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1.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ
๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และคุ้มค่า

อย่างมี

๓. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริต ในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
2. ขอบเขตของเนื้อหา
ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding :e -bidding) และกาหนดแนวทางการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์
ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการให้ความสาคัญกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนาแนวทางการตรวจสอบไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เป็นแนวทางเดียวกันและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๒. งานตรวจสอบภายในสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
การปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
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๓. รัฐบาลมีความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในว่าสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริต
ในภาคราชการ
3. คานิยามศัพท์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e GP) ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) มีคาศัพท์ที่ควร
ทราบ ได้แก่
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ ย น การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก ประเภท
รายจ่ า ยตามงบประมาณของส านั ก งบประมาณหรื อ การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามสั ญ ญาเงิ น กู้ จาก
ต่างประเทศ
“การซื้อ”หมายความว่าการซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่
ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ และการจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลั ง การรั บ ขนในการเดิ น ทางไปราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยค่า ใช้ จ่า ยในการเดิ นทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในสายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ต ามที่ อ งค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล ก าหนด หรื อ
ข้าราชการอืน่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ ผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า เสนอราคา
ขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรือเข้าเสนองาน เพื่อรับจ้างเป็นที่
ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
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(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือ สามารถใช้
อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท มหาชนจากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้ นในคราวเดียวกัน คาว่า“ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ กวพ.
เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในลั ก ษณะไขว้ กั น ระหว่ า ง (๑) และ (๒) โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ
บุคคล รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่ งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการ
นั้น ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน การดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าว
ข้างต้น ของคู่สมรสหรือบุ ตรที่ยังไม่บ รรลุ นิติภ าวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ ถือว่าเป็นการดารง
ตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการ
บริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริ งของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือ
เสนองานให้แก่ ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม
(๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
4.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และ e - bidding สามารถศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลได้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควร
ศึกษาและติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในเบื้องต้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สาคัญ อาทิเช่น
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๑.๓/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยกเว้นและกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ จัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘
สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ ง การก าหนดวงเงิ น วิ ธี ก ารจั ด หาพั ส ดุ โ ดยยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต าม
แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และ
ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิ ธีการจัดหาพัส ดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- ฯลฯ
5. ความรับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีจัดเก็บ
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7. ระบบการติดตามประเมิน
ข้อกาหนด
สูตรคานวณ (ถ้ามี)

ตัวชี้วัด
หน่วย

ความถี่ในการ
รายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
แบบฟอร์มจัดเก็บ

หน่วยงานจัดเก็บ
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ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทาเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นชอบ

เผยแพร่ประกาศและร่าง

ไม่เผยแพร่ประกาศและร่าง

เอกสารฯ

เอกสารฯ

การ

ระยะเวลา

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

๓ วันทาการ

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ

-เจ้าหน้าที่พัสดุ
มีผู้วิจารณ์

ไม่มีผู้วิจารณ์

-เจ้าหน้าที่พัสดุ
ปรับปรุงร่างฯ

-เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่ปรับปรุง

๓ วันทาการ

จัดทาประกาศและเอกสารประกวดราคา

ร่างฯ
รายงานปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงพร้อมความเห็น

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งให้/
จาหน่ายเอกสารฯ

การเสนอราคา(เสนอราคาได้ครั้งเดียว
ภายในเวลาที่กาหนด)

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ

-กรรมการประกวดราคา

1 วันทาการ

-กรรมการประกวดราคา

๓ วันทาการ

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

๓ วันทากา

พิจารณาผลการประกวดราคา
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

(เสนอราคาได้ครั้งเดียวภายใน
การอนุ่กมาหนด)
ัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เวลาที
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น

- แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ความเป็นมา
ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบั ญชีกลางได้พัฒ นาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะที่ ๓ โดยเป็นการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ระบบข้อมูล สินค้า (Electronic
catalog : e - catalog) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับ
จ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e - market) สาหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้า หรือบริการทั่วไป มี
มาตรฐาน ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กาหนดไว้ในระบบ e - catalog และระบบ
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) สาหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะที่มี ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบ e - catalog
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแล และพัฒนางาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการและในระดับสากล และสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าเพิ่มในการ
บริ ห ารงานของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ รวมทั้ ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ ดั ง นั้ น
กรมบัญชีกลางจึ งได้จัดทาแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ผู้
ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารจัดการด้านพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปราม ปัญหาการทุจริต
ทั้งนี้ การจัดทาแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็น การ
เสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ พึงปฏิบัติ และ
ตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและป้องปรามปัญหาการทุจริตในภาคราชการ และมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นแนวทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ
๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และคุ้มค่า

อย่างมี

กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริต ในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
ขอบเขตของเนื้อหา
ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding :e -bidding) และกาหนดแนวทางการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์
ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ส่วนราชการให้ความสาคัญกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนาแนวทางการตรวจสอบไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เป็นแนวทางเดียวกันและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๒. งานตรวจสอบภายในสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
การปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
๓. รัฐบาลมีความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในว่าสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริต
ในภาคราชการ
...................................................

กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คานิยามศัพท์
การจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e -GP) ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) มีคาศัพท์ที่ควร
ทราบ ได้แก่
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ ย น การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก ประเภท
รายจ่ า ยตามงบประมาณของส านั ก งบประมาณหรื อ การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามสั ญ ญาเงิ น กู้
จากต่างประเทศ
“การซื้อ”หมายความว่าการซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่
ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ และการจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลั ง การรั บ ขนในการเดิ น ทางไปราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยค่า ใช้ จ่า ยในการเดิ นทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในสายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ต ามที่ อ งค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล ก าหนด หรื อ
ข้าราชการอื่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ ผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า เสนอราคา
ขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรือเข้าเสนองาน เพื่อรับจ้างเป็นที่
ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสี ยไม่ว่า โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
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(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือสามารถใช้
อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท มหาชนจากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน คาว่า“ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
กวพ. เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในลั ก ษณะไขว้ กั น ระหว่ า ง (๑) และ (๒) โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ
บุคคล รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เ ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการ
นั้น ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน การดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าว
ข้างต้น ของคู่สมรสหรือบุ ตรที่ยังไม่บ รรลุ นิติภ าวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ ถือว่าเป็นการดารง
ตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการ
บริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือ
เสนองานให้แก่ ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม
(๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และ e - bidding สามารถศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลได้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควร
ศึกษาและติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในเบื้องต้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สาคัญ อาทิเช่น
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:
e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๑.๓/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยกเว้นและกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ จัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘
สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ ง การก าหนดวงเงิ น วิ ธี ก ารจั ด หาพั ส ดุ โ ดยยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัส ดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- ฯลฯ
ทั้งนี้ ผู้ ตรวจสอบภายในควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การซื้อหรือ
การจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือ
เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบ e - market การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e – bidding มีขั้นตอน
ดาเนินการหลักๆ ดังนี้
๑. การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็ น ผู้ จั ดทาเอกสารที่ เกี่ย วข้องกับ การซื้อ หรือการจ้ างด้ว ยวิธีป ระกวดราคา อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ผ่ านหั ว หน้ า
เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่เอกสารดังนี้
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๑.๑ รายงานขอซื้อ ขอจ้ า ง การจั ดท ารายงานขอซื้ อขอจ้ าง ให้ มี รายการตามระเบีย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ดังนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง หลังสุดภายใน
ระยะเวลา๒ปีงบประมาณ
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่นๆเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ ให้
เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๒ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่าง เอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ (กวพ.) กาหนด ซึ่งหากจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก ที่ กวพ.กาหนดก็
สามารถทาได้แต่ให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ทาให้ทางราชการเสียเปรียบนอกจากนี้
เพื่อความรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
ขึ้นมารับผิ ดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ส่วนราชการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทาเป็นประกาศและ มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
(๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
(๔) กาหนดวันเวลาเสนอราคา
(๕) กาหนดให้นาตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวันเวลาสถานที่ที่กาหนด (ถ้ามี)
๒. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
ในกรณีที่หัว หน้ าส่ วนราชการพิจารณาเห็นว่า การจัดหาพัสดุในครั้งใดมีความจาเป็นต้อง นาร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและไม่มีการกาหนดเงื่อนไข ที่เป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการน าร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
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กว่า ๓ วันทาการ เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิ จารณ์ หรือมีความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่ านทาง
เว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมาย ลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดย
เปิดเผยตัว
๒.๑ กรณีไม่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ต่อไป
๒.๒ กรณีมีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาพิจารณาว่าสมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณีพิจ ารณาเห็น ว่าควรปรั บ ปรุงให้ดาเนินการปรับปรุงและให้หั ว หน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทา
รายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
ส่ ว นราชการเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ น า ร่ า งเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า ๓ วันทาการ โดยในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์และมีการปรับปรุงแก้ไขในครั้งใด ส่วนราชการ
จะต้องนาร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการทุกครั้ง
(๒) กรณีพิจารณาเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงาน ขอปรับปรุงร่างฯ
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้จัดทาและ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
แต่หากหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการปรับปรุงร่างประกาศและ
ร่างเอกสารฯ และจัดทารายงานขอปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความ
เห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน
ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ
๓. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
๓.๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
(๑) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด ราคาฯ แล้ว ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญ
ชวนให้ผู้สนใจเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ e-GP) ตามวันและเวลาที่ได้กาหนดไว้ในประกาศ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ ทางเว็บไซต์ของส่วน
ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการ ของส่วนราชการนั้นด้วย
(๒) การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้าง ที่จะต้องกาหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือ
ทดสอบ ส่วนราชการสามารถกระทาได้โดยจะต้องกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสาร ประกวดราคาฯ ให้
ชัดเจน และให้ ผู้ เสนอราคาน าพัส ดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ณ ส่ วนราชการ ตามวันและเวลาที่
กาหนด ซึ่งจะต้องดาเนินการภายใน ๕ วันทาการนับถัดจากวันเสนอราคา โดยกาหนด ให้มีช่วงเวลาสาหรับ
การจัดทาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา คือช่วงเวลาหลังวันปิดการให้หรือ การจาหน่ายเอกสาร
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และก่อนวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ (การเสนอราคา ดาเนินการผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพียงวันเดียว ในวันและเวลาทาการ)
๓.๒ การให้หรือการจาหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ การให้หรือการจาหน่ายเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้กระทาไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้
เสนอราคาสามารถขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ ทั้งนี้ การให้หรือจาหน่ายเอกสารฯ ให้กระทาผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
๔. การเสนอราคา
การเสนอราคาสาหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเสนอราคาผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) โดยดาเนินการหลังปิดการให้หรือจาหน่ายเอกสาร
ประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ และกาหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียวในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง โดย
ก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคา คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
๔.๑ รั บ เอกสารเสนอราคา เมื่อถึงกาหนดวันรับข้อเสนอราคาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิ กส์
(e - GP) เท่านั้น เว้นแต่กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพ ของการซื้อหรือ
การจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้คณะกรรมการฯ
ด าเนิ น การรั บ พั ส ดุ ห รื อ รั บ ฟั ง การชี้ แ จงหรื อ ทดสอบพั ส ดุ ต ามวั น เวลาและสถานที่ ที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ ให้
คณะกรรมการฯ จัดทาบันทึกการนาพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้เป็น
หลักฐานทุกครั้ง
เมื่อพ้นกาหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้วห้ ามคณะกรรมการฯ รับเอกสารหลักฐานและพัส ดุ
ตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจาก ผู้เสนอราคา
เว้นแต่กรณีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ (๙)
๔.๒ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ การจ้างที่ส่วน
ราชการประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้ผู้เสนอราคานาเอกสาร
หลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอานาจ พร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดงเพื่อ
ทดลองหรือทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดในประกาศ เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา
ดาเนินการดังนี้
(๑) จัดทาเอกสารหลักฐานสาหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท Netware
Printer Definition File (PDF File) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนกาหนดวันยื่นเสนอราคา
(๒) ให้ผู้เสนอราคานาข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (๑) มาดาเนินการบันทึกและส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์
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ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกาหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง
ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา
(๓) เมื่อผู้เสนอราคาได้ยืนยันการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้วห้าม
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก
(๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจสอบพบ ในขณะ
พิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น ส่วนราชการสามารถตัดสิทธิ์โดยไม่พิ จารณาราคา ของผู้เสนอ
ราคารายนั้น หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาทาสัญญา และ
สามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้
(๕) ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ การจ้างที่
ส่วนราชการประกาศให้ผู้ เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้ผู้เสนอราคา นา
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอานาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอานาจพร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดง
เพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศ
๕. การพิจารณาผลการเสนอราคา
การพิจารณาผลการเสนอราคา มีการดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา ให้คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาทุกรายที่เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จานวน ๑ ชุด โดย
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น
๕.๒ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและพัสดุหรืองานจ้าง ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วพิจารณา ดังนี้
(๑) คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค หรือผู้ที่เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไข ที่ส่วนราชการ
กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจสอบถาม ข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จ ะให้ผู้เสนอราคาเปลี่ ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ หาก
คณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการได้กาหนดไว้ ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้เสนอราคารายนั้ น และ
บันทึกไว้ในรายงานด้วย
(๒) กรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ
ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนดไว้ ในส่วนที่มิใช่ สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือ เป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
๕.๓ การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา การพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาผู้เสนอราคาต่าสุดรายที่เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้องตาม เงื่อนไขที่ส่วน
ราชการกาหนด และได้รับการยืนยันจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ว่าเป็นผู้ที่
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เสนอราคาเข้าสู่ระบบในลาดับแรก หรือพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคา ที่กาหนด
โดยพิจารณาผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้าหนักมากที่สุดหรือผู้ที่เสนอราคา ในลาดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคาให้ใช้หลักเกณฑ์ อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ราคา (Price) ให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะ การเสนอราคา
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่าการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและ คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพียงพอที่จะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพดี ตรงตาม
ความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
(๒) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา(Price Performance) ให้ส่วนราชการ กาหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ในกรณี
ที่ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะ
จัดหาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ส่วนราชการได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและ เป็นประโยชน์
แก่ทางราชการ จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมิน ค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา ซึ่งจะช่วยส่ง เสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่าสุด สามารถชนะการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(๓) การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ ช นะการเสนอราคาโดยใช้ห ลั กเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา มีขั้นตอนดังนี้
(๓.๑) พิจารณาเลือกตัวแปรหลักดังต่อไปนี้อย่างน้อย ๒ ตัวแปรหลัก สาหรับใช้กาหนดเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่
(๓.๑.๑) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ
(๓.๑.๒) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ
(๓.๑.๓) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับได้แก่
คุณภาพของสิ น ค้ามาตรฐานของสิ น ค้าต้น ทุนของพัส ดุนั้นตลอดอายุการใช้งานบริก าร หลั งการขายและ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ
(๓.๑.๔) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่
บังคับ
ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลัก (๓.๑.๑) - (๓.๑.๔) มากาหนดเป็นเกณฑ์ ในการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจเลือกใช้ตัวแปรหลักประเภทบังคับตาม (๓.๑.๑) และตัวแปร หลักประเภทไม่
บังคับบางตัวแปรตาม (๓.๑.๒) - (๓.๑.๔) หรือทั้งหมดก็ได้
(๓.๒) หลังจากที่ได้กาหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้าหนักของตัวแปรหลัก แต่ละตัวแปร โดย
กาหนดให้น้าหนักของตัวแปรรวมทั้งหมด เท่ากับ ๑๐๐ ซึ่งในการพิจารณาน้าหนักของตัวแปร ให้คานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
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๕.๔ กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง ยังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ
๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลด
ราคา แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน ร้อยละสิบของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก ผู้เสนอราคาราย
นั้น
(๒) ถ้าดาเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ เสนอราคาที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควร ซื้อหรือจ้าง
ทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่น
ใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม
หากผู้เสนอราคาต่าสุดในการเสนอราคาใหม่ครั้งนี้เสนอ ราคาไม่สูงกว่ าวงเงินจะซื้อหรือจ้าง หรือสูง
กว่าแต่ ส่ ว นที่ สู งกว่ านั้ น ไม่ เกิน ร้ อยละสิ บ ของวงเงิ นที่จะซื้อหรื อจ้าง ถ้าเห็ นว่าราคา ดั งกล่ า วเป็น ราคาที่
เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าดาเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ ประกอบการใช้
ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิก การจัดหาโดยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการใหม่
๖. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองาน
จ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และพิจารณาผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคาตามที่กาหนดแล้ว ให้ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็ น พร้อมด้ว ย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อม
ทั้งเสนอผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและ ประกาศ
ผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
อนึ่ง ผู้ชนะการประกวดราคาที่จะเข้ามาดาเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้ ต้องเป็น ผู้ที่ผ่าน
การประเมินประสิทธิผู้เสนอราคา ดังนี้
การประเมิ น สิ ท ธิ ผู้ เ สนอราคาเป็ น การประเมิ น สถานะของผู้ เ สนอราคาว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถที่จะเข้ามาดาเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้เพียงใดซึ่งเป็นการแสดงผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่ามีผลงานอยู่ในระดับใดโดยมีการประเมิน ดังนี้
๑. การแสดงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟซึ่งแยกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑.๑ สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถทางานได้โดยไม่มีปัญหา
๑.๒ สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทาสัญญา เนื่องจาก เป็นผู้ไม่
พร้อมจะทางานในกรณีดาเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ กวพ. กาหนด เมื่อผู้เสนอราคาที่มีการ
แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองส่งมอบของหรืองานจ้างตามสัญญาตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กาหนด
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสั ญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียว เว้นแต่กรณี ที่ส่ว น
ราชการพิจารณาตรวจรับหรือตรวจการจ้างแล้วเห็นว่าของหรืองานจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญาสัญลักษณ์ ที่เป็น
สัญญาณไฟสีเขียวนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง
๑.๓ สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข้าทาสัญญาเนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน กรณี กวพ. อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ๑๒ (๖) โดยมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีแดง จะเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีเขียวแล้วแต่กรณี
๒. ผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีแดง จะถูกตัดสิทธิ
ไม่ให้เข้าเสนอราคาหรือทาสัญญากับส่วนราชการ
๓. ในวันเสนอราคาหรื อวันทาสัญญาเมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต่าสุด ปรากฏ
สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต่าสุดนั้นไม่สามารถเสนอราคา หรือทา
สัญญาต่อไปได้ และให้ส่วนราชการเรียกผู้เสนอราคารายต่าลาดับถัดไปเข้ามาทาสัญญาได้ทั้งนี้ กระบวนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) สามารถแสดง แผนภาพได้ดังนี้
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แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
การจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ

เผยแพร่ประกาศ
และร่างเอกสารฯ

ไม่เผยแพร่ประกาศ
และร่างเอกสารฯ

มีผู้วิจารณ์

ปรับปรุงร่างฯ

ไม่มีผู้วิจารณ์

ไม่ปรับปรุงร่างฯ
จัดทาประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายงานปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงพร้อมความเห็น

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งให้/จาหน่ายเอกสารฯ
การเสนอราคา
(เสนอราคาได้ครั้งเดียวภายในเวลาที่กาหนด)
พิจารณาผลการประกวดราคา
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(เสนอราคาได้ครั้งเดียวภายในเวลาที่กาหนด)
การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
- แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลงเว็บไซต์
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการการกาหนดหลักเกณฑ์
จะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี ดังต่อไปนี้
๑. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้
งานของส่วนราชการมากที่สุดมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
๒. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ ต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาส ให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่ว งหน้ าเพื่อให้ การจั ดซื้อจัดจ้ างและการบริห ารพัส ดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกปี
๔. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น ระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
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บทที่ ๓ แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) เป็นแนวทาง
การตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นที่อาจทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยจะกล่าวถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดประเด็น
การตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ โดยแนวทางการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. ความเสี่ยง
เป็นการพิจารณาความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นปัญหา อุปสรรค
สาคัญที่อาจทาให้การดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อ บังคับและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ประเด็นการตรวจสอบ
การกาหนดเรื่ องหรื อประเด็ น ส าคัญที่ จะตรวจสอบ ควรสอดคล้ องสั มพันธ์กั บวัตถุประสงค์ การ
ตรวจสอบที่ได้กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบต่างๆ จะทาให้
สามารถสรุปผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแผนการตรวจสอบได้ การกาหนดประเด็น
การตรวจสอบจะพิจ ารณาจากความเสี่ ย งส าคัญ ของแต่ ล ะขั้ นตอนงานในกระบวนการปฏิบั ติงาน ในที่ นี้
อาจกาหนดเพื่อให้ทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - market
๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
การก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ ก ารตรวจสอบของแต่ ล ะประเด็ น การตรวจสอบ เป็ น การก าหนด เพื่ อ
ตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้ทราบเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ โดยทาให้สามารถสรุป ประเด็น
การตรวจสอบได้ว่า มีข้อตรวจพบสาคัญใดที่ต้องเสนอรายงาน
ในที่นี้อาจกาหนดเพื่อให้ทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ หรือวิธีปฏิบัติใด วิธีหนึ่งใน
ขั้นตอนหนึ่งๆ ของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - market
๔. ขอบเขตการตรวจสอบ
การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ ควรกาหนดให้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่
กาหนดไว้ โดยระบุให้ชัดเจนและควรให้ครอบคลุมในเรื่องที่ตรวจสอบ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ระบบงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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๕. วิธีการตรวจสอบ
เป็น การกาหนดวิธีการหรือขั้น ตอนการตรวจสอบที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต การ
ตรวจสอบที่กาหนด โดยในแนวทางการตรวจสอบนี้ จะได้ กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ล ะ
กระบวนการปฏิบัติงานไว้ด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบของการจัดหาพัสดุด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้
กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
๑. ความเสี่ยง
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีความเสี่ยง ที่สาคัญ
กระบวนการปฏิบัติงาน
๑. จัดหาเอกสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสาร
ประกวดราคา
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ความเสี่ยง
๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กาหนด และหรือมี
ข้อความหรือรายการที่ทาให้ทาง ราชการเสียเปรียบ
๒. การคานวณราคากลางไม่ถูกต้อง
๓. ผู้จัดทาเอกสารฯ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔. การเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑. ไม่เผยแพร่ร่างฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินราคาของ
การจัดหาพัสดุ ที่กาหนด
๒. ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด
๓. การเผยแพร่ร่างฯ ในช่องทางต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
๔. การพิจารณาจัดทา หรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/
ไม่ปรับปรุงร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อกาหนด หรือมีการจัดทาไม่ถูกต้องครบถ้วน
เหมาะสม (เช่น ไม่ได้ดาเนินการร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้รับผิดชอบจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ ไม่ได้เสนอรายงาน
ขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงทุกครั้งที่ มีข้อเสนอแนะ/
วิจารณ์ ไม่ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ที่มี สาระสาคัญ)
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๕. ร่างฯ ที่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุง
หรือที่ได้รับ อนุมัติให้ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง มีการ
ดาเนินการโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ได้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด (เช่น ร่างฯ
ที่เผยแพร่ มีเนื้อหาสาระสาคัญไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง
ตามรายงาน ขอปรับปรุงฯ ไม่มีการเผยแพร่ เป็นต้น
๓. การเผยแพร่และการให้หรือ จาหน่ายประกาศ ๑. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่
และเอกสาร ประกวดราคา
ตรงกับข้อความ หรือรายการในร่างประกาศและร่าง
เอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและ
รายการที่มี สาระสาคัญ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับหรือ ข้อกาหนด
๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับหรือ ข้อกาหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้
ในเอกสารฯ
๔. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศ
และเอกสาร ประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง
สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
๕. ไม่ได้กาหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
๖. ไม่ได้ให้หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่าน
ระบบ e-GP
๔. การเสนอราคา เป็นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติการ เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการทางานใน
ในระบบ e – GPโดยให้ดาเนินการ หลังปิดการให้ ระบบฯ ซึ่ง มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
หรือจาหน่าย เอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า ๓ คอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่าที่จะเกิดข้อผิดพลาด
วันทา การ และเสนอราคา เพียงวันเดียวและต้อง หรือที่จะมีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
เป็นวันและ เวลาราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ๑ .
แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น
กรณี ไม่มีการยื่นพัสดุ เพื่อสาธิต/ทดสอบ
๑. ผู้เสนอราคาทราบราคาของผู้เสนอราคารายอื่นใน
กาหนดให้ ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการ เสนอราคา ระบบ e-GP
ผ่านทางระบบ e-GP เท่านั้น ๒ . กรณี ที่ มีการยื่น ๒. มีการป้อนตัวเลขเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP
พัสดุ เพื่อสาธิต/ทดสอบ กาหนดให้ ผู้เสนอราคา เกินระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ยื่นเอกสารการเสนอ ราคาผ่านทางระบบ e-GP
กาหนด
ก่อน หลังจากนั้นจึงให้ยื่นพัสดุต่อส่วนราชการ ณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สถานที่ ตามวัน เวลาที่กาหนดในประกาศ ทั้งนี้ ผู้
เสนอราคาสามารถ แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่ยื่นได้
ในช่วงเวลาก่อนที่จะตกลงส่ง เอกสาร แต่เมื่อได้
ตกลงส่ง เอกสารแล้ว ระบบ e- GP จะ ป้องกัน
ไม่ให้มีการแก้ไขหรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
๕. การพิจารณาผลการเสนอราคา

๖. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผ่าน
ระบบ e-GP ภายหลัง จากพ้นกาหนดการรับเอกสาร
(วันที่กาหนดเสนอราคา)
๒. ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ใน
เอกสารการ เสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายและทุก
แผ่น
๓. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกที่ได้ประกาศไว้
๔. ไม่ดาเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของ
คุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของการเสนอ
ราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา
๑. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ได้รับ
ทั้งหมด หรือแนบไม่ ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผล
การพิจารณาและความเห็น
๒. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอานาจ
๓. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ผ่านทาง e-mail
๔. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกาหนด
๕. ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาแก่ผู้เสนอราคา
รายที่ ่ไม่ได้ถูกคัดเลือกตั้งแต่ลาดับที่ ๔ ภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันที่หัวหน้า ส่วนราชการได้พิจารณา
รายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
๖. ไม่แจ้งเหตุผลการไม่เห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณาฯ ของหัวหน้าส่วนราชการให้คณะกรรมการฯ ทราบ
๗. ไม่ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
ไม่เห็นชอบ เป็นครั้งที่ ๒ หรือไม่เห็นชอบตาม
ความเห็นครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการฯ
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๑. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กาหนด และหรือมีข้อความ
หรือรายการที่ทาให้ทาง ราชการเสียเปรียบ
๒. การคานวณราคากลางไม่ถูกต้อง
๓. ผู้จัดทาเอกสารฯ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔. การเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒. การเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
๑. ไม่เผยแพร่ร่างฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินราคาของการจัดหาพัสดุที่กาหนด
๒. ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด
๓. การเผยแพร่ร่างฯ ในช่องทางต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
๔. การพิจารณาจัดทา หรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อกาหนด หรือมีการจัดทา ไม่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม (เช่น ไม่ได้ดาเนินการร่วมกันระหว่าง หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ ไม่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุง /ไม่
ปรับปรุงทุกครั้งที่ มีข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ไม่ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ที่มี สาระสาคัญ)
๕. ร่ างฯ ที่ได้เสนอรายงานขอปรั บ ปรุ งหรื อไม่ปรับปรุงหรือที่ได้รับ อนุมัติให้ปรับปรุง /ไม่ปรับปรุง มีการ
ดาเนินการโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด (เช่น ร่างฯ ที่
เผยแพร่ มีเนื้อหาสาระสาคัญไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้องตามรายงานขอปรับปรุงฯ ไม่มีการเผยแพร่ เป็นต้น
กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
๓. การเผยแพร่และการให้หรือ จาหน่ายประกาศและเอกสาร ประกวดราคา
๑. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความ หรือรายการในร่างประกาศและร่าง
เอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มี สาระสาคัญ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับหรือ ข้อกาหนด
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับหรือ ข้อกาหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
เอกสารฯ
๔. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสาร ประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่
หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
๕. ไม่ได้กาหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด
๖. ไม่ได้ให้หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP
๔. การเสนอราคา
เป็นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติการ ในระบบ e - GP โดยให้ดาเนินการ หลังปิดการให้หรือจาหน่าย เอกสาร
ประกวดราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ และเสนอราคา เพียงวันเดียว และต้องเป็นวันและ เวลาราชการ โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
๑. กรณีไม่มีการยื่นพัสดุเพื่อสาธิต/ทดสอบ กาหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการ เสนอราคาผ่านทางระบบ
e-GP เท่านั้น
๒. กรณีที่มีการยื่นพัสดุเพื่อสาธิต/ทดสอบ กาหนดให้ ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการเสนอ ราคาผ่านทางระบบ
e-GP ก่อน หลังจากนั้นจึงให้ยื่นพัสดุต่อ
เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการท างานในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
คอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่าที่จะ เกิดข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝ่าฝืน /ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น
๑. ผู้เสนอราคาทราบราคาของผู้เสนอราคารายอื่นในระบบ e-GP
๒. มีการป้อนตัวเลขเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP เกินระยะเวลาที่กาหนด
ส่วนราชการ ณ สถานที่ ตามวัน เวลาที่กาหนดในประกาศ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถ แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารที่ยื่นได้ในช่วงเวลาก่อนที่จะตกลงส่ง เอกสาร แต่เมื่อได้ตกลงส่ง เอกสารแล้ว ระบบ e- GP จะป้องกัน
ไม่ให้มีการแก้ไขหรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
๕. การพิจารณาผลการเสนอราคา
๑. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลัง จากพ้นกาหนดการรับเอกสาร (วันที่
กาหนดเสนอราคา)
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๒. ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ในเอกสารการ เสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายและทุกแผ่น
๓. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้
๔. ไม่ดาเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของ
ผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา
๖. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๑. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ได้รับทั้งหมด หรือแนบไม่ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการ
พิจารณาและความเห็น
๒. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอานาจ
๓. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e-mail
๔. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
๕. ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาแก่ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกตั้งแต่ลาดับที่ ๔ ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว
๖. ไม่แจ้งเหตุผลการไม่เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ ของหัวหน้า ส่วนราชการให้คณะกรรมการฯ ทราบ
๗. ไม่ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบเป็นครั้งที่ ๒ หรือไม่เห็นชอบตามความเห็น
ครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการฯ
๒. ประเด็นการตรวจสอบ
จากความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดังกล่าว อาจกาหนดประเด็นการตรวจสอบของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ดังนี้
(๑) การจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน
และน่าเชื่อถือ
(๒) กรณีมีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์หรือให้
ข้อเสนอแนะ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาและช่องทางที่กาหนด
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(๓) การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ มีการปฏิบัติถูกต้อง และเป็นไปตาม ระยะเวลาและ
ช่องทางที่กาหนด
(๔) การพิจาณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคาที่
กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ
(๕) การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคามีการปฏิบัติถูกต้อง เป็นไป
ตามข้อกาหนด
๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
การกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ควรกาหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ ประเด็นการตรวจสอบ
ดังนี้
(๑) เพื่อให้ทราบว่าการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อกาหนด เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกันรวมทั้งจัดทาโดยเจ้าหน้าที่พัส ดุและได้รับความ
เห็นชอบโดยผู้มีอานาจ
(๒) เพื่อให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา มีการปฏิบั ติ ตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกาหนด
(๓) เพื่อให้ทราบว่าการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระสาคัญครบถ้วน ระยะเวลาและช่องทาง
การเผยแพร่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
(๔) เพื่อให้ทราบว่าการพิจ ารณาผลการเสนอราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับและ
ข้อกาหนด
(๕) เพื่อให้ทราบว่ามีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
(๖) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง
(๗) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
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๔. ขอบเขตการตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) อาจกาหนดได้
ดังนี้
(๑) เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เช่น รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เป็นต้น
(๒) การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจาปี
งบประมาณ เช่น การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็น
ต้น
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๕. วิธีการตรวจสอบ
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้กาหนดวิธีการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ในแต่ละกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๑. การจัดทาเอกสารการจัดซื้อ จัด
จ้าง วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :
๑. เพื่อให้ทราบว่าเอกสาร การซื้อ
จัดจ้างมีข้อมูลและ เอกสาร
หลักฐานประกอบ ถูกต้องครบถ้วน
๒. เพื่อให้ทราบว่าเอกสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดทาโดย เจ้าหน้าที่
พัสดุ แ ละได้ รับ ความเห็นชอบ
โดยผู้มีอานาจ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะของ พัสดุ
เป็นไปตามความต้องการ ใช้งาน

วิธีการตรวจสอบ
๑. สอบทานรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังนี้
๑.๑ มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด เช่น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ (เช่น มีการระบุ
เหตุผล และความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง มีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
หรืองานที่จะ จ้าง เป็นต้น)
๑.๒ มีความถูกต้องตรงกันหรือสอดคล้องกัน ไม่มีข้อแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ ระหว่างข้อมูลที่ระบุในรายงานขอซื้อขอจ้าง กับเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การระบุข้อมูลราคากลาง มีความถูกต้อง
ตรงกันกับ รายละเอียดการคานวณราคากลางตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กาหนดไว้
๒. สอบทานรายละเอียดการคานวณราคากลางว่ามีความถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนี้
๒.๑ จัดทารายละเอียดการคานวณราคากลางตามแบบที่ ป.ป.ช.
กาหนด
๒.๒ การคานวณราคากลางได้ใช้ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
กาหนด หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
หรือ ราคาตลาดที่สืบราคาจากท้องตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน
๓. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง ดังนี้
๓.๑ ข้อความและรายการถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
๓.๒ ตรวจสอบการกาหนดสาระสาคัญในประกาศและเอกสารฯ ที่
แตกต่างไปจากที่ กวพ. กาหนด ว่ามีความเหมาะสมและไม่ทาให้ทาง
ราชการเสียเปรียบ
๔. สอบทานว่าเอกสารการซื้อการจ้างได้จัดทาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ
แต่งตั้งอย่างถูกต้อง และผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๒. การจัดทาร่างประกาศและ
ร่างเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่ามีการ
เผยแพร่ร่างประกาศและ
เอกสารประกวดราคาฯ อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบ
๑. สอบทานการเผยแพร่หรือการไม่เผยแพร่ร่างฯ ว่า ได้ดาเนินการเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง หรือมีความ
เหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ สาหรับพัสดุที่กาหนดให้ต้องเผยแพร่ (เช่น
พัสดุมีราคาตามที่กาหนดให้ต้องเผยแพร่ร่างฯ)
๑.๒ สอบทานร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ว่าได้เผยแพร่ตาม ระยะเวลา
และช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด ดังนี้
๑.๒.๑ สอบทานว่า ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง
๑.๒.๒ ตรวจสอบว่า ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ เป็นระยะเวลา อย่าง น้อย ๓
วันทาการ โดยเปรียบเทียบระยะห่างจานวนวัน ระหว่างวันที่ เผยแพร่กับ
วันที่เสนอรายงานขอปรับปรุงร่างฯ ทั้งนี้ กรณีการพิจารณาไม่เผยแพร่ร่าง
ฯ อาจสอบทานว่าได้มีการ ระบุเหตุผลความจาเป็น หรือข้อดีข้อเสียของ
การไม่เผยแพร่ร่างฯ อย่างชัดเจนหรือไม่ หากจาเป็น อาจพิจารณาว่า
เหตุผลความจาเป็น ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด
๑.๓ ตรวจสอบว่าทุกครั้งที่มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง ร่าง
ฯ ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ ทุกครั้ง (เช่น เปรียบเทียบระหว่างจานวนครั้ง ที่มี
รายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ กับจานวนครั้งที่มีการเผยแพร่ ร่างฯ
มีจานวนครั้งเท่ากัน)
๑.๔ ตรวจสอบว่า ร่างฯ ที่เผยแพร่มีเนื้อหาสาระสาคัญเป็นไปตามหรือ
สอดคล้องหรือตรงกันกับเนื้อหาสาระสาคัญตามรายงานขอปรับปรุง/ไม่
ปรับปรุง
๒. สอบทานการจัดทาและเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ
ดังนี้
๒.๑ มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม ่ปรับปรุงร่างฯ ทุกครั้งที่มี
ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
๒.๒ ได้จัดทารายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็น โดยมี
ลายมือชื่อรับรองอย่างถูกต้องครบถ้วนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กับ
ผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๒.๓ ได้มีการนาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ทั้งหมดมาพิจารณาอย่าง ครบถ้วน
และได้มีการระบุเหตุผลเกี่ยวกับการขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง อย่างชัดเจน
กรณีจาเป็น ให้ผู้ตรวจสอบวิเคราะห์หรือสอบทานว่า เหตุผลในการขอ
ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงดังกล่าว มีความเหมาะสม
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
๒.๔ มีการแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ไปพร้อม
กับรายงานขอปรับปรุงร่างฯ
๓. การเผยแพร่และการให้ หรือ ๑. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาว่า มีข้อความและหรือ
จา หน่ายประกาศและ เอกสาร รายการสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วนตามตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ประกวดราคา วัตถุประสงค์การ ข้อกาหนด และสอดคล้องหรือตรงกับร่างประกาศฯ หรือรายงานขอ
ตรวจสอบ
ปรับปรุงร่างฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่า ประกาศ และ ๒. สอบทานการเผยแพร่ประกาศและการให้หรือจาหน่ายเอกสาร การ
เอกสารประกวดราคา มี
ประกวดราคา ดังนี้
ข้อความและรายการถูกต้อง
๒.๑ มีการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ ของ
ครบถ้วน
กรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลเว็บไซต์ หรือหลักฐาน การ
๒. เพื่อให้ทราบว่า มีการ
พิมพ์หน้าจอแสดงผลเว็บไซต์ หรือหลักฐานการนาส่งข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์
เผยแพร่ประกาศ การให้หรือ
๒.๒ มีการปิดประกาศที่ส่วนราชการ โดยตรวจสอบว่า มีหลักฐานการ
จาหน่ายเอกสารประกวดราคา ปิด/ถอดประกาศ
อย่างถูกต้องครบถ้วน
๒.๓ การเผยแพร่ตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ได้เผยแพร่ตามระยะเวลา ที่กาหนด
โดยเปรียบเทียบวันที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ กับวันที่กาหนดให้มีการ เสนอ
ราคา หรือกับวันที่ถอดการปิดประกาศ
๒.๔ มีการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด โดยตรวจสอบหลักฐาน
หรือหนังสือนาส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา
๒.๕ ได้กาหนดระยะเวลาสาหรับการจัดทาข้อเสนอของผู้ประสงค์ จะเข้า
เสนอราคาหลังปิดการให้หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคา และ ก่อนวัน
เสนอราคา ไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ โดยเปรียบเทียบวันที่เผยแพร่ที่
ประกาศ กับวันที่เสนอราคา ทั้งนี้กรณีรายการพัสดุมีความซับซ้อน ได้
กาหนดระยะเวลาจัดทาข้อเสนออย่างเหมาะสม ไม่กระชั้นชิดโดยไม่มี
เหตุผลเหมาะสมชัดเจน
๒.๖ ได้มีการให้หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP โดย
ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลในระบบ e-GP ว่า ได้ดาเนินการส่งหรือ มีไฟล์
เอกสารประกวดราคาในระบบฯ ให้ดาวน์โหลดได้
๔. การเสนอราคา เนื่องจากการ การตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา จะต้องรวบรวมข้อมูลและ หลักฐาน
เสนอราคา เป็นการท างานใน
การตรวจสอบโดยส่วนใหญ่เป็นหลักฐานจากระบบ e-bidding แต่
ระบบฯ ซึ่ง มีระบบการควบคุม เนื่องจากยังมีข้อจากัดในการได้มาของข้อมูลและหรือหลักฐานดังกล่าว
โดย อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบฯ ไม่มีการบันทึก ไม่แสดงผลข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานในลักษณะ
จึงมีความเสี่ยงต่าที่จะเกิด
ที่ ผู้ตรวจสอบภายในต้องการ ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการ ฝ่าฝืน/
ไม่ปฏิบัติตามระบบ การควบคุมได้
จึงทาให้ไม่พบ ประเด็นที่คาดว่าจะ
เป็นข้อ ตรวจพบสาคัญที่ควร
ตรวจสอบ ดังนั้น ในเบื้องต้นนี้ จึง
ยัง ไม่กาหนดวัตถุประสงค์และ
ประเด็นการตรวจสอบ
๕. การพิจารณาผลการประกวด
ราคา วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการรับ
ข้อเสนอราคาที่เสนอราคา ผ่าน
ระบบ e-GP อย่างถูกต้อง
๒. เพือ่ ให้ทราบว่า มีการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติและ เอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของผู้ เสนอราคา
อย่างถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูล และหรือหลักฐานที่อยู่ในระบบฯ (เช่น ข้อมูลหรือหลักฐานที่อยู่ใน
รูป แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ log file) เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและหรือหลักฐานการตรวจสอบได้ในทาง
ปฏิบัติดังนั้น ในเบื้องต้นนี้ จึงยังไม่กาหนดวิธีการตรวจสอบสาหรับ
ขั้นตอนการเสนอราคา

๑. สอบทานว่าการส่งเอกสารเสนอราคามีการส่งผ่านทางระบบ e-GP
และ ภายในกาหนดวันเสนอราคาเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอ
ราคาจาก ระบบ
๒. ให้สอบทานว่าการรับเอกสารเมื่อพ้นกาหนดเวลารับเอกสารเสนอ
ราคา (ถ้ามี) ว่า มีเหตุผลหรือเงื่อนไขยกเว้นไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
และเป็น การรับเอกสารก่อนวันเสนอราคาเท่านั้น
๓. สอบทานว่าได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาจากผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับคะแนนหรือได้รับการประเมินสูงสุด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และหรือเอกสารหลักฐานการให้
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและผลการรวมคะแนน (ถ้ามี)
๔. กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคารายที่เห็นควรซื้อหรือจ้าง ยังสูง
กว่าวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้างและเห็นว่ายังไม่เหมาะสม ให้สอบทานดังนี้
๔.๑ มีการเรียกผู้เสนอราคาราย มาต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้
และมีความเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้าง
๔.๒ กรณีดาเนินการตาม ๔.๑ แล้วไม่ได้ผล ได้มีการเรียกผู้เสนอราคาที่
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่น
ซอง เสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร (เช่น ระยะเวลาที่จะ
ได้รับ พัสดุหรืองานจ้างทันตามกาหนดเวลาหรือตามแผน) โดยตรวจสอบ
ว่า
๔.๒.๑ มีหลักฐานการเชิญผู้เสนอราคาทุกราย และได้กาหนดวัน/ เวลา
และสถานที่ให้เสนอราคาใหม่ที่เป็นวัน/เวลาและสถานที่เดียวกัน
๔.๒.๒ รายงานผลการพิจารณาราคาได้ระบุผลการดาเนินการให้ เสนอ
ราคาใหม่อย่างถูกต้องตรงกันหรือสอดคล้องกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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๖. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๑.
เพื่อให้ทราบว่า มีการ อนุมัติ
สั่งซื้อ/จ้างอย่างถูกต้อง ตามผล
การพิจารณาประกวด ราคา ๒.
เพื่อให้ทราบว่า มีการ ส่ง/ประกาศ
ผลการพิจารณา อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

๑. สอบทานการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่ามีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคา โดยสอบทาน
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจากหนังสือหรือรายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่า ถูกต้องตรงกันกับรายชื่อผู้ชนะการประกวด
ราคาในระบบ
๑.๒ ข้อมูลตามข้อ ๑.๑ ถูกต้องครบถ้วนตรงกับรายงานสรุปผลการ
พิจารณาการเสนอราคาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ประกาศที่
เผยแพร่เอกสารเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่พิมพ์ออกจาก
ระบบ)
๒. สอบทานการส่งหรือประกาศผลการพิจารณาว่ามีการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย โดย ตรวจสอบ
ว่าหลักฐานการน าส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย (เช่น
หนังสือเสนอหรืออนุมัติส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา เอกสาร
หลักฐานการส่งทางไปรษณีย์)
๒.๒ มีการประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบว่ามีหลักฐานการนาส่งข้อมูล
ขึ้นเว็บไซต์ของส่วนราชการ และหลักฐานการส่งประกาศผลการ
พิจารณาให้กรมบัญชีกลาง หรือการแสดงผลการประกาศผลในหน้า
เว็บไซต์ของส่วนราชการและของกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
๑. การจัดทาเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :
๑. เพื่อให้ทราบว่าเอกสาร การซื้อจัดจ้างมีข้อมูลและ เอกสารหลักฐานประกอบถูกต้องครบถ้วน
๒. เพื่อให้ทราบว่าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาโดย เจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับความเห็นชอบโดยผู้มี
อานาจ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทา รายละเอียดคุณลักษณะของ พัสดุเป็นไปตามความต้องการ ใช้งาน
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๑. สอบทานรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังนี้
๑.๑ มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด เช่น
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ (เช่น มีการระบุเหตุผล
และความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง มีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง เป็นต้น)
๑.๒ มีความถูกต้องตรงกันหรือสอดคล้องกัน ไม่มีข้อแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ ระหว่างข้อมูลที่ระบุใน
รายงานขอซื้อขอจ้าง กับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การระบุข้อมู ลราคากลาง มีความถูกต้อง
ตรงกันกับ รายละเอียดการคานวณราคากลางตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดไว้
๒. สอบทานรายละเอียดการคานวณราคากลางว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ดังนี้
๒.๑ จัดทารายละเอียดการคานวณราคากลางตามแบบที่ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๒ การคานวณราคากลางได้ใช้ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
กาหนด หรื อราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้ า งครั้ งหลั ง สุ ดไม่เ กิน ๒ ปี งบประมาณ หรือ ราคาตลาดที่สื บราคาจาก
ท้องตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน
๓. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง ดังนี้
๓.๑ ข้อความและรายการถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบ
๓.๒ ตรวจสอบการกาหนดสาระสาคัญในประกาศและเอกสารฯที่แตกต่างไปจากที่ กวพ. กาหนด ว่ามี
ความเหมาะสมและไม่ทาให้ ทางราชการเสียเปรียบ
๔. สอบทานว่าเอกสารการซื้อการจ้างได้จัดทาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ แต่งตั้งอย่างถูกต้อง และผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอหัวหน้า ส่วนราชการ
๒. การจั ด ท าร่ า งประกาศและ ร่ า งเอกสารการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่ามีการ เผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคาฯ อย่างถูกต้อง
๑. สอบทานการเผยแพร่หรือการไม่เผยแพร่ร่างฯ ว่าได้ดาเนินการเป็นไป ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
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๑.๑ ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ สาหรับพัสดุที่กาหนดให้ต้องเผยแพร่ (เช่น พัสดุมีราคาตามที่กาหนดให้ต้อง
เผยแพร่ร่างฯ)
๑.๒ สอบทานร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ว่าได้เผยแพร่ตาม ระยะเวลาและช่องทางตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อกาหนด ดังนี้
๑.๒.๑ สอบทานว่า ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
๑.๒.๒ ตรวจสอบว่า ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ เป็นระยะเวลา อย่าง น้อย ๓ วันทาการ โดยเปรียบเทียบ
ระยะห่างจานวนวัน ระหว่างวันที่ เผยแพร่กับวันที่เสนอรายงานขอปรับปรุงร่างฯ
ทั้งนี้ กรณีการพิจารณาไม่เผยแพร่ร่างฯ อาจสอบทานว่าได้มีการ ระบุเหตุผลความจาเป็น หรือข้อดี
ข้อเสียของการไม่เผยแพร่ร่างฯ อย่างชัดเจนหรือไม่ หากจาเป็น อาจพิจารณาว่า เหตุผลความจาเป็น ดังกล่าว
มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด
๑.๓ ตรวจสอบว่าทุกครั้งที่มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง /ไม่ปรับปรุง ร่างฯ ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ ทุกครั้ง
(เช่น เปรียบเทียบระหว่างจานวนครั้ง ที่มีรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ กับจานวนครั้งที่มีการเผยแพร่
ร่างฯ มีจานวนครั้งเท่ากัน)
๑.๔ ตรวจสอบว่า ร่างฯ ที่เผยแพร่มีเนื้อหาสาระสาคัญเป็นไปตามหรือ สอดคล้องหรือตรงกันกับเนื้อหา
สาระสาคัญตามรายงานขอปรับปรุง /ไม่ปรับปรุง ๒. สอบทานการจัดทาและเสนอรายงานขอปรับปรุง /ไม่
ปรับปรุงร่างฯ ดังนี้
๒.๑ มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ทุกครั้งที่มี ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ กิจกรรมที่ตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
๒.๒ ได้จัดทารายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็น โดยมีลายมือชื่อรับรองอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กับผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๒.๓ ได้มีการนาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ทั้งหมดมาพิจารณาอย่าง ครบถ้วน และได้มีการระบุเ หตุผลเกี่ยวกับ
การขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง อย่างชัดเจน
กรณีจาเป็น ให้ผู้ตรวจสอบวิเคราะห์หรือสอบทานว่า เหตุผลในการขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงดังกล่าว มีความ
เหมาะสม
๒.๔ มีการแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ไปพร้อมกับรายงานขอปรับปรุงร่างฯ
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๓. การเผยแพร่และการให้ หรือจาหน่ายประกาศและ เอกสารประกวดราคา วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่า ประกาศ และเอกสารประกวดราคา มี ข้อความและรายการถูกต้อง ครบถ้วน
๒. เพื่อให้ทราบว่า มีการ เผยแพร่ประกาศ การให้หรือ จาหน่ายเอกสารประกวดราคา อย่างถูกต้องครบถ้วน
๑. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาว่า มีข้อความและหรือ รายการสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วน
ตามตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกาหนด และสอดคล้องหรือตรงกับร่างประกาศฯ หรือรายงานขอ
ปรับปรุงร่างฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
๒. สอบทานการเผยแพร่ประกาศและการให้หรือจาหน่ายเอกสารการประกวดราคา ดังนี้
๒.๑ มีการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบ
หน้าจอแสดงผลเว็บ ไซต์ หรื อหลักฐานการพิมพ์หน้าจอแสดงผลเว็บไซต์ หรือหลักฐานการนาส่ งข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์
๒.๒ มีการปิดประกาศที่ส่วนราชการ โดยตรวจสอบว่า มีหลักฐานการ ปิด/ถอดประกาศ
๒.๓ การเผยแพร่ตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ได้เผยแพร่ตามระยะเวลา ที่กาหนด โดยเปรียบเทียบวันที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ กับวันที่กาหนดให้มีการ เสนอราคา หรือกับวันที่ถอดการปิดประกาศ
๒.๔ มีการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อกาหนด โดยตรวจสอบหลักฐาน หรือหนังสือนาส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา
๒.๕ ได้กาหนดระยะเวลาสาหรับการจัดทาข้อเสนอของผู้ประสงค์ จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรื อ
จาหน่ายเอกสารประกวดราคา และก่อนวันเสนอราคา ไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ โดยเปรียบเทียบวันที่
เผยแพร่/กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ วันที่ประกาศ กับวันที่เสนอราคา ทั้งนี้ กรณีรายการพัสดุ มี
ความซับซ้อน ได้กาหนดระยะเวลาจัดทาข้อเสนออย่างเหมาะสม ไม่กระชั้นชิดโดยไม่มี เหตุผลเหมาะสมชัดเจน
๒.๖ ได้มีการให้หรือจาหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP โดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลในระบบ
e-GP ว่า ได้ดาเนินการส่งหรือมีไฟล์เอกสารประกวดราคาในระบบฯ ให้ดาวน์โหลดได้
๔. การเสนอราคา เนื่องจากการเสนอราคา เป็นการทางานในระบบฯ ซึ่งมีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจาก
คอมพิวเตอร์จึงมีความเสี่ยงต่าที่จะเกิด ข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝ่าฝืน /ไม่ปฏิบัติตามระบบ การควบคุมได้
จึงทาให้ไม่พบประเด็นที่คาดว่าจะเป็นข้อตรวจพบสาคัญที่ควรตรวจสอบ ดังนั้น ในเบื้องต้นนี้ จึงยังไม่กาหนด
วัตถุประสงค์และ
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ประเด็นการตรวจสอบ
การตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา จะต้องรวบรวมข้อมูลและ หลักฐานการตรวจสอบโดยส่วน
ใหญ่เป็นหลักฐานจากระบบ e-bidding แต่เนื่องจากยังมีข้อจากัดในการได้มาของข้อมูลและหรือหลักฐาน
ดังกล่าว เช่น ระบบฯ ไม่มีการบันทึก ไม่แสดงผลข้อมูลหรือไม่มีหลัก ฐานในลักษณะที่ ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องการ ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และหรือหลักฐานที่อยู่ในระบบฯ (เช่น ข้อมูลหรือ
หลักฐานที่อยู่ในรูป แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ log file) เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบ
เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและหรือหลักฐานการตรวจสอบได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น
ในเบื้องต้นนี้ จึงยังไม่กาหนดวิธีการ
ตรวจสอบสาหรับขั้นตอนการเสนอราคา
๕. การพิจารณาผลการประกวด ราคา วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการรับ ข้อเสนอราคาที่เสนอราคา ผ่านระบบ e-GP อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ทราบว่า มีการ ตรวจสอบคุณสมบัติและ เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ เสนอราคาอย่างถูกต้อง
๑. สอบทานว่าการส่งเอกสารเสนอราคามีการส่งผ่านทางระบบ e-GP และ ภายในกาหนดวันเสนอราคา
เท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาจาก ระบบ
๒. ให้สอบทานว่าการรับเอกสารเมื่ อพ้นกาหนดเวลารับเอกสารเสนอราคา (ถ้ามี) ว่า มีเหตุผลหรือเงื่อนไข
ยกเว้นไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และเป็นการรับเอกสารก่อนวันเสนอราคาเท่านั้น
๓. สอบทานว่าได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาจากผู้เสนอ ราคาที่ได้รับคะแนนหรือได้รับการ
ประเมินสูงสุด และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผลการ พิจารณา
และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และหรือเอกสารหลักฐานการให้ คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและผลการรวม
คะแนน (ถ้ามี)
กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
๔. กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคารายที่เห็นควรซื้อหรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างและเห็นว่ายัง
ไม่เหมาะสม ให้สอบทานดังนี้
๔.๑ มีการเรียกผู้เสนอราคาราย มาต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ และมีความเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือ
จ้าง
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๔.๒ กรณีดาเนินการตาม ๔.๑ แล้วไม่ได้ผล ได้มีการเรียกผู้เสนอราคาที่ เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา
ต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซอง เสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร (เช่น ระยะเวลาที่จะ
ได้รับ พัสดุหรืองานจ้างทันตามกาหนดเวลาหรือตามแผน) โดยตรวจสอบว่า
๔.๒.๑ มีหลักฐานการเชิญผู้เสนอราคาทุกราย และได้กาหนดวัน/ เวลาและสถานที่ให้เสนอราคาใหม่ที่เป็นวัน /
เวลาและสถานที่เดียวกัน
๔.๒.๒ รายงานผลการพิจ ารณาราคาได้ระบุผลการดาเนินการให้ เสนอราคาใหม่อย่างถูกต้องตรงกันหรือ
สอดคล้องกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๖. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่า มีการ อนุมัติสั่งซื้อ/จ้างอย่างถูกต้อง ตามผลการพิจารณาประกวด ราคา
๒. เพื่อให้ทราบว่า มีการ ส่ง/ประกาศผลการพิจารณา อย่างถูกต้องครบถ้วน
๑. สอบทานการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่ามีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคา โดยสอบทาน รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจาก
หนังสือหรือรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่า ถูกต้องตรงกันกับรายชื่อผู้ชนะการประกวด
ราคาในระบบ
๑.๒ ข้อมูลตามข้อ ๑.๑ ถูกต้องครบถ้วนตรงกับรายงานสรุปผลการพิจารณาการเสนอราคาและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ประกาศที่เผยแพร่ เอกสารเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่พิมพ์ออกจาก
ระบบ)
๒. สอบทานการส่งหรือประกาศผลการพิจารณาว่ามีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
๒.๑ มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย โดย ตรวจสอบ ว่าหลักฐานการน าส่งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย (เช่น หนังสือ เสนอหรืออนุมัติส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา เอกสาร
หลักฐานการส่ง ทางไปรษณีย์)
๒.๒ มีการประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และ เว็บไซต์ของกรมบัญชี กลาง โดย
ตรวจสอบว่ามีห ลั กฐานการน าส่งข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์ของส่ว นราชการ และหลั กฐานการส่ งประกาศผลการ
พิจ ารณา ให้ ก รมบั ญ ชีก ลาง หรื อการแสดงผลการประกาศผลในหน้ า เว็ บ ไซต์ข องส่ ว นราชการและของ
กรมบัญชีกลาง
.....................................................
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