คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ความเป็นมา
ด้ ว ยกระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางได้ พั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
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 ่ม ตรวจสอบภายใน ส านัก งานบริห ารหนี ้ส าธารณะ ตามหนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง
ที่ กค 0409.28/ว342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กาหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ได้จัดทาแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
จัดการด้านพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปรามปัญหาการทุจริต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของส่วนราชการ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
3. เพื่อพัฒนางานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ของกลุ่มตรวจสอบภายในของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ขอบเขตการจัดทา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งแนวทางการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการตรวจสอบการดาเนินงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market : e-market) และด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมถึงกระบวนการดาเนินงานตามระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยได้นาเสนอเนื้อหาการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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1. ขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่การร่างขอบเขต
ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา การรายงานการขอซื้อขอจ้าง การพิจารณาวิธีการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง การดาเนินงานจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนกระทั่งได้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ทาสัญญา และบันทึกรายการซื้อจ้างเข้าสู่ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
2. ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ผู้มีอานาจ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และ
คณะกรรมการต่างๆ
3. ข้อควรรู้และข้อพึงระวังในแต่ละขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรรู้และให้ความสนใจ
คานิยามศัพท์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) มีคาศัพท์ที่ควรทราบ ได้แก่
การพัสดุ หมายถึง การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
การจ้างที่ปรึกษา หมายถึง การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล สาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซง่ึ ดารงตาแหน่งที่มหี น้าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้มีอานาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
จากหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขาย
ในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่
ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน
2) ความสัมพันธ์ในเชิงทุน ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จากัด บริษัทมหาชน จากัด (หมายถึงผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น หรือหลายรายในการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน
3) ความสัมพันธ์ในเชิงไขว้ มีความสัมพันธ์ไขว้กันระหว่างเชิงบริหาร และเชิงทุนต้องไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด บริษัทมหาชน จากัด (หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น) ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในกิจการจัดซื้อจัดจ้างคราวเดียวกัน
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กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
การจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ

เผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ
มีผู้วิจารณ์
ปรับปรุงร่างฯ

ไม่เผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ
ไม่มีผู้วิจารณ์

ไม่ปรับปรุงร่างฯ

รายงานปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงพร้อม
ความเห็น

จาทาประกาศและเอกสารประกวดราคา

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งให้/จาหน่ายเอกสารฯ
การเสนอราคา
(เสนอราคาได้ครั้งเดียวภายในเวลาที่กาหนด)
พิจารณาผลการประกวดราคา
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

การอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบ
- แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลงเว็บไซต์
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
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กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้ง
หนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอีย ดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิค
เฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบ e-market ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
มีขั้นตอนดาเนินการหลักๆ ดังนี้
1. การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่เอกสารดังนี้
1.1 รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาให้มีรายการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ดังนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่นฯ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
ทั้งนี้ ให้เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
1.2 ร่ างประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่พัส ดุจัดทาร่าง
เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามตั ว อย่ า งเอกสารประกวดราคาซื้ อ หรื อ จ้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กาหนด ซึ่งหากจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่
กวพ. กาหนดก็สามารถทาได้แต่ให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบ
นอกจากนี้ เพื่อความรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของส่วนราชการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทาเป็นประกาศ
และมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
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(3) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
(4) กาหนดวันเวลาเสนอราคา
(5) กาหนดให้นาตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวันเวลาสถานที่ที่กาหนด (ถ้ามี)
2. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
หั ว หน้ าส่ ว นราชการพิจ ารณาเห็ นว่า การจัดหาพัส ดุในครั้งใดมีค วามจะเป็นต้องน าร่ า ง
ประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้ ส าธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและไม่มีการกาหนดเงื่อนไขที่เป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการนาร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านทางเว็ปไซต์ของส่วนราชการและเว็บ ไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายั งส่ ว น
ราชการโดยเปิดเผยตัว
2.1 กรณีไม่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
2.2 กรณี มี ผู้ เ สนอแนะหรื อ วิจ ารณ์ ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ร่ ว มกั บ ผู้ รับ ผิ ดชอบจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่าสมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้
ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีพิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุง ให้ดาเนินการปรับปรุงและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจัดทารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอ
หั ว หน้ าส่ ว นราชการเพื่อขอความเห็ น ชอบ เมื่อได้รับความเห็ นชอบแล้ ว ให้ นาร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันทาการ โดยในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์และมีการปรับปรุงแก้ไขในครั้งใด ส่วนราชการ
จะต้องนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็ บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการทุกครั้ง
(2) กรณี พิจ ารณาเห็ นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้ หั ว หน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุจัดทารายงานขอ
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมความเห็ นเสนอหัว หน้าส่ว นราชการเพื่อขอความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ วให้จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไป
แต่หากหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทารายงานขอปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็น
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นาร่างประกาศและร่าง
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เอกสารฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วันทาการ
3. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
3.1 การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
(1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ตามวันและเวลาที่ได้กาหนดไว้ในประกาศ ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของ
ส่วนราชการนั้นด้วย
(2) การจัดหาพัสดุที่กาหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอ
ราคานาตัว อย่ างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ส่วนราชการสามารถกระทาได้โ ดยจะต้องก าหนด
เงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคานาพัสดุมาแสดง ณ ส่ว นราชการ
ตามวันและเวลาที่กาหนด ซึ่งจะต้องดาเนินการภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันเสนอราคา โดยกาหนดให้มี
ช่วงเวลาสาหรับการจัดทาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา คือช่วงเวลาหลังวันปิดการให้หรือการ
จาหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ และก่อนวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ (การเสนอราคาดาเนินการ
ผ่านระบบ e-GP เพียงวันเดียว ในวันและเวลาทาการ)
3.2 การให้หรือการจาหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ
การให้ ห รื อการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ ให้ กระทาไปพร้อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทาง
ระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ ทั้งนี้ การให้หรือการจาหน่ายเอกสารฯ ให้กระทาผ่านทางระบบ e-GP
เท่านั้น
4. การเสนอราคา
การเสนอราคาผ่ านทางระบบ e-GP โดยดาเนินการหลั งปิดการให้ห รือจาหน่ายเอกสาร
ประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และกาหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียว ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 วรรคหนึ่ง โดยก่อน
ถึงกาหนดวันเสนอราคา คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
4.1 รับเอกสารเสนอราคา เมื่อถึงกาหนดวันรับขอเสนอราคาให้คณะกรรมการฯ รับเอกสาร
ผ่านทางระบบ e-GP เท่านั้น เว้นแต่กรณีการซื้อหรือการจ้างที่ต้องให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุมาแสดง
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ จัดทาบันทึกการนาพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เป็นหลักฐานทุกครั้ง
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เมื่อพ้นกาหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้วห้ามคณะกรรมการฯ รับเอกสารหลักฐาน
และพัส ดุตัว อย่ างเพิ่มเติมจากผู้ เสนอราคา เว้นแต่กรณีตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (9)
4.2 กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการ
จ้างที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้ ผู้เสนอราคานา
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอานาจ พร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดง
เพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดในประกาศ
เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาเอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File โดยผู้เสนอราคารับผิดชอบตรวจสอบความครบ ถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสารที่จะใช้เสนอ
ราคาให้แล้วเสร็จก่อนกาหนดวันยื่นเสนอราคา
(2) ผู้เสนอราคานา PDF File ที่ได้จัดเตรียมมาดาเนินการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านระบบ e-GP ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกาหนด โดยผู้เสนอ
ราคารับผิดชอบตรวจสอบความครบ ถ้วนถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูลของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอ
ราคา
(3) เมื่อผู้เสนอราคายืนยันการเสนอราคาแล้วห้ามดาเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่ง ข้อมูล
ใดๆ เพิ่มเติมผ่านระบบ e-GP อีก
(4) ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจพบ
สามารถตัดสิทธิ์โดยไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้
เสนอราคารายนั้นมาทาสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้
(5) กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีประกาศให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุมาแสดง ให้ผู้
เสนอราคานาเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้อานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอานาจพร้อมตัวอย่าง
พัสดุไปแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศ
5. การพิจารณาผลการเสนอราคา มีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคาทุกราย
ผ่านระบบ e-GP จานวน 1 ชุด โดยให้กรรมการฯ ทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาทุกแผ่น
5.2 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพัสดุหรืองานจ้าง คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วพิจารณา ดังนี้
(1) คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือผู้ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนด ซึ่ งคณะ
กรรมการฯ อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลง
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สาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้ตัดรายชื่อของผู้เสนอราคานั้นและบันทึกไว้ในรายงานด้วย
(2) กรณีผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนด ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่าง
นั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก น้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้นต่อผู้เสนอราคาในขั้นต่อไป
5.3 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ช นะการเสนอราคา ให้ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ร าคา โดย
พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่าสุดรายที่เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด และได้รับการยื่นยัน
จากระบบ e-GP ว่าเป็นผู้ที่เข้าสู่ระบบในลาดับแรก หรือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคา
ที่กาหนด โดยพิจารณาผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้าหนักมากที่สุดหรือผู้ที่เสนอราคาใน
ลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคาให้ใช้ หลักเกณฑ์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่าการกาหนดคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพียงพอที่จะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้ได้มาซึ่ง
พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
(2) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในกรณีที่
ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการกาหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
ทาให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจาเป็ น ต้ อง
กาหนดปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผ้เสนอราคาที่
เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่าสุดสามารถชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
(3) การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา มีขั้นตอนดังนี้
(3.1) พิจารณาเลื อกตัว แปรหลั ก ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ตัวแปรหลัก สาหรับ ใช้
กาหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา 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) มากาหนดเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจเลือกใช้ตัวแปรหลักประเภทบังคับตาม (3.1.1) และตัวแปรหลัก
ประเภทไม่บังคับบางตัวแปรตาม (3.1.2) – (3.1.4) หรือทั้งหมดก็ได้
(3.2) หลักจากที่กาหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้าหนักของตัวแปรหลักแต่ละ
ตัวแปร โดยกาหนดให้น้าหนักของตัวแปรรวมทั้งหมด เท่ากับ 100 ซึ่งในการพิจารณาน้าหนักของตัวแปรให้
คานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
5.4 กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างตามระเบีย บสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 (4)
แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งผู้เสนอราคารายนั้น เพื่อต่อรองราคาให้ต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้ หากราคาที่เสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงิน หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้ อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคา
อีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดาเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรทุกรายมาเสนอ
ราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายได้ไม่ยื่นใบเสนอราคาให้
ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม
หากผู้เสนอราคาต่าสุดในการเสนอราคาใหม่ครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน หรือสูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดาเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการ
จัดหาเพื่อดาเนินการใหม่
6. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลการพิจารณะให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์
ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
อนึ่ง ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ที่จะเข้ามาดาเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้ ต้องเป็น
ผู้ที่ผ่านการประเมินสิทธิผู้เสนอราคา
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แนวทางการตรวจสอบ
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
1.จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

2. การเผยแพร่ร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคา

3. การเผยแพร่และการให้หรือ
จาหน่ายประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา

4. การเสนอราคา

ความเสี่ยง
1. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่กาหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบ
2. การคานวณราคากลางไม่ถูกต้อง
3. ผู้จัดทาเอกสารฯ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พสั ดุ
4. การเสนอราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผา่ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
1. ไม่เผยแพร่ร่างฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินราคาของการจัดหาพัสดุที่กาหนด
2. ระยะเวลาในการเผยแพร่ร่างฯ และช่องทางในการเผยแพร่ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด
3. การพิจารณาจัดทาหรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ไม่
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด หรือมีการจัดทาไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสม
4. ร่างฯ ที่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหรือที่ได้รับอนุมัติให้
ปรับปรุง/หรือไม่ปรับ มีการดาเนินการโดยไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด
1. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความหรือ
รายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
2. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มีสาระสาคัญ ไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
3. ระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ข้อกาหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารฯ
4. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา
ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
5. ไม่ได้กาหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
6. ไม่ได้ให้หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP
เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการทางานในระบบ e-GP ซึ่งมี
ระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่าที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมแต่อย่างไรก็
ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น
1. ผู้เสนอราคาทราบราคาของผูเ้ สนอราคารายอื่นในระบบ e-GP
2. มีการป้อนตัวเลขเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP เกินระยะเวลาที่กาหนด
หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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กระบวนการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
5. การพิจารณาผลการเสนอราคา 1. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผา่ นระบบ e-GP ภายหลังจาก
พ้นกาหนดการรับเอกสาร (วันทีก่ าหนดเสนอราคา)
2. ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ในเอกสารการเสนอราคา
ของผู้เสนอราคาทุกรายและทุกแผ่น
3. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่
คัดเลือกที่ได้ประกาศไว้
4. ไม่ดาเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา
6. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
1. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาทีไ่ ด้รับทัง้ หมด หรือแนบไม่
ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
2. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผูไ้ ม่มอี านาจ
3. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e-mail
4. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
5. ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาแก่ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้ถูกคัดเลือก
ตั้งแต่ลาดับที่ 4 ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้
พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบื้องต้นเรียบร้อย
แล้ว
6. ไม่แจ้งเหตุผลการไม่เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ ของหัวหน้าส่วน
ราชการให้คณะกรรมการฯ ทราบ
7. ไม่ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบเป็นครั้งที่
2 หรือไม่เห็นชอบตามความเห็นครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการฯ

2. ประเด็นการตรวจสอบ อาจกาหนดได้ดังนี้
2.1 การจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ
2.2 กรณีมีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์หรือให้
ข้อเสนอแนะ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาและช่องทางที่กาหนด
2.3 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ มีการปฏิบัติถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา
และช่องทางที่กาหนด
2.4 การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอ
ราคาที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
2.5 การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคามีการปฏิบัติถูกต้อง
เป็นไปตามข้อกาหนด
3. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ควรกาหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้
3.1 เพื่อให้ทราบว่าการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกาหนด เอกสารหลักฐานต่างๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน รวมทั้งจัดทาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและ
ได้รับความเห็นชอบโดยผู้มีอานาจ
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3.2 เพื่อให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ได้เผยแพร่สาระสาคัญ
ครบถ้วน ระยะเวลาและช่องทางการเผยแพร่ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
3.3 เพื่อให้ทราบว่าการพิจารณาผลการเสอนราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อกาหนด
3.4 เพื่อให้ทราบว่ามีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
3.5 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง
3.6 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส่ และเป็นธรรม
4. ขอบเขตการตรวจสอบ อาจกาหนดดังนี้
4.1 เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่น รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เป็นต้น
4.2 ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจาปี
งบประมาณ เช่น การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การพิจารณาผลการเสนอราคา เป็น
ต้น
5. วิธีการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ตรวจสอบ
1. การตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง หรือ
ร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน
(TOR)

วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง หรือร่างขอบเขต
รายละเอียดของงาน (TOR) ดังนี้
1.1 บันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
1.2 คาสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เอกสารประกอบ :
เฉพาะของพัสดุ/คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
- บันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการ
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน และกรอบวงเงิน
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
โครงการครบถ้วน/ถูกต้อง
1.4 การเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติในหลักการให้ดาเนินโครงการ
อนุมัติร่าง TOR และกรอบวงเงินโครงการ
2. การตรวจสอบร่างเอกสาร
2. สอบทานร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างประกาศฯ ดังนี้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
2.1 จัดทาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
ร่างประกาศฯ
กวพ. กาหนด
2.2 จัดทาร่างประกาศฯ เพื่อเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบ :
มีสาระสาคัญครบถ้วนตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง
- ร่างเอกสารประกวดราคา
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 การเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศฯ ในเว็ปไซต์
- ร่างประกาศฯ
ของส่วนราชการ และกรมบัญชีกลาง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
เพื่อให้มีการวิจารณ์ (บังคับกรณีเกิน 5 ล้านบาท)
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ขั้นตอนที่ตรวจสอบ

3. การตรวจสอบรายงานขอซื้อ
ของจ้าง ร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่าง
ประกาศเชิญชวน

วิธีการตรวจสอบ
2.4 การจัดทารายงานขอปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาฯ และ
ร่างประกาศฯ (ถ้ามีการปรับปรุง)
2.5 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ
2.6 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศ ตามที่ปรับปรุง
3. การสอบทานรายงานขอซื้อของจ้าง ดังนี้
3.1 จัดทารายงานขอซื้อของจ้างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 รายงานขอซื้อของจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และร่างประกาศ
เชิญชวน ได้รับการอนุมัตจิ ากหัวหน้าส่วนราชการ
3.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง

เอกสารประกอบ :
- รายงานขอซื้อของจ้าง
- ร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
- ร่างประกาศฯ
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ
4. ตรวจสอบการเผยแพร่เอกสาร 4. สอบทานการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.1 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ของส่วนราชการ
กรมบัญชีกลางโดยผ่านระบบ e-GP ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3-5 วันทาการ
เอกสารประกอบ :
(วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)
- บันทึกขอประกาศลงบอร์ด
4.2 เผยแพร่เอกสารประกวดราคาอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของ
ประชาสัมพันธ์ และเว็ปไซต์
ส่วนราชการ
ส่วนราชการ
5. ตรวจสอบการพิจารณาผลการ 5. สอบทานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5.1 คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุก
รายผ่านระบบ e-GP โดยกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุก
เอกสารประกอบ :
แผ่น
- เอกสารการเสนอราคาของผู้
5.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาถูกต้อง
เสนอราคา
ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุฯ
- เอกสารสรุปการให้คะแนนผู้
5.3 คณะกรรมการฯ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทีก่ าหนดไว้ใน
เสนอราคา
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารคืนหลักประกันฯ
5.4 การคืนหลักประกันการเสนอราคา (ภายใน 15 วันนับจากวันพิจารณา
เบื้องต้นแล้วเสร็จ ยกเว้น 3 ลาดับแรกคืนเมื่อได้ทาสัญญาแล้ว)
6. ตรวจสอบการอนุมัติสั่งซื้อสั่
6. สอบทานการอนุมัตสิ ั่งซื้อสั่งจ้าง ดังนี้
งจ้าง
6.1 คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ
เอกสารประกอบ :
และเสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้อสั่งจ้าง
6.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
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ขั้นตอนที่ตรวจสอบ
- รายงานผลการพิจารณาการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ
- ประกาศผลการพิจารณาO
- บันทึกขอประกาศผลการ
พิจารณาฯ
7. ตรวจสอบการประเมินสิทธิผู้
เสนอราคา
เอกสารประกอบ :
- สัญญาณไฟในระบบ e-GP
8. ตรวจสอบการจัดทาสัญญา

วิธีการตรวจสอบ
6.3 ประกาศผลพิจารณาในเว็ปไซต์ และกรมบัญชีกลาง (ไม่น้อยกว่า 3
วัน)

7. สอบทานการประเมินสิทธิผู้เสนอ ดังนี้
7.1 กรมบัญชีกลางประเมินสถานะของผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดย
แสดงเป็นสัญญาณไฟ
- สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถทางานได้โดยไม่มี
ปัญหา
- สัญญาไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทาสัญญา
- สัญญาไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าทาสัญญา เนื่องจากเป็นผู้ทิ้งงาน
8. สอบทานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
8.1 การจัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุฯ รูปแบบสัญญาตามแบบ กวพ.
8.2 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
8.3 เอกสารประกอบสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
8.4 การจัดทาใบเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญาผ่านระบบ e-GP

เอกสารประกอบ :
- สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารประกอบสัญญาฯ
- ใบเสนอราคา ระบบ e-GP
- เอกสารข้อมูลสาระสาคัญใน
ระบบ e-GP
9. ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน 9. สอบทานการจัดส่งรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สานักงาน
แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ สตง. การตรวจเงินแผ่นดิน และการจัดทาแบบ สขร.1 ดังนี้
และการจัดทาแบบ สขร.1
9.1 การส่งรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงานก่อสร้าง, จัดซื้อครุภัณฑ์)
9.2 การส่งรายงานผลตามแผนรายไตรมาส (เฉพาะงานก่อสร้าง, จัดซื้อ
เอกสารประกอบ :
ครุภัณฑ์)
- หนังสือนาส่งรายงานการจัดซือ้
9.3 การจัดทาสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ
จัดจ้าง และรายงานผลตามแผน สขร.1 ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3808 ลงวันที่ 23
รายไตรมาส
กรกฎาคม 2551 และเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สว่ นราชการ (กรณีวงเงินเกิน
- บันทึกขอประกาศลงเว็บไซต์
1 แสนบาท)
ส่วนราชการ
10. ตรวจสอบการจัดส่งสัญญา 10. สอบทานการจัดส่งสัญญาว่าจ้าง/รายงานขอมูลของคู่สัญญา ดังนี้
ว่าจ้าง/รายงานข้อมูลของ
10.1 การส่งสัญญาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนับจากวันที่ทา
คู่สัญญา
สัญญา (กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท)
10.2 การส่งสัญญาให้กรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับจากวันทาสัญญา
เอกสารประกอบ :
(กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท)
- หนังสือนาส่งสัญญาให้แก่
10.3 รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ บช 1) รายงานผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
และกรมสรรพากร
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ขั้นตอนที่ตรวจสอบ
- รายงานข้อมูลของคู่สัญญาใน
ระบบ e-GP

วิธีการตรวจสอบ

11. ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ/ 11. สอบทานการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ดังนี้
การจ้าง
11.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่เป็น
บุคคลเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบ :
11.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงาน
- หนังสือส่งมอบพัสดุ/งาน
ผลการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
- ใบแจ้งหนี้
11.3 ผู้มีอานาจเห็นชอบผลการตรวจรับและให้จ่ายเงิน
- รายงานตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
12. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
12. สอบทานการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
12.1 การจัดทาฎีกาเพื่อขอเบิกเงิน
เอกสารประกอบ :
12.2 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน
- ฎีกา และเอกสารประกอบ
12.3 การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
- ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ
12.4 การอนุมัติการเบิกจ่ายโดยผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน
GFMIS
12.5 ผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
13. ตรวจสอบการควบคุมและ
เก็บรักษาพัสดุ
เอกสารประกอบ :
- ทะเบียนคุมพัสดุ
- ใบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ข้อมูลงวดการส่งมอบ
พัสดุ/งานในระบบ eGP

13. สอบทานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ ดังนี้
13.1 สถานที่จัดเก็บ
13.2 การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ และการจัดเก็บเอกสาร
13.3 การจัดทาเอกสารประกอบเบิก – จ่ายพัสดุ
13.4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
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ตัวอย่างกระดาษทาการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รหัสกระดาษทาการ W/S ……………………..
กระดาษทาการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
หน่วยรับตรวจ …………………………………………
ผู้รับตรวจ ………………………………………………..
วันที่

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

ขั้นตอน

ผู้จัดทา ………………………………………………….
ผู้จัดทา ………………………………………………….
วันที่จัดทา …………………………………………….
ผู้สอบทาน ……………………………………………
วันที่สอบทาน ……………………………………….
1. การดาเนินงานจัดหาพัสดุดว้ ยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) และด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งที่เกีย่ วข้อง
2. การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มีความถูกต้อง ครบถ้วน
3. เพือ่ ให้หวั หน้าส่วนราชการรับทราบผลการดาเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน และสามารถตัดสินใจแก้ปญ
ั หาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์
ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

มี/ใช่

1. การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ 1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทาบันทึกขออนุมัตดิ าเนินโครงการ
พัสดุ/งานจ้าง หรือร่างขอบเขต
1.2 คาสั่งแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะกรรมการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ /
รายละเอียดของงาน (TOR)
คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน และกรอบวงเงิ นโครงการ
ครบถ้วน/ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถกู ต้อง
1.4 หัวหน้าส่วนราชการอนุมัตใิ นหลักการให้ดาเนินโครงการ อนุมัตริ ่าง TOR และกรอบวงเงิ น
โครงการ

17

ไม่มี/ไม่ใช่

ผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ

ขั้นตอน

ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

มี/ใช่

2. การจัดทาร่างเอกสารประกวดราคา 2.1 เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่ กวพ. กาหนด)
อิเล็กทรอนิกส์และร่างประกาศ
ครบถ้วน/ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถกู ต้อง
2.2 เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทาร่างประกาศเพือ่ เผยแพร่เอกสารประกวดราคา
ครบถ้วน/ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถกู ต้อง
2.3 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศในเว็ปไซด์ของส่วนราชการ และ
กรมบัญชีกลาง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพือ่ ให้มีการวิจารณ์ (บังคับกรณีเกิน 5 ล้านบาท)
2.4 จัดทารายงานขอปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ (ถ้ามีการปรับปรุง)
2.5 หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศที่ปรับปรุงใหม่
2.6 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศที่ปรับปรุง
3. การอนุมัตริ ายงานขอซื้อขอจ้าง ร่าง 3.1 เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบฯ พัสดุ 2535 ข้อ 27)
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และร่างประกาศเชิญชวน
 ไม่ถกู ต้อง/ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
3.2 หัวหน้าส่วนราชการอนุมัตริ ายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ร่างประกาศเชิญชวน
การอนุมัตริ ายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างประกาศเชิญ
ชวน เพือ่ เผยแพร่วจิ ารณ์
การอนุมัตริ ่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างประกาศเชิญชวน เพือ่ เผยแพร่
ประกาศเชิญชวน
3.3 คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
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ไม่มี/ไม่ใช่

ผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ

4. การเผยแพร่เอกสารประกวดราคา

ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

ขั้นตอน

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

ผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ

4.1 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาและประกาศในเว็ปไซด์ของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง โดย
ผ่านระบบ e-GP ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3-5 วันทาการ (วงเงิ นเกิน1 ล้ายบาทเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5
วันทาการ)
4.2 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของหน่วยงาน

5. การพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

6. การอนุมัตสิ ั่งซื้อสั่งจ้าง

5.1 คณะกรรมการตรวจรับจัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านระบบ e-GP
และกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกแผ่น
5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา
ครบถ้วน/ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน/ ไม่ถกู ต้อง
5.3 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
- ผู้เสนอราคาต่าสุด
- ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
5.4 การคืนหลักประกันการเสนอราคา (ภายใน 15 วัน นับจากวันพิจารณาเบื้องต้นแล้วเสร็จ
ยกเว้น 3 ลาดับแรก คืนเมื่ อได้ทาสัญญาแล้ว)
6.1 คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเสนอผู้มีอานาจอนุมัตสิ ั่งซื้อสั่งจ้าง
6.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

6.3 ประกาศผลการพิจารณาในเว็ปไซด์หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง (ไม่น้อยกว่า 3 วัน)
7. การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา

7.1 ประเมินสถานะและผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของผู้เสนอราคา
*เป็นอานาจของกรมบัญชีกลาง*
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 ไฟเขียว
 ไฟเหลือง
 ไฟแดง

ขั้นตอน
8. การจัดทาสัญญา
(ตามระเบียบฯ พัสดุ 35)
รูปแบบสัญญา
 แบบ กวพ.
 แบบ กวพ.
(แบบปรับราคาได้)
 แบบผ่านการตีความ
จากอัยการ
กรณีขอ้ พิพาก
 อนุญาโตตุลาการ
 ศาลปกครอง

ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

มี/ใช่

8.1 เลขที่สญ
ั ญา
8.2 ว.ด.ป. สัญญา
8.3 ชื่อคูส่ ญ
ั ญา
8.4 จานวนหน่วย
8.5 จานวนเงิ นจัดซื้อจัดจ้าง
8.6 ว.ด.ป. เริ่มมีผลบังคับ
8.7 ว.ด.ป. สิ้นสุดสัญญา
8.8 วิธชี าระเงิ น / งวดการชาระเงิ น
8.9 หลักประกันสัญญา
 เงิ นสด
 เช็คธนาคาร
 หนังสือค้าประกันธนาคาร
 หนังสือค้าประกันบรรษัท
 พันธบัตรรัฐบาลไทย
8.10 ระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่อง
8.11 สอบยันหนังสือค้าประกันกับธนาคาร
8.12 กาหนดค่าปรับ
8.13 ต่อ/ขยายสัญญา
8.14 อานาจผู้ลงนาม
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้รับมอบอานาจ
8.15 จานวนเงิ นอากรแสตมป์ (เฉพาะงานจัดจ้าง)
8.16 เอกสารประกอบการจัดทาสัญญา
 เอกสารอืน่ ๆ ที่กาหนด
 หนังสือสนองรับราคา
8.17 จัดทา PO ในระบบ e-GP
8.18 การเผยแพร่ขอ้ มูลสาระสาคัญในสัญญาในระบบ e-GP
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ไม่มี/ไม่ใช่

ผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ

ขั้นตอน

ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

มี/ใช่

9. จัดส่งรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัด 9.1 ส่งรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงานก่อสร้าง, จัดซื้อครุภัณฑ์)
จ้างให้ สตง. และ การจัดทาแบบ
9.2 ส่งรายงานผลตามแผนรายไตรมาส (เฉพาะงานก่อสร้าง, จัดซื้อครุภัณฑ์)
สขร.1 (กรณีวงเงิ นเกิน 100,000 บาท) 9.3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 ตามหนังสือสานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร 0108/ว 3808 ลว. 23 ก.ค. 2551 และเผยแพร่ในเว็ปไซด์หน่วยงาน
10. จัดส่งสัญญาว่าจ้าง/รายงาน
10.1 ส่งสัญญาให้ สตง. วันนับจากวันที่ทาสัญญา (กรณีเกิน 1 ล้านบาท)
ข้อมูลของคูส่ ญ
ั ญา
10.2 ส่งสัญญาให้สรรพากร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทาสัญญา (กรณีเกิน 1 ล้านบาท)
10.3 รายงานข้อมูลของคูส่ ญ
ั ญาที่ตอ้ งยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช 1) รายงานผ่าน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 กรมบัญชีกลาง
11. การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
11.1 ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เป็นบุคคล
เดียวกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
11.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ/การ
จ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ
11.3 ผู้มีอานาจเห็นชอบรายงานและอนุมัตใิ ห้เบิกจ่ายเงิ น
12. การเบิกจ่ายเงิ น
12.1 ฝ่ายคลังตัง้ ฎีกาเพือ่ ขอเบิกเงิ น
12.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 ใบส่งสินค้า
 ใบแจ้งหนี้
 วงเงิ นถูกต้อง
 กรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อครบถ้วน
 ว.ด.ป. ตรวจรับ
 ผลสาเร็จของงาน
12.3 บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS เพือ่ เบิกเงิ นให้แก่ผู้ขาย
12.4 ผู้มีอานาจอนุมัตกิ ารจ่ายเงิ น
12.5 ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงิ นในระบบ GFMIS
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ไม่มี/ไม่ใช่

ผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ

ขัน้ ตอน
13. การควบคุมและเก็บรักษา

ผลการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

ผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ

13.1 สถานทีจ่ ัดเก็บ
13.2 การลงทะเบียนคุมพัสดุ และการจัดเก็บเอกสาร
13.3 การเบิก-จ่ายพัสดุ
13.4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

สรุปผลการตรวจสอบ :

ผูต้ รวจสอบ..........................................................
วันที่ ...................................................................

ผูส้ อบทาน..........................................................
วันที่ ...................................................................
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding สามารถศึกษาและรวบรวมข้อมูลได้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรศึกษาแลติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในเบื้องต้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญ อาทิ เช่น
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 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 ที่ กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่องยกเว้นและกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
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 เรื่องการกาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 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 ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 479 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีจัดหาพัสดุโดยยกว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market: e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กาหนดสินค้าดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market: e -market) เพิ่มเติม

จัดทาโดย :
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กันยายน 2559
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