
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คู่มือการตรวจสอบ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน        
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน                           มีนาคม 2562 
 



ค ำน ำ 
                    กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดเรื่องการตรวจสอบการปฏิบั ติ งานจัดซื้ อจัดจ้ างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นหนึ่งกิจกรรมให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0409.2/ว 399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560) เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 22 
สิงหาคม 2560 และ มีการก าหนดกระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างจากกฎหมายเดิม อาจจะมี
ความเสี่ยงที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ก าหนด
ในระเบียบของทางราชการ และอาจส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่
มติคณะรัฐมนตรีก าหนด   
                    ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่สอบทานการประเมินการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และนโยบายที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึง 
กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการจัดท าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ           
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเป็นเครื่องมือ และแนวทาง ที่ช่วยให้บุคลากรในกลุ่ม
ตรวจสอบภายในสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559 ประเด็นที่ 10 คู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ด้านการปฏิบัติงานรหัส 2040 เรื่องนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน โดยหวังว่าคู่มือการตรวจสอบฉบับนี้           
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวได้ 
  
                                                                        

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
                                                                                                มีนาคม 2562 
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                                  บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และงาน           

ให้ค าปรึกษา (Consulting) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ              
การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ของกรมธุรกิจพลังงาน               
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น งานตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ และสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารและ
ช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดี  
          กรมบัญชีกลางได้ก าหนดเรื่องให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 2561 จ านวน 5 กิจกรรม (ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 399 ลงวันที่ 
16 ตุลาคม 2560) รวมถึงกิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560           
มีการก าหนดกระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างจากกฎหมายเดิม อาจมีความเสี่ยงที่ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ก าหนดในระเบียบของทางราชการ 
และอาจส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด โดย
ให้ความส าคัญกับการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การมอบอ านาจและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จึงก าหนดเป็นหนึ่งกิจกรรมให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2561  
         กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ                    
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นกิจกรรมใหม่ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลการท าความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว 
ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ  
         ดังนั้นการจัดท าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเป็นเครื่องมือ และแนวทาง ที่ช่วยให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการ
ด าเนินการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.
2559 ประเด็นที่ 10 คู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานรหัส 2040                
เรื่องนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 
 ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2. หน่วยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจนและสามารถ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบล่วงหน้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
           3.   เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
           4.   เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ก าหนด 
 
กฎหมำย และ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   
ค ำจ ำกัดควำม 

1. ผู้ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของกรมธุรกิจพลังงาน 
2. หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการตรวจสอบ 
3. กระดาษท าการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวม และจัดท าขึ้นในช่วงระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อาจอยู่ในรูปของ ตาราง การวิเคราะห์ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่มี
การจัดท าขึ้น เพ่ือใช้บันทึก สรุปข้อตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการ
ตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 2 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ด้วยความอิสระปราศจาก
การแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วย                
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการให้ความเชื่อมัน บริการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์  และ มาตรฐานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายในก่อน
หรือควรทราบว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานใดบ้าง  และแต่ละ
ขั้นตอนควรจะด าเนินการขั้นตอนอะไรก่อนหลัง เพ่ือให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและ  
มีระเบียบ มีแผนและทิศทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบด้วย ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบในบางขั้นตอนสามารถท่ีจะปฏิบัติไปพร้อมกับข้ันตอน
อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะสามารถบริหาร           
การปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
 
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย

กำรปฏิบัติหน้ำของ           
ผู้ตรวจสอบภำยใน 

พ.ศ.2546

หลักเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพงำนตรวจสอบ

ภำยในภำครัฐ 

หลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติกำรตรวจสอบ
ภำยในส ำหรับหน่วยงำน

ของรัฐ พ.ศ. 2561
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 1. กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผลตรวจสอบปีงบประมาณก่อน ผู้ตรวจสอบภายในควรส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น ซึ่งเสมือนการเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินการตรวจสอบ การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นนั้นมิใช่การหา
เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ เพราะหลักฐานการตรวจสอบเป็นสิ่งที่หน่วยรับตรวจมีอยู่และผู้ตรวจสอบ
ภายในจะได้รับเอกสารหลักฐานดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบทราบแล้วว่ามีขอบเขตของเอกสารที่ใช้
ประกอบการตรวจสอบอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

 2. กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง เป็นการด าเนินงานที่ผู้ตรวจสอบ
ควรปฏิบัติเป็นล าดับต้นๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องประเมินระบบการควบคุมภายใน
และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มี
อยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จ งบประมาณที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบ  
 3. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน เป็นการก าหนดแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีทิศทาง โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรร
ทรัพยากร แผนการปฏิบัติงาน (วิธีการตรวจสอบ) ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4.รวบรวมเอกสำรหลักฐำน/ขอเอกสำรจำกหน่วยรับตรวจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
ใดบ้าง จากหน่วยงานใด เพ่ือด าเนินการขอเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลจากหน่วยรับตรวจได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจสอบ 

5.กำรตรวจสอบ เป็นกระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ
ในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประเด็นการ
ตรวจสอบที่วางไว้ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจสอบโดยการน าแผนปฏิบัติงานที่วางไว้มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบมาวิเคราะห์ และ 
สรุปผลการตรวจสอบ โดยค านึงถึงประเด็น และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม   

6.กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็นการสรุปผลการตรวจสอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล                 
ในรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ โดยแยกเป็นแต่ละประเด็นการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์          
การตรวจสอบ การน าเสนออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยรับตรวจ การรายงานเป็นการแจ้งข้อเท็จจริง
ต่างๆ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน นอกจากนั้น รายงานการ
ตรวจสอบยังอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติ ให้ เหมาะสมและ                           
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
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กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น

กำรประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยใน

กำรประเมินควำมเสี่ยง

กระบวนกำรตรวจสอบ

-กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรตรวจสอบ

-กำรรวบรวมข้อมูลกำรตรวจสอบ

กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ

กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ

กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           
                        
                          กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  
 
    
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกำรปฏิบัติงำน 

              กระดำษท ำกำร 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
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บทที่ 3 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนจดัซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ                  

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและ  
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คือ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐทุกแห่งน าไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติ โดยการมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสารธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น
ส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
สำระส ำคัญของกฎหมำย 
   1. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
   2. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด            
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 
                (1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่ชัดเจน 

       (2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

            (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุล่วงหน้า 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

               (4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ ในการตรวจสอบ 

         3. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึง
คุณภาพและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถปุระสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
           4.  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้  ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ 

            (1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)  
               (2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดย
ฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
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              (3) กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในก ากระทรวงหรือที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 

     (4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ ยวกับความ
มั่นคงของชาติ ตามมาตรา 82 (3) 

       5. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

       6. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน
งานนั้น 
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ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ 

ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ.2560 ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
สำระส ำคัญของระเบียบ   

1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
               แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามวรรคหนึ่งแล้ว              

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ                  
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

    หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

   กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการประกาศเผยแพร่ตามช่องทางที่ก าหนด  
   2.กำรจัดท ำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
   เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผล
การพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานขอซื้อขอจ้างตาม 
(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                   
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

     (4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
     (5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อมูล 
     (6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
     (8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
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        3.กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 
    การซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ มาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมาด้วย 
        4.รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 
      การจัดซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง ให้
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
          (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะ
ซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
          (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณ              
ว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซือ้หรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(8) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง    

       5.คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง 
          การด าเนินการซื้อหรือการจ้างในแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

        คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 
2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
   ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่ เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  
  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้าง
นั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
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      6.วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง 
      การซื้อหรือการจ้าง กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 

6.1 วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
(1) วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนด
ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่ง
สามารถกระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้คือ 
                     (ก) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                     (ข) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
              (2) วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e - bidding) คือการซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทและเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

(2) วิธีสอบรำคำข้อ ๓๒ วิธีสอบรำคำ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐ 
บาทแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้ างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย 

6.2 วิธีคัดเลือก เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยต้องมีเงื่อนไขดังนี ้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

     (2) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ
ผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด 

     (3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่ง
หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

       (4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ 

     (5) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ 

     (6) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่ 
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

     (7) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
        6.3 วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยต้องมีเงื่อนไขดังนี ้

       (1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

     (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 500,00 บาท) 
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    (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุ  ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้ 

    (4) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดติ  ่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
             (5) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและ
มีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของ
พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

    (6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ 

    (7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วย 

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 

 
 
 

กำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  -ทุกวิธี ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตาม 

มาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) 
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 
มาตรา 82 (3) 

ข้อ 11  

2. จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน  -ทุกวิธี ข้อ 21 
3. จัดท ำเอกสำรซื้อหรือจ้ำง 

 
3.1 e-market  
3.2 e-bidding 
3.3 สอบราคา 

3.1   ข้อ 34 
3.2   ข้อ 43 
3.3   ข้อ 61 

4. จัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  

4.1 e-market  
4.2 e-bidding 
4.3 สอบราคา 
4.4 คัดเลือก 
4.5 เฉพาะเจาะจง 

4.1   ข้อ 35 ประกอบ 22 
4.2   ข้อ 45 ประกอบ  22 
4.3   ข้อ 63 ประกอบ 22 
4.4    ข้อ 74 ประกอบ 22 
4.5   ข้อ 78 ประกอบ 22  

5. น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่ 
ลง e-GP/เว็บไซต์ของหน่วยงำนเพ่ือ
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ประกอบกำร 

5 .1  e-bidding (วงเงิน ไม่ เกิ น  5 
ล้านบาท อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ) 
5.2 สอบราคา (เป็นดุลพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 

5.1   ข้อ 45 ,46 และ 47 
5.2   ข้อ 62   

6. จัดท ำประกำศและเอกสำรเผยแพร่ 
ใ น ร ะ บ บ  e-GP/ เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงำน  
และปิดประกำศท่ีหน่วยงำน  

6.1 e-market  
6.2 e-bidding 
6.3 สอบราคา 

6.1   ข้อ 35   
6.2   ข้อ 48 ประกอบ 51     
6.3   ข้อ 63         

7. กำรพิจำรณำผล  7.1 e-market  
7.2 e-bidding 
7.3 สอบราคา 

7.1   ข้อ 38   
7.2   ข้อ 55 -58 
7.3   ข้อ 70 ประกอบ ข้อ 55 (2) - (4) 

8. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
พร้อมควำมเห็นต่อหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐเพ่ือขอควำมเห็นชอบ  

8.1 e-market  
8.2 e-bidding 
8.3 สอบราคา 
8.4 คัดเลือก 
8.5 เฉพาะเจาะจง 

8.1 ข้อ  41 
8.2  ข้อ 55 (4) 
8.3  ข้อ 70  ประกอบ ข้อ 55  (4) 
8.4  ข้อ 76 
8.5  ข้อ 78 (2) ประกอบ ข้อ 55 (4) 

9. ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 9.1 e-market  
9.2 e-bidding 
9.3 สอบราคา 
9.4 คัดเลือก 
9.5 เฉพาะเจาะจง 

9.1  ข้อ 42 
9.2  ข้อ 59  ประกอบ ข้อ 42 
9.3  ข้อ 72  ประกอบ ข้อ 42 
9.4  ข้อ 77  ประกอบ ข้อ 42 
9.5  ข้อ 81  ประกอบ ข้อ 42 
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บทที่ 4 
กำรวำงแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

1.ควำมหมำย   
แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าเป็นลายลักษณ์

อักษรตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ว่าจะตรวจสอบเรื่องใด เป็น
การตรวจสอบประเภทใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด 
จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ  

แผนการปฏิบัติงานเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถด าเนินการตรวจสอบอย่างมีทิศทาง
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้ไม่ว่าจะเป็น เวลา บุคคลากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ้น เช่นค่าเดินทางไปตรวจสอบภาคสนาม เป็นต้น  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก หากผู้ตรวจสอบมีการ
วางแผนปฏิบัติงานที่ดี ก็จะส่งผลให้การด าเนินงานตรวจสอบส าเร็จมากยิ่งขึ้น ฉนั้นผู้ตรวจสอบจะต้องให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ซึ่งได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ประเด็น                
การตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับวัตุประสงค์ไว้ ท าให้งานตรวจสอบส าเร็จและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ทั้งนี้แผนการตรวจสอบสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การตรวจสอบ ซึ่ง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในด้วย  

2.วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือให้มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 ๒.๒ เพ่ือใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

๓. ประโยชน์ 
 ๓.๑ ช่วยในการมอบหมายงานตรวจสอบ ในแผนการปฏิบัติงานจะก าหนดวิธีการตรวจสอบไว้อย่าง
ละเอียดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจมีวิธีการตรวจสอบที่มีความยากง่ายต่างกัน และมีปริมาณงานตรวจสอบ               
ไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงอาจใช้แผนการปฏิบัติงานช่วยในการก าหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในคนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องอะไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงานตรวจสอบและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๓.๒ ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา ในแผนปฏิบัติงานจะก าหนดขั้นตอน
การตรวจสอบของกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบเอาไว้ล่วงหน้า ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบขั้นตอน  
การตรวจสอบ ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 ๓.๓ ช่วยในการควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถใช้
แผนการปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่ก าหนด พร้อมทั้งสอบทานว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว มีผลการตรวจสอบโดยสรุปอย่างไร   
มีจุดใดที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ หรือควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง 
 ๓.๔ เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติ งานถือเป็นกระดาษท าการอย่างหนึ่ ง                      
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานโดยระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหรือไม่ 
 ๓.๕ เป็นคู่มือในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป การตรวจสอบแต่ละกิจกรรมผู้ตรวจสอบ
สามารถน าแผนการปฏิบัติงานครั้งก่อนมาปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบปีปัจจุบัน และเมื่อ
ด าเนินการตรวจสอบไปแล้ว อาจพบว่ายังมีปัญหาหรือรายละเอียดบางอย่างไม่ถูกต้อง ก็สามารถน า                   



๑๔ 

 

แผนการปฏิบัติงานเดิมมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานสมบูรณ์และเหมาะสมกับงานตรวจสอบ                 
ครั้งต่อไป 
 
๔. ข้อควรค ำนึงถึงในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  ทั้งในด้านหลักประกัน และการให้
ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ควรค านึงถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบ แต่จะเน้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  
ที่ตรวจสอบ 
 ๔.๒ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนปฏิบัติงานจะก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้
การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การตรวจสอบที่ก าหนด จึงควรพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะทดสอบ
มากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 
  ๔.๒.๒ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
 ๔.๓ วิธีการตรวจสอบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม โดยมุ่งเน้นตาม
ประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงควรค านึงถึงเรื่องดังนี้ 
  ๔.๓.๑ ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
  ๔.๓.๒ ควรก าหนดเทคนิคการตรวจสอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน และได้มาซึ่งหลักฐาน           
ที่ต้องการและเพียงพอต่อการแสดงความเห็นไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๔.๓.๓ ควรก าหนดโดยค านึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้แก่ 
อัตราก าลัง ระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบที่ก าหนดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบเมื่อแผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในควรมอบหมายงานตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจใดและกิจกรรมใดควรให้ผู้ตรวจสอบคนใด
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงงานให้ค าปรึกษา โดยควรท าเป็นหลักฐานการมอบหมายงานและแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบพร้อมขอบเขตที่ควรด าเนินการ และผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าและควรได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

๕. รำยละเอียดแผนปฏิบัติงำน  
 ๕.๑ ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
  ๕.๑.๑ หน่วยรับตรวจ ก าหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจใด 
  5.1.2 ประเภทการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องระบุประเภทการตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย  

                    (1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
                    (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
                    (3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 
                    (4) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
                    (5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
                    (6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 5.1.3 ประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องก าหนดประเด็นการตรวจสอบว่ามีประเด็น

การตรวจสอบที่ส าคัญอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 ๕.๑.4 วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี เป็นการระบุว่าการตรวจสอบต้องการที่จะทราบในเรื่องใด 

 ๕.๑.5 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดปริมาณงานที่จะท าการทดสอบหรือตรวจสอบ 
ต้องใช้เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตรวจสอบใดบ้าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์          
ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งควรก าหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด 

 ๕.๑.6 วิธี/คู่มือการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจนและเพียงพอ ควรระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ พร้อมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วยให้
การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็นที่ควร
ตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจข้อมูล การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

 ๕.๑.7 ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรก าหนดชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
และระยะเวลาตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบ้าง 
รวมทั้งจะใช้เวลาในการตรวจสอบกี่วัน 

 ๕.๑.8 สรุปผลการตรวจสอบ ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น 
การตรวจสอบที่ส าคัญๆ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิง
และค้นหากระดาษท าการเมื่อต้องการหาข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติม  

 นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน พร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือ             
สอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน ซึ่งหากต้องการข้อมูลการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจะได้สอบถามกับผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
และวันที่ที่ตรวจสอบ รวมทั้งลายมือชื่อผู้สอบทานและวันที่ที่สอบทาน จะบันทึกภายหลังจากที่ได้ตรวจสอบ
เสร็จสิ้นแล้ว 



๑๖ 

 

๕.๒ ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและควรมีลักษณะยืดหยุ่น 
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ ทั้งนี้  แผนการปฏิบัติงานควรผ่าน 
การสอบทานและเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  

๕.๓ การเสนอแผนการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ควรเสนอให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
พิจารณาเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือพิจารณาว่าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครอบคลุม
และเหมาะสม รวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบที่ก าหนด การเสนอแผนการปฏิบัติงาน
ควรเสนอก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนซึ่งควรเสนอโดยเร็ว เนื่องจากหากต้องปรับปรุงแก้ไขจะสามารถ 
ด าเนินการได้ทันก่อนทีจ่ะเริ่มปฏิบัติงาน 

๕.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ในการด าเนินการตรวจสอบเมื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไปแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ยังไม่เหมาะสม ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรน าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๖. ตัวอย่ำง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

แผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
กำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕xx 
หน่วยรับตรวจ : 

1. ส านักบริหารกลาง (สบก.) 
2. ส านักคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง (สคน.) 
3. สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (สพพ.)            

ประเภทกำรตรวจสอบ :  
1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)                               
2. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 

ระยะเวลำที่ตรวจสอบ : วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม ๒๕xx 
ประเด็นที่ตรวจสอบ : 

1. การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
3. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 
4. การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
5. การเบิกจ่ายเงิน 
6. การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน 
7. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ : 
1. เพ่ือให้ทราบว่า การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ                 

ที่ก าหนด และเอกสารหลักฐานต่างๆ มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน และน่าเชื่อถือ 
2. เพ่ือให้ทราบว่า การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น               

จากผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
3. เพ่ือให้ทราบว่า การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน ระยะเวลาและ

ช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
4. เพ่ือให้ทราบว่า การพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้                 

ในเอกสารประกวดราคาฯ  การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา
ถูกต้อง ปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 

5. เพ่ือให้ทราบว่าการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการจัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุ 
และมีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและได้รับอนุมัติ
เห็นชอบให้เบิกจ่าย 

6. เพ่ือให้ทราบว่ารายการพัสดุเป็นรายการที่ถูกต้อง ครบ ถ้วน ตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
และได้บันทึกรายการพัสดุไว้ในทะเบียน  

7. เพ่ือให้ทราบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
 
 
 



๑๘ 

 

ขอบเขตในกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานเอกสารหลักฐานการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                        

(e-bidding) ประกอบด้วย ประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศขอบเขตงาน 
รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สัญญา ข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา เอกสารประกวดราคา รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
บันทึกผลการพิจารณา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รายงานตรวจรับพัสดุ บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่าย 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx  
3. สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ     

1. นางสาวศิริขวัญ   ผลวิจิตร  พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2. นางสาววรรณรัตน์  จวนตรง  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวรัชนีกร  แสงนิล  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน  

 
ผู้สอบทำน :   นางสาวจารุวรรณ   ปรีชาเดช ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๙ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 1. การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่า การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้อง                    
ตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด และเอกสารหลักฐานต่างๆ มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน และน่าเชื่อถือ 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

1.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบทานว่ามแีผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 25xx และ
ได้ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวไว้ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วย
ราชการ และกรมบัญชีกลาง ตามมาตรา 
11 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หรือไม ่  

- สอบทานการจัดท าแผนการจัดซื้อ           
จัดจ้าง ประกอบด้วยรายการตามข้อ 11 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้หรือไม่  

- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
ขอเปลี่ยนแปลงแผนหรือไม่ 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 25xx 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ           
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 11 
 

1.2 ตรวจสอบการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ 

 - สอบทานว่าการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐได้ค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุนั้น และไม่ได้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ  
- สอบทานว่าไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย ปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 21 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 9 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 21 
-ร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ 



๒๐ 

 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

1.3 การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง    สอบทานว่ามีการจัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง โดยมีรายละเอียดตามที่ระเบียบ
พัสดุฯ ข้อ 22 ก าหนด ดังนี้  
1.เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
2.ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะต้องซื้อหรือจ้าง 
3.ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
4.วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุ
วงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น 
5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 
หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้อง
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 
8. ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและ
เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 22 
-รายงานขอซื้อขอจ้าง 

1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการ                  
ที่เก่ียวข้อง 

  สอบทานเอกสารว่ามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 
คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมตรวจรับ
พัสดุ จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมี
องค์ประกอบตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 25 
, 26 และ 27 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 25 , 26 และ 27 
-ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวข้อง 

1.5 การจัดท าสัญญา สอบทานว่าหน่วยงานด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 175 - 
189 หรือไม่ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ ข้อ 175 - 189  
-สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 



๒๑ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 2. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนด 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

2.1 การจัดท าร่างประกาศและร่าง
เอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 

- สอบทานว่าหน่วยงานได้มีการเผยแพร่
ร่างฯ ส าหรับพัสดุที่ก าหนดให้ต้อง
เผยแพร่  
 
- สอบทานว่าไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 
- สอบทานว่าได้มีการเผยแพร่ร่างฯ เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันท าการ 
- สอบทานว่ามีการจัดท าและเสนอ
รายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ 
 
-การน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการ
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 

2. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน
เกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงาน
ของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
-ร่างประกาศเอกสารประกวด
ราคา 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 3.การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน 
ระยะเวลาและช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนด 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

3.1 การเผยแพรป่ระกาศ และเอกสาร
การประกวดราคาฯ 

- สอบทานประกาศและเอกสารประกวด
ราคาว่ามีข้อความหรือรายการสาระส าคัญ
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อก าหนด และสอดคล้องหรือตรง
กับร่างประกาศฯ หรือรายงานขอปรับปรุง
ร่างฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 
- มีการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
  
- มีการเผยแพร่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วงเงิน
งบประมาณ 

ระยะเวลา       
ให้ผู้เสนอราคา
ค านวณราคา 

เกิน 500,000 บ. 
แต่ไม่เกิน 5 ลบ. 

ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ 

เกิน 5 ลบ. แต่ไม่
เกิน 10 ลบ. 

ไม่น้อยกว่า 10 
วันท าการ 

เกิน 10 ลบ. แต่
ไม่เกิน 50 ลบ. 

ไม่น้อยกว่า 12 
วันท าการ 

เกิน 50 ลบ. ขึ้น
ไป 

ไม่น้อยกว่า 20 
วันท าการ 

   
 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 4. การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : 4. เพ่ือให้ทราบว่าการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์               
การประเมินที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯและการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณา           
การเสนอราคาถูกต้อง ปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

4.1 การพิจารณาผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและ           
การประกาศผลการพิจารณาการ
ประกวดราคาฯ 

-สอบทานว่าการส่งเอกสารเสนอราคา                
มีการส่งผ่านทางระบบ e-GP และภายใน
วันเสนอราคาเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อ            
ผู้เสนอราคาจากระบบ  
 -สอบทานว่าได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การประกวดราคาจากผู้เสนอราคาที่
ได้รับคะแนนหรือได้รับการประเมินสูงสุด 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่
ก าหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผล
การพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
-สอบทานว่าคณะกรรมการพิจารณา
ผลได้จัดท ารายการผลการพิจาณาการ
ประกวดราคาฯ และได้รับอนุมัติเห็นชอบ
รายงาน 
-สอบทานมีการประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลางและแจ้งผลให้
ผู้ประกอบการทราบ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP 
-รายงานการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ 
-รายชื่อผู้ชนะการประกวด
ราคาฯ 
 

 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 5. การตรวจรับพัสดุและการจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่าการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการจัดท า
เอกสารตรวจรับพัสดุ และมีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและ
ได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เบิกจ่าย 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

5. การเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ถูกต้อง ครบถ้วน มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและได้รับอนุมัติ
เห็นชอบให้เบิกจ่าย 

- เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย 
 -รายงานการตรวจรับพัสดุ
ระบบ e-GP 

 
 
 



๒๔ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 6. การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ: เพ่ือให้ทราบว่ารายการพัสดุเป็นรายการที่ถูกต้อง ครบ ถ้วน ตามเอกสารหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างและได้บันทึกรายการพัสดุไว้ในทะเบียน 

 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 7. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ : เพ่ือให้ทราบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน  
    เพ่ือให้ทราบว่าระบบควบคุมภายใน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
2561 มีก าหนดการควบคุมที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

ตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน ของหน่วยรับตรวจว่าได้น า
ระบบงานฯ มาออกแบบระบบควบคุม
ภายใน 
 

- รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน   
 
 

2. ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน 
     เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายในเป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายใน 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรตรวจย่อย วิธีกำรตรวจ แหล่งข้อมูล/กระดำษท ำกำร 

การตรวจนับครุภัณฑ์ (ตรวจสอบ
ภาคสนาม) 

-ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีรายการถูก ครบถ้วน ตาม
เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 

-เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัด 
เช่น สัญญา รายงานขอซื้อขอ
จ้าง รายงานการตรวจรับพัสดุ 
เป็นต้น 

 



๒๕ 

 

บทที่ 5 
กำรตรวจสอบ 

         
  การตรวจสอบ เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ                  
มาวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ โดยมีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นแนวทางในการตรวจสอบ                  
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ 
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
        การตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ .2560  ผู้ ตรวจสอบจ าเป็ นจะต้องทราบหรือมีความรู้ เกี่ ยวกับ การปฏิบั ติ งานจัดซื้ อจัดจ้ าง                            
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพราะการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 
จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่ก าหนดทุกขั้นตอน หากผู้ตรวจสอบไม่มีความรู้ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
      วิธีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ บริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 

1. กำรศึกษำ กฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย
ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
     1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
              สาระส าคัญดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 
     1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560           
             สาระส าคัญดังที่ไดอ้ธิบายไว้ในบทที่ 3 
               1.3 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
             สาระส าคัญ   
                 1) ให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ที่
ก าหนดพร้อมทั้งส่งส าเนาแผน ฯ ให้ สตง.ภายใน 31 ตุลาคม 
                 2) ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผน ฯ ที่ได้จัดท าไว้ 
ให้ส่งส าเนาให้ สตง. 
                 3) ให้มกีารตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯแล้วรายงานผลให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส 
 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล เมื่อผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ              
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ได้รับ
จากหน่วยรับตรวจ โดยมีแผนการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ และสามารถสรุปผล       
การตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุมกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล แยกเป็นประเด็นการตรวจสอบ ในรูปแบบกระดาษท าการ (Working paper) และน าข้อมูล
จากกระดาษท าการ มาสรุปผลในรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบต่อไปได้ 

 

 



๒๖ 

 

ตัวอย่ำงรูปแบบกระดำษท ำกำร       WP_61_๑_๑_๑ 
 
กำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 2560 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมธุรกิจพลังงำน 
ปีงบประมำณ ๒๕61 

ประเด็นกำรตรวจสอบที่ ๑ การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก าหนด เอกสารหลักฐานต่างๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน รวมทั้งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับความ
เห็นชอบโดยผู้มีอ านาจ 

ประเด็นกำร
ตรวจสอบย่อย 

หลักเกณฑ์/ 
สิ่งท่ีควรจะเป็น 

ผลกำรตรวจสอบ ข้อสังเกต/ 
ข้อตรวจพบ 

1.ตรวจสอบแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

มีแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง 
แล ะป ระก าศ เผ ย แ พ ร่
ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายของกรมบัญชีกลาง
และของเว็บไซต์ ของ ธพ. 
และให้ปิ ดประกาศโดย
เปิ ด เผย ณ  สถานที่ ปิ ด
ประกาศของหน่วยงาน 

จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ
เผยแพร่ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายของกรมบัญชีกลางและของ
เว็บไซต์ ของ ธพ. และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

 

2.การจัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง 

มีการจัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้างและมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่ ระเบียบ
ก าหนด 

การจั ดท ารายงานขอ ซื้ อ ขอจ้ าง                  
มีรายละเอียดครบถ้วนได้แก่ 
1.เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ
จัดจ้าง   
2.ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
3.ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
4.วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
5.ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  
6.วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผล 
7.หลักเกณฑ์พิจารณา  
8.ข้อเสนออ่ืน(การขออนุมัติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) ปฏิบัติ
เป็นตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



๒๗ 

 

กำรวิเครำะห์รวบรวบข้อมูล กำรตรวจสอบ  
กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดภุำครฐั 2560 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
ประเด็นที่ 1 : การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ               
ที่ก าหนด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน และน่าเชื่อถือ 
ประเด็นย่อยท่ี 1 : ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง. 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง:  
                  1) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
                 ข้อ 5  ให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดพร้อมทั้งส่งส าเนาแผน ฯ ให้ สตง.ภายใน 31 ตุลาคม 
                 ข้อ5  วรรค 2 ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผน ฯ 
ที่ได้จัดท าไว้ ให้ส่งส าเนาให้ สตง. 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : 
                  1) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 25XX 
สิ่งที่ควรจะเป็น : ธพ.ได้จัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดพร้อมทั้งส่งส าเนาแผน 
ฯ ให้ สตง.ประกอบด้วยรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศเผยแพร่
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลกำรตรวจสอบ : ธพ.รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสต์ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 รายการ จ านวนเงินรวม 2,121,700.00 บาท  ส่ง สตง.เมื่อวันที่1 ตุลาคม 
2561 ประกอบด้วยรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศเผยแพร่ 

ประเด็นย่อยท่ี 2 : ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง:  
 1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
 2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 11 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ  
 1) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
สิ่งที่ควรจะเป็น : ธพ. มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดและได้ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ธพ. 
และกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) 
ผลกำรตรวจสอบ : การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบ
ที่ก าหนด และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ของ ธพ. เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2560 

ประเด็นย่อยท่ี 3 : ตรวจสอบการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง:  
 1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 
      2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 
 
 



๒๘ 

 

ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ  
 1) ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 2) ค าสั่งกรมธุรกิจพลังงานเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน 
สิ่งที่ควรจะเป็น : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและโดยไม่ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
ผลกำรตรวจสอบ : มีค าสั่งกรมธุรกิจพลังงาน แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ได้
ก าหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ปฏิบัติเป็นตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  

ประเด็นย่อยท่ี 4 : การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 22 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ   
 1) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
สิ่งท่ีควรจะเป็น : มีการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้างประกอบด้วยรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระเบียบ ฯ ก าหนด  
ผลกำรตรวจสอบ : จัดท ารายงานประกอบด้วยรายการครบถ้วนดังนี้ 1.เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ  
จัดจ้าง 2.ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 3.ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
4.วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 5.ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 6.วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผล 7. หลักเกณฑ์
พิจารณา 8.ข้อเสนออ่ืน (การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) ปฏิบัติ เป็นตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 

ประเด็นย่อยท่ี 5 : การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 25 26 และ 27 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ :  
 1) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
สิ่งที่ควรจะเป็น :  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบ
ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 25, 26 และ 27 
ผลกำรตรวจสอบ : การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมตรวจรับพัสดุ เป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ประธาน 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ใช่บุคคลเดียวกัน 

ประเด็นย่อยที่ 6 : การจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญา 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : สัญญาซื้อจ้าง 
ส่ิงท่ีควรจะเป็น : มีการจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญาเป็นไปตามระเบียบฯ 



๒๙ 

 

ผลกำรตรวจสอบ : การจัดท าสัญญา คู่สัญญาเป็นบุคคลเดียวกับรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และจ านวนเงิน
ที่ตกลงซื้อจ้างตรงกับจ านวนเงินในรายงานผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติ มีการก าหนดค่าปรับอัตราร้อยละ 
0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ โดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ และเช็คที่ธนาคาร          
เซ็นสั่งจ่ายเป็นหลักประกันสัญญา จ านวนร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อ ทั้งนี้  ธพ.ได้จัดท าหนังสือแจ้ง         
ไปยังธนาคารที่คู่สัญญาใช้เป็นหลักประกันเพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบหนังสือค้ าประกันดังกล่าว เมื่อลงนาม                     
ในสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ,000,000 บาทขึ้นไป ได้จัดส่งส าเนาให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญา และประกาศเผยแพร่การท า
สัญญาในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนด  
 
ประเด็นที่ 2 : การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนด 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 45  46 และ 47   
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : ร่างประกาศเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
สิ่งที่ควรจะเป็น : การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้สาธารณชนวิจารณ์หรือ                
ให้ข้อเสนอแนะ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในระยะเวลาและช่องทางที่ก าหนดตามระเบียบที่ก าหนด 
ผลกำรตรวจสอบ  : การเผยแพร่ประกาศและร่างประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ ธพ. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโดยเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วัน        
ท าการ และพบว่าไม่มีข้อคิดเห็น จึงได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ในขั้นตอน
ต่อไป เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ข้อ 45 และ 46 
 
ประเด็นที่ 3 : การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน ระยะเวลา
และช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนด 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 43 วรรคสาม ,ข้อ48  และ ข้อ 51 ที่ก าหนด 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : เอกสารประกวดราคา 
สิ่งที่ควรจะเป็น : การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน ระยะเวลาและเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ ธพ. เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่ก าหนด 
ผลกำรตรวจสอบ : การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบสาระสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(e-GP) และเว็บไซต์ของ ธพ. มีระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) ไม่น้อยกว่า 5 วัน ท าการ และก าหนดวันเสนอราคา 1 วันนับจากวันสุดท้ายที่ประกาศ ปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  ข้อ 43 วรรค 
สาม ,ข้อ48  และ ข้อ 51 ที่ก าหนด 
 
 
 



๓๐ 

 

ประเด็นที่ 4 : การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
ประเด็นย่อยท่ี 1 : การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่า การพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาฯ การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาถูกต้อง ปฏิบัติ
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อมูลที่ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ :  

1) รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา 
2) รายงานขอซื้อขอจ้าง 

สิ่งที่ควรจะเป็น : การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอ
ราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ 
ผลกำรตรวจสอบ : ผู้ประกอบการเสนอราคาในระยะเวลา และผ่านช่องทางที่ก าหนด จากนั้นคณะกรรมการ
พิจารณาผล ตรวจสอบข้อมูลโดยมีเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายถูกต้องครบถ้วน 
ตามที่ระเบียบก าหนด โดยคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและข้อเสนอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ธพ. เข้าร่วมพิจารณาผล
และลงลายมือชื่อก ากับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามรายงานขอซื้อขอจ้างและ เอกสารประกวดราคาหรือ
เอกสารสอบราคา ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้การจัดท ารายงานการพิจารณาผลประกอบด้วยเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน 
เป็นตามระเบียบที่ก าหนด 
ประเด็นย่อยท่ี 2 : การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
ข้อมูลที่ เอกสำรหลกัฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ :  

1) รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา 
2) หนังสือการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
3) ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา 

สิ่งที่ควรจะเป็น : การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา มีการปฏิบัติ
ถูกต้อง เป็นไปตามข้อก าหนด 
ผลกำรตรวจสอบ : เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาผล เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงานการพิจารณาผล เพ่ือขอความ
เห็นชอบและพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และเมื่อรายงานพิจารณาผลได้รับอนุมัติแล้ว จึง ประกาศรายชื่อ                 
ผู้ชนะการเสนอราคาผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ ธพ. โดยรายชื่อที่ประกาศเป็น
รายชื่อถูกต้อง ตามรายงานผลการพิจารณาที่ได้รับการอนุมัติ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ประเด็นที่ 5 : การตรวจรับพัสดุและการจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการจัดท าเอกสารตรวจรับ
พัสดุ และมีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและได้รับอนุมัติ
เห็นชอบให้เบิกจ่าย 
ประเด็นย่อยท่ี 1 :การตรวจรับพัสดุ 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : 
     1) รายงานการตรวจรับพัสดุ 
     2) ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     3) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สัญญา เป็นต้น 
สิ่งท่ีควรจะเป็น : การตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งแต่งตั้ง และมีการจัดท าเอกสารตรวจการวัสดุถูกต้อง  
ผลกำรตรวจสอบ :  บริษัทผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุภายในระเวลาที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ธพ. เป็นผู้ตรวจรับพัสดุและจัดเอกสารพร้อมลงชื่อกรรมผู้ตรวจรับพัสดุไว้
ครบทุกราย ถกูต้อง ตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็นย่อยท่ี 2 :กำรจ่ำยเงิน 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : 
 1) เอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย 
 2) รายงานการตรวจรับพัสดุ 
สิ่งท่ีควรจะเป็น : การเบิกจ่ายเงินมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วนได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เบิกจ่าย 
ผลกำรตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุที่จัดซื้อ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย และได้รับอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงิน 
 
ประเด็นที่ 6 : การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน 
วัตถุประสงค์ : การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
สิ่งท่ีควรจะเป็น : พัสดุที่ได้รับจาการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและได้
บันทึกพัสดุไว้ในทะเบียนคุมครุภัณฑ ์
ผลกำรตรวจสอบ : พัสดุที่ได้รับจากจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการ ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ
จัดจ้างและได้บันทึกพัสดุไว้ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีการก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์  
 
ประเด็นที่ 7 : การประเมินการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
สิ่งท่ีควรจะเป็น : มีการควบคุมภายในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างมีความเพียงพอและเหมาะสม 
ผลกำรตรวจสอบ : การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบฯ 
ก าหนด โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด ส่งให้ สตง. และ
บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารประกาศเผยแพร่เอกสารจัดท าสัญญา 
ตลอดจนการตรวจรับพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่าย ไปจนสิ้นกระบวนการด้วยการบันทึกรายการพัสดุที่จัดซื้อ           
จัดจ้างในทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไว้
อย่างเป็นระบบ แยกเป็นแต่ละรายการการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 



๓๒ 

 

บทที่ 6 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบนับเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการรายงาน
ผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของ 
การด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลกระทบตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจและต่อองค์กร รายงานผลการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้ ความชัดเจนและ
สาระส าคัญของรายงาน รายงานผลการตรวจสอบที่ดีจะสามารถใช้ เป็น เครื่องมือ ในการแจ้งผล                
การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรต่อผู้บริหารได ้   

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรจัดท ารายงานอย่างมีคุณภาพจากข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว และให้
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างดี รายงานที่สามารถท าให้ผู้รับผิดชอบ น าไปพิจารณาด าเนินการ
ให้เกิดประโยชนต่อองค์กรได้ จึงจะถือว่างานตรวจสอบนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ดังนั้น 
ผู้ตรวจสอบจึงควรเอาใจใสในการจัดท ารายงานให้ไดคุณภาพและมีสาระส าคัญ เป็นที่น่าสนใจของฝ่ายบริหาร
และมีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้จริง โดยจัดท ารายงานการผลการตรวจสอบ จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3. สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
4. ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
การรายงานผลผลการตรวจสอบจะต้อง รายงานด้วย ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 

สร้างสรรค์ ครบถ้วนและทันเวลา มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ส่วน
ราชการในภาพรวม 
 

ลักษณะกำรเขียนรำยงำนที่ดี 
1.ตรงประเด็น รายงานควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีสาระส าคัญที่เป็นประโยชน    

ต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ  
2.ความถูกต้อง เป็นรายงานข้อเท็จจริงตรวจพบที่สามารถยืนยันและพิสูจน์ ไม่มีการบิดเบือน                    

มีหลักฐานประกอบ สามารถสรุปผลได  
3.ความชัดเจน เป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย มีความเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ไม่ใช้ถ้อยค าที่

คลุมเครือ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่วกวนหรือข้อความที่เยิ่นเยอ และค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ศัพท์ทางวิชาการท่ียากต่อการเข้าใจของผู้อ่าน 

4.ความเที่ยงธรรม เป็นรายงานที่มีความอิสระเป็นธรรม เขียนขึ้นโดยปราศจากอคติ  
5.ความกะทัดรัด เป็นรายงานที่สั้นกระชับแต่ครบถ้วนสมบูรณ ตรงประเด็น ใช้ค าน้อยที่สุด หลีกเลี่ยง

รายละเอียดที่ไม่จ าเป็น 
6.ความสร้างสรรค์ เป็นรายงานในเชิงบวก หลีกเลี่ยงการเน้นข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ และแนวทาง

ในการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ น าไปสูการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
7.ทันเวลา เป็นการน าเสนอรายงานในเวลาที่เหมาะสม สามารถน าไป ปรับปรุงแกไขไดทันเวลา 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ตัวอย่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบ :  
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

เรื่อง กำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 2560 
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

หน่วยรับตรวจ :  

                  1. ส านักบริหารกลาง (สบก.)  

        2. ส านักคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง (สคน.)  
ประเภทของกำรตรวจสอบ :  
 1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
 2. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
                  3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ : 
        1. เพ่ือให้ทราบว่า การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ                 
ที่ก าหนด และเอกสารหลักฐานต่างๆ มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน และน่าเชื่อถือ 
                  2.เพ่ือให้ทราบว่า การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น               
จากผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
                  3.เพ่ือให้ทราบว่า การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน ระยะเวลา
และช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
                  4.เพ่ือให้ทราบว่า การพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้                 
ในเอกสารประกวดราคาฯ การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาถูกต้อง 
ปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
                  5.เพ่ือให้ทราบว่าการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการจัดท าเอกสารตรวจ
รับพัสดุ และมีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและได้รับอนุมัติ
เห็นชอบให้เบิกจ่าย 
                  6.เพ่ือให้ทราบว่ารายการพัสดุเป็นรายการที่ถูกต้อง ครบ ถ้วน ตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ
จัดจ้างและได้บันทึกรายการพัสดุไว้ในทะเบียน  
                 7. เพ่ือให้ทราบว่ามีการก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ  
 1. สอบทานเอกสารหลักฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย ประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่าง
ประกาศขอบเขตงาน รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง สัญญาซื้อจ้างข้อมูล
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา เอกสารประกวดราคา รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคา บันทึกผลการพิจารณา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานตรวจรับพัสดุ บันทึกขออนุมัติการ
เบิกจ่าย ทะเบียนครุภัณฑ์  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 3. สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 



๓๔ 

 

ระยะเวลำที่ตรวจสอบ : 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ที่เกี่ยวข้อง :  
                  1.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
                  2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
                  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ประเด็นกำรตรวจสอบ :  
                   1.การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
                  2.การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 
                  3.การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 
                  4.การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
                  5.การเบิกจ่ายเงิน 
                  6.การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน 
                  7.การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
วิธีกำรตรวจสอบ : 
                 1.สอบทานว่าได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 รายการครุภัณฑ์
วิทยาศตร์ส่ง ให้สตง. และได้ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ธพ.ปฏิบัติ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
 2. สอบทานว่ามีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยประกอบด้วย
รายการครบถ้วน และได้ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยราชการ และ
กรมบัญชีกลาง  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ด าเนินการจัดท ารายงานขอเปลี่ยนแปลง
แผนตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ 
 3. สอบทานว่าหน่วยงานมีการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยมีรายละเอียดตามที่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ก าหนดไว้หรือไม่ 
 4. สอบทานเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สอบราคา โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 , 26 และ 27  
 5. สอบทานเอกสารหลักฐานการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่ก าหนดหรือไม่  
 6. สอบทานว่าหน่วยงานด าเนินการจัดท าสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย                  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 - 189 หรือไม ่               
 7. สอบทานว่าหน่วยงานได้มีการเผยแพร่ร่างฯเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ส าหรับพัสดุที่ก าหนดให้ต้องเผยแพร่และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ธพ.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นตาม
ระเบียบพัสดุฯ ที่ก าหนด 
 8. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาว่ามีข้อความหรือรายการสาระส าคัญถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด และสอดคล้องหรือตรงกับร่างประกาศฯ หรือรายงาน       



๓๕ 

 

ขอปรับปรุงร่างฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และมีการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของ ธพ.และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง  
 9. สอบทานว่าการส่งเอกสารเสนอราคา มีการส่งผ่านทางระบบ e-GP และภายในวันเสนอ
ราคาเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาจากระบบ (กรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ในกรณีวิธีสอบ
ราคา สอบทานว่าผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองเสนอราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 10. สอบทานว่าได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาจากผู้เสนอราคาที่ได้รับคะแนน
หรือได้รับการประเมินสูงสุด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผล          
การพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ของ ธพ. 
 11. สอบทานการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่าถูกต้องตรงกันกับรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา                
ที่ได้ประกาศไว้ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ของ ธพ. 
 12. สอบทานรายงานตรวจรับพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตาม ข้อตกลง สัญญา ที่
ก าหนดมีการอนุมัติการเบิกจ่ายโดยผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 13. สอบทานรายการครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายการที่ถูกต้องและมีจ านวน
ครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ตามระเบียบที่ก าหนด 
 14. สอบทานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม (ข้อ 1-12 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 3 รายการได้แก่ เครื่องหาปริมาณก ามะถันในก๊าซปิโตรเลียม 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน
รวม 517 ตัว อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ NGV จ านวน 20 ชุด   
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 1 การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 
กฎหมำย/ระเบียบ :   
                      1.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
                      2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และ
เอกสารหลักฐานมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
ส่ิงที่ควรจะเป็น : การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีเอกสารหลักฐานถูกต้อง 
ครบถ้วนและน่าเชื่อถือตาม กฎหมายและระเบียบที่ก าหนด 
ข้อเท็จจริง / ข้อตรวจพบ :  การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
จ านวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องหาปริมาณก ามะถันในก๊าซปิโตรเลียม 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนรวม 
517 ตัว อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ NGV จ านวน 20 ชุด มีการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนี้ 
 
 



๓๖ 

 

       1.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงส่ง สตง. ธพ.รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
วิทยาศาสต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 รายการ จ านวนเงินรวม 2,121,700.00 
บาท  ส่ง สตง.เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารการจัดซื้อจัด
จ้างที่ประกาศเผยแพร่ 

2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางและ           
ของเว็บไซต์ ของ ธพ. และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ของ ธพ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  
       3.  กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ข้อ 21 ที่ก าหนด 
       4.  กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง   
            การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วยรายการครบถ้วนดังนี้ 
1.เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง 2.ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
3.ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 4.วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 5.ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 6.วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้างและเหตุผล 7.หลักเกณฑ์พิจารณา 8.ข้อเสนออ่ืน (การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ปฏิบัติเป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
22  
 5. กำรแต่งตั้งกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมดังนี้ 
 คณะกรรมการ

พิจารณาผล 
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

เลขที่เอกสาร 

1. เครื่องหาปริมาณก ามะถันใน
ก๊าซปิโตรเลียม 

จ านวน 4 คน จ านวน 3 คน ค าสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ 284/2560  
ลว. 7 พฤศจิกายน  2560 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 คน  จ านวน 3 คน ค าสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ 259/2560 
ลว. 16 ตุลาคม  2560 

3. อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ NGV 

จ านวน 4 คน จ านวน 3 คน ค าสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ 251/2560 
ลว. 3 ตุลาคม  2560 

 
 การแต่งตั้งคณะกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ประธาน 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมตรวจรับพัสดุไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ฯ ข้อ 
25 และ 26 ที่ก าหนด  
        6. ประกำศเชิญชวนเสนอรำคำ ประกอบด้วย รายการพัสดุที่ประสงค์ซื้อหรือจ้าง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
เสนอราคา ก าหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
       7. รำยงำนผลกำรพิจำรณำ มีรายการครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ที่ก าหนด  
       8. กำรจัดท ำสัญญำ คู่สัญญาเป็นบุคคลเดียวกับรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และจ านวนเงินที่              
ตกลงซื้อจ้าง ตรงกับจ านวนเงินในรายงานผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติ มีการก าหนดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.2 
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ โดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ และเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย เป็น
หลักประกันสัญญา จ านวนร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อ ทั้งนี้ ธพ.ได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังธนาคารที่
คู่สัญญาใช้เป็นหลักประกัน เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบหนังสือค้ าประกันดังกล่าว เมื่อลงนามในสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว 



๓๗ 

 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้จัดส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญา และประกาศเผยแพร่การท าสัญญาในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (e-GP)  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560 ที่ก าหนด  
 

ผลกระทบ :  
สำเหตุ :  
ข้อเสนอแนะ :  
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 2 การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาและช่องทางท่ีก าหนด 
กฎหมำย : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ มีการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่ก าหนด 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้สาธารณชน
วิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในระยะเวลาและช่องทางที่ก าหนดตามระเบียบที่
ก าหนด  
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ : มีการเผยแพร่ประกาศและร่างประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ ธพ. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เฉพาะรายการที่เป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ดังนี้ 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ระยะเวลาที่เผยแพร่ใน ระบบ 
E-GP และเว็บไซต์ของ ธพ. 

1. เครื่องหาปริมาณก ามะถันในก๊าซปิโตรเลียม 4,750,000.00 7 - 13 พ.ย. 2560 
2. ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,121,700.00 16 - 19 ต.ค. 2560 
3. อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ NGV 600,000.00 3 - 6 ต.ค. 2560 
   

การเผยแพร่ประกาศและร่างประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
เว็บไซต์ของ ธพ. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโดยเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และพบว่าไม่มี
ข้อคิด เห็น  จึ งได้ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้ อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ในขั้นตอนต่อไป                          
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560           
ข้อ 45 และ 46   
ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 3 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ มีการปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม
ระยะเวลาและช่องทางที่ก าหนด 
กฎหมำย/ระเบียบ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน ระยะเวลา
และช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน ระยะเวลา
และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ ธพ. เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่ก าหนด 
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ : มีการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบสาระสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ของ ธพ. ดังนี้  

รำยกำร ประกำศ 
เชิญชวน 

สิ้นสุด วันก ำหนด
เสนอรำคำ 

ประกำศรำคำกลำง 

1. เครื่องหาปริมาณก ามะถันใน
ก๊าซปิโตรเลียม 

11 ต.ค. 60 19 ต.ค. 60 20 ต.ค. 60 4,750,000.00  บาท 

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน 17 พ.ย. 60 26 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60 2,121,700.00   บาท 
3. อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ NGV 

31 ต.ค.60 10 พ.ย.60 11 พ.ย.60 597,030.05.00 บาท 

         ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยวกว่า 5 
วันท าการ และก าหนดวันเสนอราคา 1 วันนับจากวันสุดท้ายที่ประกาศ ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 วรรค สาม และ ข้อ 51 ที่
ก าหนด 
ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 4 การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะ
การเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ 
กฎหมำย : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน           
ผู้ชนะการเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ 
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ : ผู้เสนอราคาได้ด าเนินการเสนอราคาในระยะเวลา และผ่านช่องทางที่ก าหนด                 
จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบข้อมูล โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ           
แต่ละรายถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระเบียบก าหนด โดยคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ก าหนด และพิจารณาผลการตรวจสอบผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ 
 
 
 



๓๙ 

 

รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เกณฑ์
พิจำรณำ 

ผู้ชนะกำรเสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือ
จ้ำง 

1.เครื่องหาปริมาณก ามะถันในก๊าซ
ปิโตรเลียม 

ราคาและ
ราคารวม 

บริษัท เคมีเคิลเฮาส์ แอนด์ แล็บอินสทรู
เม้นท์ จ ากัด 

4,205,100.00 

2.ครุภัณฑ์ส านักงาน  ราคาและ
ราคารวม 

บริษัท เค.พี.ที กลอรี่ จ ากัด 757,600.00 

3.อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ NGV 

ราคาและ
ราคารวม 

บริษัท โปรเคม (ไทย) จ ากัด 592,780.00 

 

        การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลเป็นบุคคล 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ธพ. เข้าร่วมพิจารณาผลและลงลายมือชื่อก ากับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง และเอกสารประกวดราคาหรือเอกสารสอบราคาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดท ารายงานการพิจารณา
ผลประกอบด้วยเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน  
   เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาผล เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงานการพิจารณาผล เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติ และเมื่อรายงานพิจารณาผลได้รับอนุมัติแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ ธพ. โดยรายชื่อที่ประกาศเป็นรายชื่อถูกต้อง ตามรายงานผล
การพิจารณาที่ได้รับการอนุมัติ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 
ประเด็นที่ 5 : การตรวจรับพัสดุและการจ่ายเงิน 
กฎหมำย : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการจัดท าเอกสารตรวจรับ
พัสดุ และมีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและได้รับอนุมัติ
เห็นชอบให้เบิกจ่าย 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น การตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งแต่งตั้ง การจัดท าเอกสารตรวจการ
วัสดุถูกต้องการเบิกจ่ายเงินมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วนได้รับอนุมัติเห็นชอบให้เบิกจ่าย 
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ : บริษัทผู ้ขายได้ส่งมอบพัสดุภายในระเวลาที่ก าหนดในสัญญาซื ้อขายโดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ธพ. เป็นผู้ตรว จรับพัสดุและจัดเอกสารพร้อมลง
นามคณะกรรมผู้ตรวจรับพัสดุไว้ครบทุกราย และมีการเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุที่จัดซื้อ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และได้รับอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงิน  ตามเอกสารหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง                                   
ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 



๔๐ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 6 การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
วัตถุประสงค ์: การตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อและการบันทึกทางทะเบียน 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น พัสดุที่ได้รับจาการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัด
จ้างและได้บันทึกพัสดุไว้ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ : พัสดุที่ได้รับจากจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการ ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างและได้บันทึกพัสดุไว้ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีการก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ และเหมาะสม    
ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 7 การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ : การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบ
ฯ ก าหนด โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้ สตง. และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารประกาศเผยแพร่
เอกสารการจัดท าสัญญา ตลอดจนการตรวจรับพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่าย ไปจนสิ้นสุดกระบวนการด้วยการ
บันทึกครุภัณฑ์ทางทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง
ไว้เป็นระบบ แยกเป็นแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม   
ผลกระทบ : ไม่มี 
สำเหตุ : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
ผู้ก ำกับดูแล  :   นางสาวจารุวรรณ   ปรีชาเดช    ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  นางสาวศิริขวัญ     ผลวิจิตร     พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : นางสาววรรณรัตน์   จวนตรง     ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
                               นางสาวรัชนีกร     แสงนิล      ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

อ้ำงอิง 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 
2.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

1.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546   
2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
3.หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559 
 
เว็บไซต์ 
1. http://www.finance.rmuti.ac.th/pr/cgd-2560.PDF 
2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 
3. http://www.trathealth.com/report/6_2560/12.pdf 
4. http://www.industry.go.th/km/index.php/2016-04-24-15-26-52/2016-04-24-15-28-           
16/211-2560-1/file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finance.rmuti.ac.th/pr/cgd-2560.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF
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http://www.industry.go.th/km/index.php/2016-04-24-15-26-52/2016-04-24-15-28-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2016/211-2560-1/file
http://www.industry.go.th/km/index.php/2016-04-24-15-26-52/2016-04-24-15-28-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2016/211-2560-1/file


๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนจดัซื้อจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

 

จัดทําร!างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข�อ 78 ประกอบ 22 ) 

หัวหน�าหน!วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ�าง  

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ 

ซ้ือหรือจ�างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงจดัทําหนังสอืเชิญชวนส!ง 
ไปยังผู�ประกอบการท่ีมคุีณสมบัติตามท่ีกําหนด (ข�อ 78 (1)) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาข�อเสนอ/
ต!อรองราคา ตามความเหมาะสมแล�วแต!กรณ ี

หัวหน�าหน!วยงานของรฐัและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซื้อหรือจ�างเห็นชอบผลการคัดเลือก  

(ข�อ 81) 
 

ประกาศผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก 
การจัดซ้ือจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(ข�อ 81) 

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือข�อตกลง 

(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม!จําต�อง 
รอให�พ�นระยะเวลาอุทธรณ>

(มาตรา 66) 

ยกเว�น กรณีซ้ือ/จ�างตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ) ไม!ต�อง
จัดทาํแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

การเชิญชวน/
เจรจาต!อรอง 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต!อหัวหน�าหน!วยงานของรัฐ  

(อนุโลมข�อ 55(4) ประกอบ ข�อ 78(2) ) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม!เกิน 500,000 บาท) เจ�าหน�าท่ี

เจรจาตกลงราคากับผู�ประกอบการท่ีมีอาชีพหรือรบัจ�างน้ัน
โดยตรง (ข�อ 79) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีซื้อหรือจ�างภายในวงเงินท่ีได�รับความ
เห็นชอบจากหัวหน�าหน!วยงานของรัฐ (ข�อ 79) 

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให�เจ�าหน�าที่
พัสดุดําเนนิการ (เหมอืนวิธีตกลงราคาเดิม) 



Workflow วิธีคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือจ�าง 
โดยวธิีคัดเลือก (ข�อ 74 ประกอบ 22 ) 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวธิีคัดเลือกจัดทําหนังสือ
เชิญชวนไปยังผู�ประกอบการ (ข�อ 74 (1)) 

ผู�ประกอบการท่ีได�รับหนังสือเชิญชวนยืน่ข�อเสนอตาม
วัน เวลา ท่ีกาํหนด (74 (4)) 

คณะกรรมการฯ เป4ดซองข�อเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล (ข�อ 74 (4)) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ 
เสนอความเห็นต7อหัวหน�าหน7วยงานของรัฐ (ข�อ 76) 

 

หัวหน�าหน7วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา ข�อ 77 (อนุโลมข�อ 42) 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด 
หรือข�อตกลง ภายหลังจากพ�นระยะเวลาอุทธรณ<ผลการ

คัดเลือก (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ข�อ 161  
ยกเว�น กรณีจัดหาตามเง่ือนไขตาม ม. 56 (1) (ค)  

ไม7ต�องรอให�พ�นระยะเวลาอุทธรณ< (ม. 66 วรรคสอง) 
 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําร7างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

เชิญชวนไปยัง
ผู�ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข 
ไม7น�อยกว7า 3 ราย 
(มาตรา 55(2)) 

กรณีซ้ือ/จ�างตามมาตรา 56 
(1) (ค) (ฉ) ไม7ต�องจัดทําแผน 

(พรบ. มาตรา 11 ) 

ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา 
ข�อ 77 (อนุโลมข�อ 42) 



Workflow e- Market 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีแจ�งผลการพจิารณาทาง e-mail  
และประกาศผลผู�ชนะ (ข�อ 42 ) 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต�ไม�เกิน 5 ล�านบาท 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ
- ประกาศเผยแพร�ไม�น�อยกว�า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเป:นวนัถัดจากวันสุดท�าย 
  ของการประกาศเผยแพร� 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

 

จัดทําร�างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�าง 
ด�วยวธิี e - market (ข�อ 34) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
 เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ�าง  

จัดทําประกาศเผยแพร� 
ในระบบ e-GP /เว็บไซสGของหน�วยงาน  
และปHดประกาศท่ีหน�วยงาน (ข�อ 35) 

E-market แบบใบเสนอราคา ข�อ 30 (1)  E-market  แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกสG ข�อ 30 (2) 

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e- GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา  
ท่ีกําหนดโดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว ข�อ 37 (1)  

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e – GP เพื่อเสนอราคาตามวนั/เวลาท่ี
กําหนดโดยเสนอราคากี่คร้ังก็ได�ภายในเวลา 30 นาที ข�อ 37 (2) 
 

ส้ินสุดการเสนอราคาให�เจ�าหน�าที่พิจารณาผู�ชนะ 
การเสนอราคาจากผู�ที่เสนอราคาตํ่าสุด (ข�อ 38) 

เจ�าหน�าที่รายงานผลการพิจารณาพร�อมความเห็น 
เสนอต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี 

(ข�อ 41) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด หรือข�อตกลง ภายหลัง
จากพ�นระยะเวลาอุทธรณGผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

กรณีวงเงินเกิน  
5 ล�านบาท 

การเสนอราคา 



Workflow e-bidding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

มีผู�เสนอ
ความคิดเห็น 

จัดทําร"างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวธิี e – bidding (ข�อ 43) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
เสนอหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

วงเงินไม"เกิน 5 ล�านบาท 
อยู"ในดุลพินิจของหัวหน�า

หน"วยงานของรัฐ 

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ�าง  

นําร"างประกาศ/เอกสารเผยแพร" 
ลงเว็บไซตB เพ่ือรับฟDงความคิดเห็น (ข�อ 45) 

ไม"นําร"างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟDงความคิดเห็น (ข�อ 45 ) 

หัวหน�าเจ�าหน�าที่เผยแพร"ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ข�อ 48) 

ระยะเวลาการเผยแพร"เอกสารฯ และจัดเตรียม 
เอกสารฯ เพื่อยื่นข�อเสนอผ"านระบบ e – GP (ข�อ 51) 

กําหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ�ามี) 
ก"อนถึงวันเสนอราคา ไม"น�อยกว"า 3 วันทําการ 

(ข�อ 52) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพร�อมความเห็นต"อหวัหน�าหน"วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข�อ 55(4)  

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซ้ือหรือจ�าง 

เห็นชอบผลการพิจารณา (ข�อ 59) 

ประกาศผู�ชนะ 
การเสนอราคา (ข�อ 59) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีทํารายงาน

นําร"างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟDงความคิดเห็น 

(ข�อ 45+ ข�อ 46) 
 

ไม"มีผู�เสนอความคิดเหน็  

ไม"ปรับปรุง 
ข�อ 47 (2) 

- หากมีผู�เสนอความเห็นให�หัวหน�าเจ�าหน�าที่แจ�งตอบผู�มี
ความเห็นทกุรายทราบเปMนหนังสือ (ข�อ 47 (1)) 
- กรณปีรับปรุง หัวหน�าเจ�าหน�าทีท่ํารายงานพร�อม
ความเห็นรวมทั้งร"างเอกสารทีแ่ก�ไข เสนอหัวหน�าหน"วยงาน
ของรฐั + นําร"างประกาศอกีครั้ง(ข�อ 47 (1)) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ข�อ 55) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือข�อตกลง ภายหลังจาก 

พ�นระยะเวลาอุทธรณBผลการพิจารณา 
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

 

ผู�เสนอราคาเข�าเสนอราคาผ"านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว (ข�อ 54) 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ
- ประกาศเผยแพร"ไม"น�อยกว"า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเปMนวนัถัดจาก 
  วันสุดท�ายของการประกาศเผยแพร" 

หัวหน�าหน"วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให�นําประกาศเผยแพร"  

ปรับปรุง 
ข�อ 47 (1) 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ



Workflow วิธีสอบราคา 

  

 

จัดทําร�างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวธิีสอบราคา 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด (ข�อ 61) 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

เป/นดุลพินิจของ
หน�วยงาน 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ�าง  

- เจ�าหน�าที่พัสด/ุผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ�าหน�าที่พัสดุ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย 

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

ไม�นําร�างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟ<งความคิดเห็น (ข�อ 62 ) 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเผยแพร�ประกาศและเอกสาร
สอบราคา ไม�น�อยกว�า 5 วันทําการ(ข�อ 63) 

กําหนดวัน เวลายื่นข�อเสนอ และการเป?ดซอง
ข�อเสนอ (ข�อ 61) กําหนดวัน เวลา ชีแจง

รายละเอียดเพิ่มเติมก�อนถึงวันเสนอราคา (ถ�ามี) 
(ข�อ 66) 

คณะกรรมการฯ ดําเนินการพจิารณาผล 
(ข�อ 70) ให�นําความในข�อ 55 (2) – (3)  

มาใช�โดยอนุโลม  

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจ 
อนุมัติซ้ือหรือจ�าง 

เห็นชอบผลการพิจารณา (ข�อ 85) 

ประกาศผู�ชนะ 
การเสนอราคา (ข�อ 72) 

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาท่ีกาํหนด
(ข�อ 68) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือข�อตกลง ภายหลังจาก 

พ�นระยะเวลาอุทธรณHผลการพิจารณา 
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีทํารายงาน

นําร�างประกาศ/เอกสาร
เผยแพร� รับฟ<งความคิดเห็น  
(นําข�อ 45+ ข�อ 46 อนุโลม) 

 

ไม�มีผู�เสนอความคิดเหน็  

ไม�ปรับปรุง 
 

- หากมีผู�เสนอความเห็นให�หัวหน�าเจ�าหน�าที่แจ�งตอบผู�มี
ความเห็นทกุรายทราบเป/นหนังสือ 
- กรณปีรับปรุง หัวหน�าเจ�าหน�าทีท่ํารายงานพร�อม
ความเห็นรวมทั้งร�างเอกสารทีแ่ก�ไข เสนอหัวหน�าหน�วยงาน
ของรฐั + นําร�างประกาศอกีครั้ง 

นําร�างประกาศ/เอกสารเผยแพร� 
ลงเว็บไซตH เพื่อรับฟ<งความคิดเห็น 

- หัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสด ุ

มีผู�เสนอ
ความคิดเห็น 

ปรับปรุง 
 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให�นําประกาศเผยแพร�  

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพร�อมความเห็นต�อหวัหน�าหน�วยงาน

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามข�อ 70 


