทุก
แผ่น 
   5.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุฯ 
   5.3 คณะกรรมการฯ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทีก่ าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
   5.4 การคืนหลักประกันการเสนอราคา (ภายใน 15 วันนับจากวันพิจารณา
เบื้องต้นแล้วเสร็จ ยกเว้น 3 ล าดับแรกคืนเมื่อได้ท าสัญญาแล้ว) 

6. ตรวจสอบการอนุมัติสั่งซื้อสั ่
งจ้าง 
 
เอกสารประกอบ :  

6. สอบทานการอนุมัตสิั่งซื้อสั่งจ้าง ดังนี้ 
   6.1 คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร 
ผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ 
และเสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิสั่งซื้อสั่งจ้าง 
   6.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
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ขั้นตอนที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
- รายงานผลการพิจารณาการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ 
- ประกาศผลการพิจารณาO 
- บันทึกขอประกาศผลการ
พิจารณาฯ 

   6.3 ประกาศผลพิจารณาในเว็ปไซต์ และกรมบัญชีกลาง (ไมน่้อยกว่า 3 
วัน) 

7. ตรวจสอบการประเมินสิทธิผู้
เสนอราคา 
 
เอกสารประกอบ : 
- สัญญาณไฟในระบบ e-GP 

7. สอบทานการประเมินสทิธิผู้เสนอ ดังนี้ 
   7.1 กรมบัญชีกลางประเมินสถานะของผู้เสนอราคาผา่นระบบ e-GP โดย
แสดงเป็นสัญญาณไฟ  
 - สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถท างานไดโ้ดยไม่มี
ปัญหา 
 - สัญญาไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา 
 - สัญญาไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าท าสัญญา เนื่องจากเปน็ผู้ทิ้งงาน 

8. ตรวจสอบการจัดท าสญัญา 
 
เอกสารประกอบ :  
- สัญญาจัดซื้อจัดจา้ง 
- เอกสารประกอบสัญญาฯ 
- ใบเสนอราคา ระบบ e-GP 
- เอกสารข้อมูลสาระส าคัญใน
ระบบ e-GP 

8. สอบทานสัญญาจดัซื้อจัดจ้าง ดังนี ้
   8.1 การจัดท าสัญญาจดัซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ไปตามระเบียบ 
พัสดุฯ รูปแบบสัญญาตามแบบ กวพ.  
   8.2 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
   8.3 เอกสารประกอบสัญญาถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบพสัดุฯ 
   8.4 การจัดท าใบเสนอราคาผา่นระบบ e-GP 
   8.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาผา่นระบบ e-GP 

9. ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน
แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ สตง. 
และการจัดท าแบบ สขร.1 
 
เอกสารประกอบ :  
- หนังสือน าส่งรายงานการจัดซือ้
จัดจ้าง และรายงานผลตามแผน
รายไตรมาส 
- บันทึกขอประกาศลงเว็บไซต์
ส่วนราชการ 

9. สอบทานการจัดส่งรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจา้งให้ส านกังาน 
การตรวจเงินแผ่นดนิ และการจดัท าแบบ สขร.1 ดังนี ้
   9.1 การส่งรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงานก่อสร้าง, จัดซื้อครุภัณฑ์) 
   9.2 การส่งรายงานผลตามแผนรายไตรมาส (เฉพาะงานก่อสรา้ง, จัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 
   9.3 การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจา้งรายเดือน ตามแบบ 
สขร.1 ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3808 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2551 และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สว่นราชการ (กรณีวงเงินเกิน 
1 แสนบาท) 

10. ตรวจสอบการจัดส่งสัญญา
ว่าจ้าง/รายงานข้อมูลของ
คู่สัญญา 
 
เอกสารประกอบ :  
- หนังสือน าส่งสัญญาให้แก่
ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
และกรมสรรพากร 

10. สอบทานการจัดส่งสัญญาวา่จ้าง/รายงานขอมูลของคู่สัญญา ดังนี้ 
   10.1 การส่งสัญญาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนินบัจากวันที่ท า
สัญญา (กรณีวงเงนิเกิน 1 ล้านบาท) 
   10.2 การส่งสัญญาให้กรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นบัจากวนัท าสัญญา 
(กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท) 
   10.3 รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย  
(แบบ บช 1) รายงานผา่นระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
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ขั้นตอนที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
- รายงานข้อมูลของคู่สัญญาใน
ระบบ e-GP 
 
 
11. ตรวจสอบการตรวจรับพัสด/ุ
การจ้าง 
 
เอกสารประกอบ :  
-  หนังสือส่งมอบพสัดุ/งาน 
-  ใบแจ้งหนี ้
-  รายงานตรวจรับพัสดุ/การจ้าง 

11. สอบทานการตรวจรับพสัดุ/การจ้าง ดังนี้ 
   11.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ไม่เปน็
บุคคลเดียวกับคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
   11.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจา้ง รายงาน 
ผลการตรวจรับพสัดุ/การจา้ง ตอ่หัวหน้าส่วนราชการ 
   11.3 ผู้มีอ านาจเห็นชอบผลการตรวจรับและให้จ่ายเงนิ 

12. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
 
เอกสารประกอบ :  
- ฎีกา และเอกสารประกอบ 
- ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS 
 

12. สอบทานการเบิกจ่ายเงิน ดงันี ้
   12.1 การจัดท าฎีกาเพื่อขอเบิกเงิน 
   12.2 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน  
   12.3 การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
   12.4 การอนุมัติการเบิกจ่ายโดยผู้มีอ านาจอนุมัติการจา่ยเงิน 
   12.5 ผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 

13. ตรวจสอบการควบคุมและ
เก็บรักษาพัสด ุ
 
เอกสารประกอบ : 

- ทะเบียนคุมพสัด ุ
- ใบเบิก-จ่ายพัสด ุ
- ข้อมูลงวดการส่งมอบ

พัสดุ/งานในระบบ e-
GP 

13. สอบทานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ ดงันี้ 
   13.1 สถานที่จัดเก็บ  
   13.2 การจัดท าทะเบียนคุมพสัดุ และการจัดเก็บเอกสาร 
   13.3 การจัดท าเอกสารประกอบเบิก – จ่ายพัสด ุ
   13.4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
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ตัวอย่างกระดาษท าการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 

 

รหสักระดาษท าการ W/S ……………………..

หน่วยรับตรวจ ………………………………………… ผู้จัดท า ………………………………………………….
ผู้รับตรวจ ……………………………………………….. ผู้จัดท า ………………………………………………….
วนัท่ี วนัท่ีจัดท า …………………………………………….

ผู้สอบทาน ……………………………………………
วนัท่ีสอบทาน ……………………………………….

วตัถปุระสงค์การตรวจสอบ 1. การด าเนินงานจัดหาพสัดุด้วยวธิตีลาดอเิล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) และด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เปน็ไปอย่างถกูต้อง
   ตามกฎหมาย ระเบยีบ มติคณะรัฐมนตรี หรือค าส่ังที่เกีย่วขอ้ง
2. การบนัทึกขอ้มูลในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และการบนัทึกขอ้มูลการเบกิจ่ายในระบบ GFMIS มีความถกูต้อง ครบถว้น
3. เพือ่ใหห้วัหน้าส่วนราชการรับทราบผลการด าเนินงาน รวมท้ังปญัหาอปุสรรคในการปฏิบติังาน และสามารถตัดสินใจแกป้ญัหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทนัการณ์

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าบนัทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ
1.2 ค าส่ังแต่งต้ังบคุคลหรือคณะกรรมการจัดท ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ / 
คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR
1.3 การก าหนดวตัถปุระสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน และกรอบวงเงินโครงการ
ครบถว้น/ถกูต้อง
     ไม่ครบถว้น/ ไม่ถกูต้อง
1.4 หวัหน้าส่วนราชการอนุมัติในหลักการใหด้ าเนินโครงการ อนุมัติร่าง TOR และกรอบวงเงิน
โครงการ

กระดาษท าการจัดซ้ือจัดจ้าง
วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ขั้นตอน
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ

1. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พสัดุ/งานจ้าง หรือร่างขอบเขต
รายละเอยีดของงาน (TOR)
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มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

2.1  เจ้าหน้าท่ีพสัดุจัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (ตามท่ี กวพ. ก าหนด)
ครบถว้น/ถกูต้อง
    ไม่ครบถว้น/ ไม่ถกูต้อง
2.2 เจ้าหน้าท่ีพสัดุจัดท าร่างประกาศเพือ่เผยแพร่เอกสารประกวดราคา
ครบถว้น/ถกูต้อง
    ไม่ครบถว้น/ ไม่ถกูต้อง

2.4  จัดท ารายงานขอปรับปรุงแกไ้ขร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ (ถา้มีการปรับปรุง)

2.5  หวัหน้าส่วนราชการเหน็ชอบร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศท่ีปรับปรุงใหม่
2.6  เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศท่ีปรับปรุง

3.1 เจ้าหน้าท่ีพสัดุจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง (ตามระเบยีบฯ พสัดุ 2535 ขอ้ 27)
ถกูต้องตามหลักเกณฑ์
    ไม่ถกูต้อง/ ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์
3.2  หวัหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ และ
ร่างประกาศเชญิชวน
      การอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ และร่างประกาศเชญิ
ชวน เพือ่เผยแพร่วจิารณ์
      การอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ และร่างประกาศเชญิชวน เพือ่เผยแพร่
ประกาศเชญิชวน
3.3  ค าส่ังแต่งต้ัง
      คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
      คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ขั้นตอน
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ

2. การจัดท าร่างเอกสารประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์และร่างประกาศ

2.3  เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศในเวป็ไซด์ของส่วนราชการ และ
กรมบญัชกีลาง ติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ เพือ่ใหม้ีการวจิารณ์ (บงัคับกรณีเกนิ 5 ล้านบาท)

3. การอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง ร่าง
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
และร่างประกาศเชญิชวน
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มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

4. การเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

4.2 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอย่างเปดิเผย ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน

5. การพจิารณาผลการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์

5.1  คณะกรรมการตรวจรับจัดพมิพเ์อกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านระบบ e-GP
 และกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากบัไวใ้นเอกสารทุกแผ่น
5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา
ครบถว้น/ถกูต้อง
    ไม่ครบถว้น/ ไม่ถกูต้อง
5.3 พจิารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพจิารณาท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา
 - ผู้เสนอราคาต่ าสุด
 - ผู้เสนอราคาท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด
5.4 การคืนหลักประกนัการเสนอราคา (ภายใน 15 วนั นับจากวนัพจิารณาเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
ยกเวน้ 3 ล าดับแรก คืนเมื่อได้ท าสัญญาแล้ว)

6. การอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง 6.1 คณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเหน็พร้อมเอกสาร ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 
ต่อหวัหน้าส่วนราชการเพือ่ขอความเหน็ชอบ และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง
6.2 แจ้งผลการพจิารณาใหผู้้เสนอราคาทุกรายทราบ

6.3 ประกาศผลการพจิารณาในเวป็ไซด์หน่วยงานและกรมบญัชกีลาง (ไม่น้อยกวา่ 3 วนั)

7.1 ประเมินสถานะและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของผู้เสนอราคา  ไฟเขยีว
 ไฟเหลือง

*เปน็อ านาจของกรมบญัชกีลาง*  ไฟแดง

ขั้นตอน
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ

4.1 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาและประกาศในเวป็ไซด์ของส่วนราชการ กรมบญัชกีลาง โดย
ผ่านระบบ e-GP ติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 3-5 วนัท าการ (วงเงินเกนิ1 ล้ายบาทเผยแพร่ไม่น้อยกวา่ 5 
วนัท าการ)

7. การประเมินสิทธผู้ิเสนอราคา
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มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

8. การจัดท าสัญญา 8.1 เลขท่ีสัญญา
(ตามระเบยีบฯ พสัดุ 35) 8.2 ว.ด.ป. สัญญา
รูปแบบสัญญา 8.3 ชื่อคู่สัญญา
 แบบ กวพ. 8.4 จ านวนหน่วย
 แบบ กวพ. 8.5 จ านวนเงินจัดซ้ือจัดจ้าง

 (แบบปรับราคาได้) 8.6 ว.ด.ป. เร่ิมมีผลบงัคับ
 แบบผ่านการตีความ 8.7 ว.ด.ป. ส้ินสุดสัญญา

 จากอยัการ 8.8 วธิชี าระเงิน / งวดการช าระเงิน
กรณีขอ้พพิาก 8.9 หลักประกนัสัญญา
 อนุญาโตตุลาการ  เงินสด
 ศาลปกครอง  เชค็ธนาคาร

 หนังสือค้ าประกนัธนาคาร
 หนังสือค้ าประกนับรรษทั
 พนัธบตัรรัฐบาลไทย
8.10 ระยะเวลาประกนัความช ารุดบกพร่อง
8.11 สอบยันหนังสือค้ าประกนักบัธนาคาร
8.12 ก าหนดค่าปรับ
8.13 ต่อ/ขยายสัญญา
8.14 อ านาจผู้ลงนาม
 หวัหน้าส่วนราชการ
 ผู้รับมอบอ านาจ
8.15 จ านวนเงินอากรแสตมป ์(เฉพาะงานจัดจ้าง)
8.16 เอกสารประกอบการจัดท าสัญญา
 เอกสารอืน่ๆ ท่ีก าหนด
 หนังสือสนองรับราคา
8.17 จัดท า PO ในระบบ e-GP
8.18 การเผยแพร่ขอ้มูลสาระส าคัญในสัญญาในระบบ e-GP

ขั้นตอน
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
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มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

9.1 ส่งรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (เฉพาะงานกอ่สร้าง, จัดซ้ือครุภัณฑ์)
9.2 ส่งรายงานผลตามแผนรายไตรมาส (เฉพาะงานกอ่สร้าง, จัดซ้ือครุภัณฑ์)
9.3 สรุปผลการพจิารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรีท่ี นร 0108/ว 3808 ลว. 23 ก.ค. 2551 และเผยแพร่ในเวป็ไซด์หน่วยงาน
10.1 ส่งสัญญาให ้สตง. วนันับจากวนัที่ท าสัญญา (กรณีเกนิ 1 ล้านบาท)
10.2 ส่งสัญญาใหส้รรพากร ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีท าสัญญา (กรณีเกนิ 1 ล้านบาท)
10.3 รายงานขอ้มูลของคู่สัญญาท่ีต้องย่ืนบญัชแีสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช 1) รายงานผ่าน
ระบบ e-GP ของกรมบญัชกีลาง
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 กรมบญัชกีลาง

11. การตรวจรับพสัดุ/การจ้าง 11.1  ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เปน็บคุคล
เดียวกบัคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
11.2  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานผลการตรวจรับพสัดุ/การ
จ้างต่อหวัหน้าส่วนราชการ
11.3  ผู้มีอ านาจเหน็ชอบรายงานและอนุมัติใหเ้บกิจ่ายเงิน

12. การเบกิจ่ายเงิน 12.1  ฝ่ายคลังต้ังฎีกาเพือ่ขอเบกิเงิน
12.2  ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิจ่าย
 ใบส่งสินค้า
 ใบแจ้งหนี้
 วงเงินถกูต้อง
 กรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อครบถว้น
 ว.ด.ป. ตรวจรับ
 ผลส าเร็จของงาน
12.3  บนัทึกขอ้มูลการเบกิจ่ายในระบบ GFMIS เพือ่เบกิเงินใหแ้กผู้่ขาย
12.4  ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน
12.5  ตรวจสอบผลการเบกิจ่ายเงินในระบบ GFMIS

ขั้นตอน
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ

9. จัดส่งรายงานแผน/ผลการจัดซ้ือจัด
จ้างให ้สตง. และ การจัดท าแบบ 
สขร.1 (กรณีวงเงินเกนิ 100,000 บาท)

10. จัดส่งสัญญาวา่จ้าง/รายงาน
ขอ้มูลของคู่สัญญา
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มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่

13. การควบคุมและเกบ็รักษา 13.1 สถานทีจ่ัดเกบ็
13.2 การลงทะเบยีนคุมพสัดุ และการจัดเกบ็เอกสาร
13.3 การเบกิ-จ่ายพสัดุ
13.4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

สรปุผลการตรวจสอบ :   

ผู้ตรวจสอบ.......................................................... ผู้สอบทาน..........................................................
วนัที ่................................................................... วนัที ่...................................................................

ขัน้ตอน
รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding สามารถศึกษาและรวบรวมข้อมูลได้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 

หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรศึกษาแลติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในเบื้องต้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ส าคัญ อาทิ เช่น 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
- ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวพ) 0401.3/ว 150 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 188 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่องยกเว้นและก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่องการก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค (กวพ) 0401.3/ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - 
bidding) 
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-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค (กวพ) 0401.3/ว 479 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค (กวพ) 0401.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีจัดหาพัสดุโดยยกว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค (กวพ) 0401.3/ว 190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ก าหนดสินค้าด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e -market) เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
จัดท าโดย : 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กันยายน 2559 


