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ควำมเป็นมำ 
 ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะที่ ๓ โดยเป็นการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ระบบข้อมูลสินค้า (Electronic 
catalog : e - catalog) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง    
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)         
ส าหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้า  หรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน             
ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog และระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ส าหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี
ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog 
 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแล            
และพัฒนางานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน            
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการและในระดับสากล และสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่น        
และมูลค่าเพ่ิมในการบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่หน่วยรับตรวจ          
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการด้านพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความส าคัญการตรวจสอบเพ่ือป้องกันและป้องปราม           
ปัญหาการทุจริต 
 ทั้งนี้  การจัดท าแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
เป็นการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ             
พึงปฏิบัติ และตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและป้องปรามปัญหาการทุจริตในภาคราชการ         
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ                
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็นแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน                
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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 ๒. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โปร่งใส และคุ้มค่า 
 ๓. เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริต             
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
ขอบเขตของเนื้อหำ 
 ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
(Electronic Bidding : e - bidding) และก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบ      
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ   
 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ส่วนราชการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าแนวทางการตรวจสอบไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เป็นแนวทางเดียวกัน      
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 ๒. งานตรวจสอบภายในสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ          
ทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
 ๓. รัฐบาลมีความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในว่าสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและ               
ป้องปรามการทุจริตในภาคราชการ 
 

...................................................  
 
 



บทที่ ๒ 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
ค านิยามศัพท์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP)         
ระยะที่ ๓  ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)     
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) มีค าศัพท์ที่ควรทราบ ได้แก่ 
 “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ       
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้                  
ในระเบียบนี้ 
 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณหรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้        
จากต่างประเทศ 
 “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ        
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากอง     
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด  หรือข้าราชการอ่ืน          
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณ ี
 “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ       
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า         
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างท าพัสดุ หรือเข้าเสนองาน         
เพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า       
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอ านาจ
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หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย    
ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน         
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด               
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
   ค าว่า“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า          
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล  
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น          
ในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน การด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น      
ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง       
การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ    
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง 
หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดแล้วแต่กรณี 
และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่                
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)          
แล้วแต่กรณี 
  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และ e - bidding สามารถศึกษา               
และรวบรวมข้อมูลได้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง              
ซึ่งควรศึกษาและติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในเบื้องต้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ          
ที่ส าคัญ อาทิเช่น 
 - ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด     
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic     
Bidding: e - bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Market: e - market)  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) 
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 - 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 ยกเว้นและก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ

จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market: e - market)  และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

 - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง           

ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธี      

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

 - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่           

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง 

ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธี      

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

 - ฯลฯ 

 

 ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

กระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) 

 การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ      

ครั้งหนึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน        

มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e - market  ซ่ึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

e – bidding มีข้ันตอนด าเนินการหลักๆ ดังนี้ 

 ๑. การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่เอกสารดังนี้ 
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  ๑.๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง  การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ให้มีรายการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ ดังนี้ 

   (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
   (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
   (๓)  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา๒ปีงบประมาณ 
   (๔)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้     
หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น 
   (๕)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
   (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
   (๗)  ข้อเสนออ่ืนๆเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 
ทั้งนี้ ให้เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๑.๒ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์                  
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด ซึ่งหากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก           
ที่ กวพ. ก าหนดก็สามารถท าได้แต่ให้มีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ท าให้ทางราชการ   
เสียเปรียบนอกจากนี้ เพ่ือความรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้ง   
บุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา เพ่ือให้       
ตรงกับความต้องการของส่วนราชการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   เอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดท าเป็นประกาศและ          
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
   (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
   (๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 
   (๔) ก าหนดวันเวลาเสนอราคา 
   (๕) ก าหนดให้น าตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวันเวลาสถานที่ที่ก าหนด (ถ้ามี) 
 ๒. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า การจัดหาพัสดุในครั้งใดมีความจ าเป็นต้อง     
น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ         
มีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบ         
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและไม่มีการก าหนดเงื่อนไข          
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ที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการน าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง    
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ เพ่ือให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์  หรือมีความเห็น             
เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว 
  ๒.๑ กรณีไม่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์  ให้จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ      
ต่อไป 
  ๒.๒ กรณีมีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดท า   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที ่จะจัดหาพิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่          
โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) กรณีพิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุง  ให้ด าเนินการปรับปรุงและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       
จัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า     
ส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ
โดยในกรณีที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์และมีการปรับปรุงแก้ไขในครั้งใด ส่วนราชการจะต้องน าร่างประกาศ    
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง      
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการทุกครั้ง 
   (๒) กรณีพิจารณาเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงาน       
ขอปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว    
ให้จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
    แต่หากหวัหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการปรับปรุง     
ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ และจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เผยแพร่        
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
 
 ๓. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 
  ๓.๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
   (๑) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ตามวันและเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ
ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการ        
ของส่วนราชการนั้นด้วย 
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   (๒) การจัดหาพัสดุใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้าง   
ที่จะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง    
เพ่ือทดลองหรือทดสอบ ส่วนราชการสามารถกระท าได้โดยจะต้องก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้เสนอราคาน าพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ ณ ส่วนราชการ       
ตามวันและเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน ๕ วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา โดยก าหนด                 
ให้มีช่วงเวลาส าหรับการจัดท าข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา คือช่วงเวลาหลังวันปิดการให้หรือ            
การจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และก่อนวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ (การเสนอราคา     
ด าเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพียงวันเดียว ในวันและเวลาท าการ) 
  ๓.๒ การให้หรือการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ  การให้หรือการจ าหน่ายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กระท าไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ  ทั้งนี้  การให้หรือจ าหน่ายเอกสารฯ                  
ให้กระท าผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
 ๔. การเสนอราคา 
  การเสนอราคาส าหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเสนอราคา                 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) โดยด าเนินการหลังปิดการให้หรือจ าหน่าย
เอกสารประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ และก าหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียวในวันและเวลาราชการ        
ทั้งนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดย             
มีองค์ประกอบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๕ 
วรรคหนึ่ง โดยก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๔.๑ รับเอกสารเสนอราคา เมื่อถึงก าหนดวันรับข้อเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา     
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) เท่านั้น เว้นแต่กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพ
ของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่ างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ          
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการรับพัสดุหรือรับฟังการชี้แจงหรือทดสอบพัสดุตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด         
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ จัดท าบันทึกการน าพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร          
ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้วห้ามคณะกรรมการฯ รับเอกสารหลักฐาน 
และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมจาก         
ผู้เสนอราคา เว้นแต่กรณีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อ ๑๖ (๙) 
  ๔.๒ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ     
การจ้างที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ ให้ผู้เสนอราคา   
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น าเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอ านาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอ านาจ  พร้อมตัวอย่างพัสดุ       
ไปแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ท่ีก าหนดในประกาศ 
  เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา ด าเนินการดังนี้ 

  (๑) จัดท าเอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการเสนอราคา  ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

Netware Printer Definition File (PDF File) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดวันยื่นเสนอราคา 

  (๒) ให้ผู้เสนอราคาน าข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (๑) มาด าเนินการบันทึกและ     

ส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ       

ความครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 

  (๓) เมื่อผู้เสนอราคาได้ยืนยันการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว       

ห้ามด าเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก 

  (๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจสอบพบ

ในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น ส่วนราชการสามารถตัดสิทธิ์โดยไม่พิจารณาราคา

ของผู้เสนอราคารายนั้น หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาท าสัญญา    

และสามารถลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได ้

  (๕) ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ     

การจ้างที่ส่วนราชการประกาศให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ ให้ผู้เสนอราคา                

น าเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอ านาจเสนอราคาหรือหลักฐานการมอบอ านาจพร้อมตัวอย่างพัสดุ          

ไปแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในประกาศ 

 ๕. การพิจารณาผลการเสนอราคา  

  การพิจารณาผลการเสนอราคา มีการด าเนินการ ดังนี้ 

  ๕.๑ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา  ให้คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา

ของผู้เสนอราคาทุกรายที่เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จ านวน ๑ ชุด       

โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น 

  ๕.๒ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและพัสดุหรืองานจ้าง  ให้คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วพิจารณา ดังนี้ 

   (๑) คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และ

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือผู้ที่เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไข         

ที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจสอบถาม

ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้      
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หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการได้ก าหนดไว้

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น 

และบันทึกไว้ในรายงานด้วย 

   (๒) กรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
ของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส่วนราชการก าหนดไว้  ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือ          
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
  ๕.๓ การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา  การพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา       
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุดรายที่เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้องตาม
เงื่อนไขท่ีส่วนราชการก าหนด และได้รับการยืนยันจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 
ว่าเป็นผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบในล าดับแรก หรือพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคา
ที่ก าหนด โดยพิจารณาผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้ าหนักมากที่สุดหรือผู้ที่เสนอราคา     
ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคาให้ใช้หลักเกณฑ์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักเกณฑ์ราคา (Price)  ให้ส่วนราชการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นว่าการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาเพียงพอที่จะใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพดี    
ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
   (๒) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)  ให้ส่วนราชการ     
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา     
ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่า แม้ว่าจะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจัดหาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ส่วนราชการได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดปัจจัยต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการประเมิน           
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต่ าสุด   
สามารถชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
   (๓) การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์         
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา มีข้ันตอนดังนี ้
    (๓.๑) พิจารณาเลือกตัวแปรหลักดังต่อไปนี้อย่างน้อย ๒ ตัวแปรหลัก ส าหรับ      
ใช้ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่ 
     (๓.๑.๑) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ 
     (๓.๑.๒) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ 
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     (๓.๑.๓) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นตัวแปรหลัก        
ประเภทไม่บังคับได้แก่คุณภาพของสินค้ามาตรฐานของสินค้าต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งานบริการ
หลังการขายและประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดข้ึนแก่ส่วนราชการ 
     (๓.๑.๔) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน      
เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ 
    ทั้งนี้  ให้พิจารณาเลือกใช้ตัวแปรหลัก (๓.๑.๑) - (๓.๑.๔) มาก าหนดเป็นเกณฑ์        

ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจเลือกใช้ตัวแปรหลักประเภทบังคับตาม (๓.๑.๑) และตัวแปร

หลักประเภทไม่บังคับบางตัวแปรตาม (๓.๑.๒) - (๓.๑.๔) หรือทั้งหมดก็ได ้

    (๓.๒) หลังจากที่ได้ก าหนดตัวแปรหลักแล้ว ให้พิจารณาน้ าหนักของตัวแปรหลัก        

แต่ละตัวแปร โดยก าหนดให้น้ าหนักของตัวแปรรวมทั้งหมด เท่ากับ ๑๐๐ ซึ่งในการพิจารณาน้ าหนักของตัวแปร  

ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

  ๕.๔ กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง         

ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้  หากผู้เสนอราคา

รายนั้นยอมลดราคา แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ     

ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน     

ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก      

ผู้เสนอราคารายนั้น 

   (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาท่ีเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควร

ซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร        

หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 

    หากผู้เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาใหม่ครั้งนี้เสนอ ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน             

ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซ่ึงถ้าเห็นว่าราคา

ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

   (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ

ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิก

การจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือด าเนินการใหม่ 

 ๖. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ

หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และพิจารณาผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ      
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การเสนอราคาตามที่ก าหนดแล้ว ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วย

เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ  

พร้อมทั้งเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและ 

ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

  อนึ่ง ผู้ชนะการประกวดราคาที่จะเข้ามาด าเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้ ต้องเป็น         

ผู้ที่ผ่านการประเมินประสิทธิผู้เสนอราคา ดังนี้ 

  การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา 
  การประเมินสิทธิผู้เสนอราคาเป็นการประเมินสถานะของผู้เสนอราคาว่ามีประสิทธิภาพและ
ความสามารถที่จะเข้ามาด าเนินการตามสัญญากับส่วนราชการได้เพียงใดซึ่งเป็นการแสดงผลการด าเนินงาน       
ที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่ามีผลงานอยู่ในระดับใดโดยมีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑. การแสดงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟซึ่งแยกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
   ๑.๑ สัญญาณไฟสีเขียว  แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถท างานได้โดยไม่มีปัญหา 
   ๑.๒ สัญญาณไฟสีเหลือง  แสดงสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา เนื่องจาก          
เป็นผู้ไม่พร้อมจะท างานในกรณีด าเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่ กวพ. ก าหนด เมื่อผู้เสนอราคา    
ที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองส่งมอบของหรืองานจ้างตามสัญญาตามหลักเกณฑ์ที่  กวพ.    
ก าหนด สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียว  เว้นแต่กรณี         
ที่ส่วนราชการพิจารณาตรวจรับหรือตรวจการจ้างแล้วเห็นว่าของหรืองานจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญาสัญลักษณ์    
ที่เป็นสัญญาณไฟสีเขียวนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลือง  
   ๑.๓ สัญญาณไฟสีแดง  แสดงสถานะท่ีห้ามเข้าท าสัญญาเนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน กรณี กวพ. อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕         
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ๑๒ (๖) โดยมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีแดง              
จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีเขียวแล้วแต่กรณี 
  ๒. ผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสัญญาณไฟสีแดง         
จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคาหรือท าสัญญากับส่วนราชการ 
  ๓. ในวันเสนอราคาหรือวันท าสัญญาเมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต่ าสุด
ปรากฏสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายต่ าสุดนั้นไม่สามารถเสนอราคา
หรือท าสัญญาต่อไปได้  และให้ส่วนราชการเรียกผู้เสนอราคารายต่ าล าดับถัดไปเข้ามาท าสัญญาได้ 
 
ทั้งนี้  กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) สามารถแสดง
แผนภาพได้ดังนี้ 
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แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งให้/จ าหน่ายเอกสารฯ 

พิจารณาผลการประกวดราคา 
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
-  คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็น 

         -  แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลงเว็บไซต์ 

ไม่เผยแพร่ร่างประกาศ 
และร่างเอกสารฯ 

ปรับปรุงร่างฯ 

การเสนอราคา 
(เสนอราคาได้คร้ังเดียวภายในเวลาที่ก าหนด) 

เผยแพร่ร่างประกาศ 
และร่างเอกสารฯ 

มีผู้วิจารณ์ 

รายงานปรับปรุง/ไม่ปรบัปรุงพร้อมความเห็น 

 

ไม่มีผู้วิจารณ์ 

ไม่ปรับปรุงร่าง

ฯ 
จัดท าประกาศและเอกสารประกวดราคา 
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 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการการก าหนดหลักเกณฑ์   
จะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์           
ในการใช้งานของส่วนราชการมากท่ีสุดมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
 ๒. โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 
 ๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกปี 
 ๔. ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 

....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๓ 
  แนวทางการตรวจสอบ  
 
 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)          
เป็นแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นที่อาจท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง           
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยจะกล่าวถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือน ามา    
ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ    
โดยแนวทางการตรวจสอบ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. ความเสี่ยง 
  เป็นการพิจารณาความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นปัญหา
อุปสรรคส าคัญที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ประเด็นการตรวจสอบ 
  การก าหนดเรื่องหรือประเด็นส าคัญที่จะตรวจสอบ ควรสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบต่างๆ       
จะท าให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแผนการตรวจสอบได้ 
  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบจะพิจารณาจากความเสี่ยงส าคัญของแต่ละขั้นตอนงาน    
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ในที่นี้  อาจก าหนดเพ่ือให้ทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ ขั้นตอนต่างๆ                
หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - market 
 ๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ละประเด็นการตรวจสอบ เป็นการก าหนด
เพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้ทราบเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ โดยท าให้สามารถสรุป
ประเด็นการตรวจสอบได้ว่า มีข้อตรวจพบส าคัญใดท่ีต้องเสนอรายงาน 
  ในที่นี้อาจก าหนดเพ่ือให้ทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ หรือวิธีปฏิบัติใด  
วิธีหนึ่งในขั้นตอนหนึ่งๆ ของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - market 
 ๔. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ ควรก าหนดให้ เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์              
การตรวจสอบที่ก าหนดไว้  โดยระบุให้ชัดเจนและควรให้ครอบคลุมในเรื่องที่ตรวจสอบ ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ระบบงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๕. วิธีการตรวจสอบ 
  เป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการตรวจสอบที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต
การตรวจสอบที่ก าหนด โดยในแนวทางการตรวจสอบนี้ จะได้ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ละ
กระบวนการปฏิบัติงานไว้ด้วย 



 

- ๑๖ - 
 

 ทั้งนี้  แนวทางการตรวจสอบของการจัดหาพัสดุด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)          
ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
 ๑. ความเสี่ยง 
  การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีความเสี่ยง
ที่ส าคัญ เช่น 

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 

๑. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ท าให้ทาง
ราชการเสียเปรียบ 
๒. การค านวณราคากลางไม่ถูกต้อง     
๓. ผู้จัดท าเอกสารฯ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ  
๔. การเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคา       
เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      

๒. การเผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคา 
 

๑. ไม่เผยแพร่ร่างฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินราคาของการจัดหาพัสดุ       
ที่ก าหนด 
๒. ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อก าหนด 
๓. การเผยแพร่ร่างฯ ในช่องทางต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือข้อก าหนด 
๔. การพิจารณาจัดท า หรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ  
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด หรือมีการจัดท า            
ไม่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม (เช่น ไม่ได้ด าเนินการร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ      
ของพัสดุ  ไม่ ได้ เสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงทุกครั้ งที่              
มีข้อเสนอแนะ/วิจารณ์  ไม่ได้ พิจารณาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ที่มี
สาระส าคัญ) 
๕. ร่างฯ ที่ได้เสนอรายงานขอปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหรือที่ได้รับ
อนุมัติให้ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง มีการด าเนินการโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด  (เช่น ร่างฯ 
ที่เผยแพร่ มีเนื้อหาสาระส าคัญไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้องตามรายงาน      
ขอปรับปรุงฯ ไม่มีการเผยแพร่ เป็นต้น 



 

- ๑๗ - 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
๓. การเผยแพร่และการให้หรือ
จ าหน่ายประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 
 

๑. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความ
หรือรายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มี
สาระส าคัญ  ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบข้อบั งคับหรือ
ข้อก าหนด 
๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับหรือ
ข้อก าหนด หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารฯ       
๔. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด  
๕. ไม่ได้ก าหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือข้อก าหนด 
๖. ไม่ได้ให้หรือจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP 

๔. การเสนอราคา 
    เป็นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติการ
ในระบบ e - GP โดยให้ด าเนินการ
หลั งปิ ดการให้ หรื อจ าหน่ าย
เอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า 
๓ วันท าการ และเสนอราคา
เพียงวันเดียว และต้องเป็นวันและ
เวลาราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
    ๑ . กรณี ไม่มีการยื่ น พัสดุ    
เพ่ือสาธิต/ทดสอบ ก าหนดให้       
ผู้ เสนอราคายื่น เอกสารการ
เสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP 
เท่านั้น 
    ๒ . กรณี ที่ มี ก ารยื่ น พั สดุ      
เพ่ือสาธิต/ทดสอบ ก าหนดให้       
ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการเสนอ
ราคาผ่านทางระบบ e-GP ก่อน 
หลังจากนั้นจึงให้ยื่นพัสดุต่อ   

    เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการท างานในระบบฯ ซึ่ง       
มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่ าที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม               
แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  เช่น 
๑.  ผู้เสนอราคาทราบราคาของผู้เสนอราคารายอ่ืนในระบบ e-GP 
๒. มีการป้อนตัวเลขเสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP เกินระยะเวลาที่ก าหนด     
หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 



 

- ๑๘ - 
 

  

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
ส่วนราชการ ณ สถานที่ ตามวัน 
เวลาที่ก าหนดในประกาศ 
    ทั้งนี้  ผู้ เสนอราคาสามารถ
แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารที่ยื่นได้     
ในช่วงเวลาก่อนที่จะตกลงส่ง
เอกสาร  แต่ เมื่ อได้ ตกลงส่ ง
เอกสารแล้ว ระบบ e- GP จะ
ป้องกันไม่ ให้มีการแก้ ไขหรือ     
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม  
๕. การพิจารณาผลการเสนอ
ราคา 
 

๑. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพ่ิมเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลัง
จากพ้นก าหนดการรับเอกสาร (วันที่ก าหนดเสนอราคา) 
๒ . ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ในเอกสารการ
เสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายและทุกแผ่น 
๓. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกท่ีได้ประกาศไว้ 
๔. ไม่ด าเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา 

๖. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 

๑. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ได้รับทั้งหมด หรือแนบไม่
ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
๒. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอ านาจ 
๓. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทาง e-mail 
๔. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 
๕. ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาแก่ผู ้เสนอราคารายที่ไม่ได้         
ถูกคัดเลือกตั้งแต่ล าดับที ่ ๔ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้า    
ส่วนราชการได้พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา         
ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
๖. ไม่แจ้งเหตุผลการไม่เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ ของหัวหน้า
ส่วนราชการให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
๗. ไม่ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อหั วหน้าส่วนราชการไม่ เห็นชอบ        
เป็นครั้งที่ ๒ หรือไม่เห็นชอบตามความเห็นครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการฯ            
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 ๒. ประเด็นการตรวจสอบ จากความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดังกล่าว อาจก าหนดประเด็น          
การตรวจสอบของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ดังนี ้  
  (๑) การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 
  (๒) กรณีมีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้สาธารณชน

วิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาและช่องทางท่ีก าหนด 

  (๓) การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ มีการปฏิบัติถูกต้อง และเป็นไปตาม

ระยะเวลาและช่องทางที่ก าหนด 

  (๔) การพิจาณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะ        
การเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ  
  (๕) การพิจารณาอนุมัติสั่ งซื้อสั่ งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา                   
มีการปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตามข้อก าหนด 
 ๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

  การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเสี ่ยงและ

ประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 

  (๑) เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับและข้อก าหนด เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน  รวมทั้งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ     

และได้รับความเห็นชอบโดยผู้มีอ านาจ 

  (๒) เพ่ือให้ทราบว่าการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา มีการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 

  (๓) เพื่อให้ทราบว่าการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน 

ระยะเวลาและช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 

  (๔) เพ่ือให้ทราบว่าการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับและข้อก าหนด 

  (๕) เพ่ือให้ทราบว่ามีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา     

ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 

  (๖)  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 

  (๗)  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อสั งเกตและหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข             

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 
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 ๔. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ขอบเขตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)         
อาจก าหนดได้ดังนี้ 
  (๑) เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
เช่น รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เป็นต้น  
  (๒) การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)      
ประจ าปีงบประมาณ เช่น การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การพิจารณาผลการเสนอราคา  
เป็นต้น      
 ๕. วิธีการตรวจสอบ 
  การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ก าหนด     
วิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
๑. การจัดท าเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :  
  ๑. เพ่ือให้ทราบว่าเอกสาร
การซื้ อจัดจ้างมีข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ถูกต้องครบถ้วน 
  ๒ . เพ่ือให้ทราบว่าเอกสาร     
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าโดย
เจ้ าห น้ าที่ พั ส ดุ แล ะได้ รั บ   
ความเห็นชอบโดยผู้มีอ านาจ 

  ๓. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุเป็นไปตามความต้องการ
ใช้งาน 

๑. สอบทานรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังนี้ 
    ๑.๑ มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ (เช่น มีการระบุเหตุผล
และความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง มีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะ
จ้าง เป็นต้น) 
    ๑.๒ มีความถูกต้องตรงกันหรือสอดคล้องกัน ไม่มีข้อแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ระหว่างข้อมูลที่ระบุในรายงานขอซื้อขอจ้าง กับเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ        
ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การระบุข้อมูลราคากลาง มีความถูกต้องตรงกันกับ
รายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก าหนดไว้ 
๒. สอบทานรายละเอียดการค านวณราคากลางว่ามีความถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนี้ 
    ๒.๑ จัดท ารายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบที ่ ปปช. 
ก าหนด 
    ๒.๒ การค านวณราคากลางได้ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ หรือ
ราคาตลาดที่สืบราคาจากท้องตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน 
๓. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง ดังนี้ 
    ๓.๑ ข้อความและรายการถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด 
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

     ๓.๒ ตรวจสอบการก าหนดสาระส าคัญในประกาศและเอกสารฯ           
ที ่แตกต่างไปจากที ่ กวพ. ก าหนด ว่ามีความเหมาะสมและไม่ท าให้       
ทางราชการเสียเปรียบ 
๔. สอบทานว่าเอกสารการซื้อการจ้างได้จัดท าโดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ
แต่งตั้งอย่างถูกต้อง และผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๒. การจัดท าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
   เพ่ือให้ทราบว่ามีการ
เผยแพร่ร่างประกาศและ
เอกสารประกวดราคาฯ อย่าง
ถูกต้อง 
 

๑. สอบทานการเผยแพร่หรือการไม่เผยแพร่ร่างฯ ว่า ได้ด าเนินการเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเหมาะสม                   
ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ ส าหรับพัสดุที่ก าหนดให้ต้องเผยแพร่ (เช่น 
พัสดุมีราคาตามท่ีก าหนดให้ต้องเผยแพร่ร่างฯ) 
    ๑.๒ สอบทานร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ว่าได้ เผยแพร่ตาม
ระยะเวลาและช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด ดังนี้ 
          ๑.๒.๑ สอบทานว่า ได้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ         
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
          ๑.๒.๒ ตรวจสอบว่า ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ เป็นระยะเวลา อย่าง
น้อย ๓ วันท าการ โดยเปรียบเทียบระยะห่างจ านวนวัน ระหว่างวันที่
เผยแพร่กับวันที่เสนอรายงานขอปรับปรุงร่างฯ 

          ทั้งนี้ กรณีการพิจารณาไม่เผยแพร่ร่างฯ อาจสอบทานว่าได้มีการ
ระบุ เหตุ ผลความจ าเป็ น หรือข้อดี ข้ อเสี ยของการไม่ เผยแพร่ร่ างฯ                              
อย่างชัดเจนหรือไม่ หากจ าเป็น อาจพิจารณาว่า เหตุผลความจ าเป็น
ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
    ๑.๓ ตรวจสอบว่าทุกครั้งที่มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง
ร่างฯ ได้มีการเผยแพร่ร่างฯ ทุกครั้ง (เช่น เปรียบเทียบระหว่างจ านวนครั้ง
ที่มีรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ กับจ านวนครั้งที่มีการเผยแพร่
ร่างฯ มีจ านวนครั้งเท่ากัน) 
    ๑.๔ ตรวจสอบว่า ร่างฯ ที่ เผยแพร่มี เนื้อหาสาระส าคัญเป็นไปตามหรือ
สอดคล้องหรือตรงกันกับเนื้อหาสาระส าคัญตามรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง 
๒. สอบทานการจัดท าและเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ดังนี้ 
    ๒.๑ มีการเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ทุกครั้งที ่มี
ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

    ๒.๒ ได้จัดท ารายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ พร้อมความเห็น 
โดยมีลายมือชื่อรับรองอย่างถูกต้องครบถ้วนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ              
กับผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
    ๒.๓  ได้มีการน าข้อเสนอแนะ/วิจารณ์  ทั้ งหมดมาพิจารณาอย่าง
ครบถ้วน และได้มีการระบุเหตุผลเกี่ยวกับการขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง
อย่างชัดเจน 
    กรณีจ าเป็น ให้ผู้ตรวจสอบวิเคราะห์หรือสอบทานว่า เหตุผลในการขอ      
ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงดังกล่าว มีความเหมาะสม 
    ๒.๔ มีการแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/วิจารณ์             
ไปพร้อมกับรายงานขอปรับปรุงร่างฯ          

๓. การเผยแพร่และการให้
หรือจ าหน ่ายประกาศและ
เอกสารประกวดราคา 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๑ . เพ่ือให้ทราบว่า ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา มี
ข้อความและรายการถูกต้อง
ครบถ้วน 
  ๒ . เพ่ือให้ทราบว่า มีการ
เผยแพร่ประกาศ การให้หรือ
จ าหน่ายเอกสารประกวดราคา
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

๑. สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาว่า มีข้อความและหรือ
รายการสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนตามตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับหรือ    
ข้อก าหนด และสอดคล้องหรือตรงกับร่างประกาศฯ หรือรายงานขอ
ปรับปรุงร่างฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
๒. สอบทานการเผยแพร่ประกาศและการให้หรือจ าหน่ายเอกสาร            
การประกวดราคา ดังนี้ 
    ๒.๑ มีการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลเว็บไซต์ หรือหลักฐาน
การพิมพ์หน้ าจอแสดงผลเว็บ ไซต์  หรือหลักฐานการน าส่ งข้อมูล            
ขึ้นเว็บไซต ์
    ๒.๒ มีการปิดประกาศที่ส่วนราชการ โดยตรวจสอบว่า มีหลักฐานการ
ปิด/ถอดประกาศ 
    ๒.๓ การเผยแพร่ตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ได้เผยแพร่ตามระยะเวลา        
ที่ก าหนด โดยเปรียบเทียบวันที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ กับวันที่ก าหนดให้มีการ
เสนอราคา หรือกับวันที่ถอดการปิดประกาศ 
    ๒.๔ มีการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
(ถ้ามี) ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด โดยตรวจสอบหลักฐาน    
หรือหนังสือน าส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา 
    ๒.๕ ได้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการจัดท าข้อเสนอของผู้ประสงค์     
จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา และ
ก่อนวันเสนอราคา ไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ โดยเปรียบเทียบวันที่เผยแพร่/          



 

- ๒๓ - 
 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 วันที่ประกาศ กับวันที่เสนอราคา ทั้งนี้  กรณีรายการพัสดุ มีความซับซ้อน 
ได้ก าหนดระยะเวลาจัดท าข้อเสนออย่างเหมาะสม ไม่กระชั้นชิดโดยไม่มี
เหตุผลเหมาะสมชัดเจน 
    ๒.๖ ได้มีการให้หรือจ าหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลในระบบ e-GP ว่า ได้ด าเนินการส่งหรือ    
มีไฟล์เอกสารประกวดราคาในระบบฯ ให้ดาวน์โหลดได้ 

๔. การเสนอราคา 
    เนื่องจากการเสนอราคา  
เป็นการท างานในระบบฯ ซึ่ง
มี ร ะบ บ ก า รค วบ คุ ม โด ย     
อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์        
จึงมีความเสี่ ยงต่ าที่ จะเกิด
ข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการ     
ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมได้ จึงท าให้ไม่พบ   
ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นข้อ
ตรวจพบส าคัญที่ควรตรวจสอบ      
ดั งนั้ น  ใน เบื้ องต้นนี้  จึ งยั ง        
ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์และ     
ประเด็นการตรวจสอบ 

     การตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา จะต้องรวบรวมข้อมูลและ   
หลักฐานการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่เป็นหลักฐานจากระบบ e-bidding 
แต่เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดในการได้มาของข้อมูลและหรือหลักฐานดังกล่าว 
เช่น ระบบฯ ไม่มีการบันทึก ไม่แสดงผลข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานในลักษณะที ่   
ผู้ตรวจสอบภายในต้องการ ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล    
และหรือหลักฐานที่อยู่ในระบบฯ (เช่น ข้อมูลหรือหลักฐานที่อยู่ในรูป   
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ log file) เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ       
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและหรือหลักฐานการตรวจสอบได้ในทางปฏิบัติ  ดังนั้น      
ในเบื้องต้นนี้ จึงยังไม่ก าหนดวิธีการตรวจสอบส าหรับขั้นตอนการเสนอราคา       

๕. การพิจารณาผลการประกวด
ราคา 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๑. เพ่ือให้ทราบว่ามีการรับ
ข้อเสนอราคาที่ เสนอราคา   
ผ่านระบบ e-GP อย่างถูกต้อง 
  ๒ . เพ่ื อให้ ทราบว่ า มีการ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้
เสนอราคาอย่างถูกต้อง 
 

๑. สอบทานว่าการส่งเอกสารเสนอราคามีการส่งผ่านทางระบบ e-GP และ
ภายในก าหนดวันเสนอราคาเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาจาก
ระบบ 
๒. ให้สอบทานว่าการรับเอกสารเมื่อพ้นก าหนดเวลารับเอกสารเสนอราคา 
(ถ้ามี) ว่า มีเหตุผลหรือเงื่อนไขยกเว้นไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็น
การรับเอกสารก่อนวันเสนอราคาเท่านั้น 
๓. สอบทานว่าได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาจากผู้เสนอ
ราคาที่ ได้รับคะแนนหรือได้รับการประเมินสูงสุด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด โดยตรวจสอบจากรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และหรือเอกสารหลักฐานการให้
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและผลการรวมคะแนน (ถ้ามี) 
 



 

- ๒๔ - 
 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 ๔. กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคารายที่เห็นควรซื้อหรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงิน

ที่จะซื้อหรือจ้างและเห็นว่ายังไม่เหมาะสม ให้สอบทานดังนี้  
   ๔.๑ มีการเรียกผู้เสนอราคาราย มาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้
และมีความเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้าง 
   ๔.๒ กรณีด าเนินการตาม ๔.๑ แล้วไม่ได้ผล ได้มีการเรียกผู้เสนอราคาที่
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซอง
เสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร (เช่น ระยะเวลาที่จะได้รับ
พัสดุหรืองานจ้างทันตามก าหนดเวลาหรือตามแผน) โดยตรวจสอบว่า 
         ๔.๒.๑ มีหลักฐานการเชิญผู้เสนอราคาทุกราย และได้ก าหนดวัน/
เวลาและสถานที่ให้เสนอราคาใหม่ที่เป็นวัน/เวลาและสถานที่เดียวกัน 
         ๔.๒.๒ รายงานผลการพิจารณาราคาได้ระบุผลการด าเนินการให้
เสนอราคาใหม่อย่างถูกต้องตรงกันหรือสอดคล้องกับหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

๖. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
   ๑ . เพ่ือให้ทราบว่า มีการ
อนุมัติสั่งซื้อ/จ้างอย่างถูกต้อง
ตามผลการพิจารณาประกวด
ราคา 
   ๒ . เพ่ือให้ทราบว่า มีการ
ส่ง/ประกาศผลการพิจารณา
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. สอบทานการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่ามีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคา โดยสอบทาน
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจากหนังสือหรือรายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่า ถูกต้องตรงกันกับรายชื่อผู้ชนะการประกวด
ราคาในระบบ 
     ๑.๒ ข้อมูลตามข้อ ๑.๑ ถูกต้องครบถ้วนตรงกับรายงานสรุปผลการพิจารณา        
การเสนอราคาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ประกาศที่เผยแพร่ 
เอกสารเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่พิมพ์ออกจากระบบ) 
 ๒. สอบทานการส่งหรือประกาศผลการพิจารณาว่ามีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑ มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย โดย ตรวจสอบ
ว่าหลักฐานการน าส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย (เช่น หนังสือ
เสนอหรืออนุมัติส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา เอกสารหลักฐานการส่ง
ทางไปรษณีย์) 
    ๒.๒ มีการประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบว่ามีหลักฐานการน าส่งข้อมูล            
ขึ้นเว็บไซต์ของส่วนราชการ และหลักฐานการส่งประกาศผลการพิจารณา
ให้กรมบัญชีกลาง หรือการแสดงผลการประกาศผลในหน้าเว็บไซต์ของ             
ส่วนราชการและของกรมบัญชีกลาง 

 

....................................................... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการตรวจสอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(e – market) 
 

กองตรวจสอบภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง 

กันยายน  ๒๕๕๙ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



 
สารบัญ 

 
หน้า 

บทที่ ๑ บทน า ๑
  
บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓ 
 - ค ำนิยำมศัพท์ ๓ 
 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ๔ 
 - กระบวนกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตลำดทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ๕ 
  
บทที่ ๓ แนวทางการตรวจสอบ ๑๐ 
 - กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)    ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะที่ ๓ โดยเป็นการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ระบบข้อมูลสินค้า (Electronic 
catalog : e - catalog) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง    
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)         
ส าหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้า  หรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน             
ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog และระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ส าหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี
ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog 
 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแล            
และพัฒนางานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน            
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการและในระดับสากล และสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่น        
และมูลค่าเพ่ิมในการบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่หน่วยรับตรวจ          
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการด้านพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความส าคัญการตรวจสอบเพ่ือป้องกันและป้องปราม           
ปัญหาการทุจริต 
 ทั้งนี้  การจัดท าแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
เป็นการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ             
พึงปฏิบัติ และตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและป้องปรามปัญหาการทุจริตในภาคราชการ         
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ                
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็นแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน                
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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 ๒. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โปร่งใส และคุ้มค่า 
 ๓. เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริต             
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
ขอบเขตของเนื้อหำ 
 ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e - market) และก าหนดแนวทางการตรวจสอบ  ประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ   
 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ส่วนราชการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าแนวทางการตรวจสอบไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เป็นแนวทางเดียวกัน        
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 ๒. งานตรวจสอบภายในสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ          
ทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
 ๓. รัฐบาลมีความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในว่าสามารถสนับสนุนมาตรการป้องกันและ               
ป้องปรามการทุจริตในภาคราชการ 
 

...................................................  
 
 



บทที่ ๒ 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
ค านิยามศัพท์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP)         
ระยะที่ ๓  ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)     
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) มีค าศัพท์ที่ควรทราบ ได้แก่ 
 “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ       
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้                  
ในระเบียบนี้ 
 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณหรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้        
จากต่างประเทศ 
 “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ        
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากอง     
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด  หรือข้าราชการอ่ืน          
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณ ี
 “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ       
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า         
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างท าพัสดุ หรือเข้าเสนองาน         
เพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า       
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอ านาจ
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หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย    
ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน         
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด               
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
   ค าว่า“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า          
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล  
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น          
ในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน การด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น      
ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง       
การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ    
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง 
หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดแล้วแต่กรณี 
และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่                
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)          
แล้วแต่กรณี 
  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และ e - bidding สามารถศึกษา               
และรวบรวมข้อมูลได้จากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง              
ซึ่งควรศึกษาและติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในเบื้องต้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ          
ที่ส าคัญ อาทิเช่น 
 - ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด     
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic     
Bidding: e - bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Market: e - market)  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) 
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 - 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 ยกเว้นและก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market: e - market)  และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
 - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง           
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธี      
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
 - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่           
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง 
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธี      
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
 - ฯลฯ 
 
 ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 
 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรือ
งานจ้างทีก่ าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง     
ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 ๑. การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดท า      
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่เอกสาร ดังนี้ 
  ๑.๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง  การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ให้มีรายการตามระเบียบ         
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ ดังนี้  
   (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
   (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
   (๓)  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด       
ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
   (๔)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 
ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
   (๕)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
   (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
   (๗)  ข้อเสนออ่ืนๆเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 
ทั้งนี้ ให้เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๑.๒ ประกาศและเอกสารการซื้อการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  การจัดท าเอกสาร 
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด       
ส าหรับการจัดท าเอกสารการซื้อหรือการจ้างรายใดจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. ก าหนด     
แต่ยังคงมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างและไม่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ ซ่ึงเอกสาร
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดท าเป็นประกาศและมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
   (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
   (๓) ก าหนดวันเวลาเสนอราคา 
 ๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง 
  ๒.๑ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบประกาศและเอกสารการซื้อการจ้างแล้ว          
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้าง ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ      
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการของ
ส่วนราชการด้วย 
  ๒.๒ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และได้น า
รายละเอียดของพัสดุลงไว้ในระบบ e - catalog ทาง e-mail  และจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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  ๒.๓ ให้ส่วนราชการก าหนดวันเวลาในการเสนอราคานับถัดจากวันที่น าประกาศและเอกสาร
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง      
โดยต้องก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันท าการเท่านั้น และก าหนดเวลาการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  ๒.๔ ในกรณีที่ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสาร
การซื้อหรือการจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ขายฯ  
จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และน ารายละเอียดของพัสดุ  ค าแนะน า
พร้อมค าบรรยายประกอบ ลงในระบบ e - catalog ของกรมบัญชีกลางก่อนวันเสนอราคา 
 ๓. การเสนอราคา 
  การเสนอราคาส าหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กระท าได้ ๒ กรณี คือ 
  ๓.๑ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  
ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับใบค าขอเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันเวลาท าการ 
   (๒) เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา       
เพ่ือเสนอราคา โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  ๓.๒ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเสนอราคา  โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้รับใบค าขอเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
   (๒) เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา log in เพ่ือลงทะเบียนและทดสอบระบบ     
ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
   (๓) ให้เริ่มกระบวนการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  ในเวลาราชการ       
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แต่จะสิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได้  ทั้งนี้ กระบวนการ      
เสนอราคาให้กระท าภายในเวลาสามสิบนาที ซ่ึงในระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่สามารถเห็นราคา
ของผู้เสนอราคารายอื่น โดยมีเพียงสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่านั้น 
 ๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
  ๔.๑ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุด ดังนี้ 
   (๑) พิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุด หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดหลายรายจนไม่อาจ
ชี้ขาดได้ ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
   (๒) หากปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่วนราชการสามารถพิจารณารับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้นได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของส่วนราชการเป็นส าคัญ 
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   (๓) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการจัดหาในครั้งนั้น       
หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จะไม่ได้ผลดี  จะสั่ง  
ให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี พิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕           
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือ ข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
  ๔.๒ การพิจารณาผลการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) ตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่ าสุดตามข้อ ๔.๑ โดยผู้เสนอราคาไม่จ าต้อง   
แนบแบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
   (๒) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคารายต่ าสุด ที่ถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารการซื้อการจ้าง และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเสนอให้ซื้อหรือจ้างจาก
รายที่เสนอราคาต่ าสุดรายนั้น 
  ๔.๓ กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง         
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) แจ้งผู้เสนอราคารายนั้นเพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้  หากผู้เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ      
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน     
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก      
ผู้เสนอราคารายนั้น 
   (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาท่ีเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร        
หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 
    หากผู้เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาใหม่ครั้งนี้เสนอ ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน             
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซ่ึงถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
   (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิก
การจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือด าเนินการใหม่ 
 ๕. การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
  เมื่อด าเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงาน           
ผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารตาม ๔.๒ และ ๔.๓ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา   
ทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ส่วนราชการ 



 

- ๙ - 
 

 ทั้งนี้  กระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
สามารถแสดงแผนภาพได้ดังนี้ 
 

กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 
(ลงทะเบียน เพ่ือส่งใบเสนอราคา) 

จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซ้ือการจ้าง พร้อมส่งใบค าขอเสนอราคา 

พิจารณาผลการเสนอราคา 
(พิจารณาคุณสมบัติ ใบเสนอราคา แคตตาล็อก และหลักฐานต่างๆ  

โดยพิมพ์เอกสารออกจากระบบ e-GP) 

อนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
       -  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
       -  แจ้งผลแก่ผู้เสนอราคาทุกรายและลงเว็บไซต์ 

การเสนอราคา 
ก าหนดไม่เกิน ๑ วันท าการนับถดัจากวันครบก าหนด 

ในประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

ผู้ค้าที่ลงทะเบียนผู้ค้าและมีสนิคา้ 
ตามที่ต้องการในระบบ e-catalog 

ได้รับ e-mail จากระบบ e-GP 

การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ์
(ต้องทดสอบระบบก่อน ภายใน ๑๕ นาที) 

การจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ 

ผู้ค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ค้า/ลงทะเบียนแล้ว  
มีสินค้าตามที่ต้องการแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสนิค้า 

ในระบบ e-catalog และมีความประสงค์จะเสนอราคา 
จะต้องด าเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ 

ก่อนวันเสนอราคา 
 



 
 

บทที่ ๓ 
  แนวทางการตรวจสอบ  
 
 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์  (e - market)                 
เป็นแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นที่อาจท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง            
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยจะกล่าวถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือน ามา  
ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ        
โดยแนวทางการตรวจสอบ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. ความเสี่ยง 
  เป็นการพิจารณาความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นปัญหา
อุปสรรคส าคัญที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ประเด็นการตรวจสอบ 
  การก าหนดเรื่องหรือประเด็นส าคัญที่จะตรวจสอบ ควรสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบต่างๆ       
จะท าให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแผนการตรวจสอบได้ 
  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบจะพิจารณาจากความเสี่ยงส าคัญของแต่ละขั้นตอนงาน    
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ในที่นี้  อาจก าหนดเพ่ือให้ทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ ขั้นตอนต่างๆ                
หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - market 
 ๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ละประเด็นการตรวจสอบ เป็นการก าหนด
เพ่ือตรวจสอบหรือพิสูจน์ให้ทราบเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ โดยท าให้สามารถสรุป
ประเด็นการตรวจสอบได้ว่า มีข้อตรวจพบส าคัญใดท่ีต้องเสนอรายงาน 
  ในที่นี้อาจก าหนดเพ่ือให้ทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ หรือวิธีปฏิบัติใด  
วิธีหนึ่งในขั้นตอนหนึ่งๆ ของกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - market 
 ๔. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ ควรก าหนดให้ เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์              
การตรวจสอบที่ก าหนดไว้  โดยระบุให้ชัดเจนและควรให้ครอบคลุมในเรื่องที่ตรวจสอบ ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ระบบงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๕. วิธีการตรวจสอบ 
  เป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการตรวจสอบที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต
การตรวจสอบที่ก าหนด โดยในแนวทางการตรวจสอบนี้ จะได้ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ละ
กระบวนการปฏิบัติงานไว้ด้วย 



 

- ๑๑ - 
 

 ทั้งนี้   แนวทางการตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)                
ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 
 ๑. ความเสี่ยง 
  การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) มีความเสี่ยงที่ส าคัญ  เช่น 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 

๑. การจัดท าเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ท าให้ทาง
ราชการเสียเปรียบ 
๒. การค านวณราคากลางไม่ถูกต้อง 
๓. ผู้จัดท าเอกสารฯ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๔. การเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง             
เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
๕. เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างภายหลังจากที่ประกาศและเอกสาร       
การซื้อการจ้างได้รับความเห็นชอบแล้ว 

๒. การเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารการซื้อการจ้าง 
 

๑. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ที่เผยแพร่ ไม่ตรงกับ
ร่างประกาศและรา่งเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารที่มีสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
๓. ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ก าหนด หรือ   
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารฯ       
๔. ไม่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
และปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการ 

๓. การเสนอราคา 
     เป็นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติ     
ในระบบ e - GP ดังนี้ 
    ๑. การเสนอราคาโดยใบ
เสนอราคา (RFQ) ให้ผู้ค้า log in 
เพ่ือส่งใบเสนอราคาและยืนยัน   
การเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
 
 

  เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา เป็นการท างานในระบบฯ ซึ่งมีระบบ
การควบคุมโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ จึงมีความเสี่ยงต่ าที่จะ                  
เกิดข้อผิดพลาดหรือที่จะมีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม                 
แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  เช่น 
๑. ไม่มีการทดสอบระบบก่อนการเสนอราคา 
๒. ไม่มีสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของผู้เสนอราคาต่ าสุด         
หรือมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของผู้ที่ ไม่ใช่                   
ผู้เสนอราคาต่ าสุด 
๓. ผู้เสนอราคามีการเห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น 
๔. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ) มีการเสนอราคาเกิน ๑ ครั้ง 



 

- ๑๒ - 
 

 

 ๒. ประเด็นการตรวจสอบ  จากความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดังกล่าว อาจก าหนดประเด็น           
การตรวจสอบของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ได้ดังนี้ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง 
    ๒. การเสนอราคาโดยการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai 
Auction) ให้ผู้ค้า log in เพ่ือ
ลงทะเบียนและทดสอบระบบ 
ภายใน ๑๕ นาที และเมื่อถึง
ก าหนด เวลาเสนอราคาให้
เสนอราคาผ่ าน ทางระบ บ 
ภายใน ๓๐ นาท ี
    ทั้งนี้  ในระหว่างการเสนอ
ราคา ผู้ เสนอราคาจะไม่เห็น
ราคาของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
โด ย จ ะ มี เ พี ย งสั ญ ลั ก ษ ณ์
ปรากฏบนหน้ าจอหากเป็น      
รายต่ าสุด  
๔. การพิจารณาผลการเสนอ    
ราคา 
 

๑. ไม่ได้พิจารณารับราคาของผู้เสนอราคาต่ าสุด 
๒. กรณีมีผู้ เสนอราคาต่ าสุดหลายราย ไม่ได้พิจารณารับราคาของ           
ผู้เสนอราคาต่ าสุดที่เสนอราคาเป็นล าดับแรก 
๓. พิจารณารับราคาของผู้เสนอราคาต่ าสุดแต่เป็นการเสนอราคาผิดเงื่อนไข 
๔. ไม่ได้ด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมในกรณีที่มีผู้ เสนอราคา    
เพียงรายเดียว หรือในกรณีราคาต่ าสุดที่เสนอยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

๕. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 

๑. มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา      
ในระบบ 
๒. มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอ านาจ 
๓. ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด 
๔. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาผิดราย 
๕. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาไม่ครบทุกราย 
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  (๑) การจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 
  (๒) การเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อการจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไป
ตามระยะเวลาและช่องทางท่ีก าหนด  
  (๓) การพิจารณาผลการเสนอราคาถูกต้อง เชื่อถือได้ 
  (๔) การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง       
และเป็นไปตามข้อก าหนด 
 ๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเสี ่ยงและ
ประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและข้อก าหนด เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน  รวมทั้งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ    
และได้รับความเห็นชอบโดยผู้มีอ านาจ 
  (๒) เพื่อให้ทราบว่าการเผยแพร่เอกสารการซื้อการจ้างได้เผยแพร่สาระส าคัญครบถ้วน 
ระยะเวลาและช่องทางการเผยแพร่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนด 
  (๓) เพ่ือให้ทราบว่าการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและข้อก าหนด 
  (๔)  เพ่ือให้ทราบว่ามีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การส่งหรือประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา      
อย่างถูกต้อง 
  (๕)  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน         
ที่ไม่ถูกต้อง 
  (๖)  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อสั งเกตและหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข             
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 
 ๔. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ขอบเขตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) อาจก าหนด      
ได้ดังนี้ 
  (๑) เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) เช่น    
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง เป็นต้น 
  (๒) การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 
ประจ าปีงบประมาณ เช่น การพิจารณาผลการเสนอราคา  เป็นต้น 
 ๕. วิธีการตรวจสอบ 
  การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ได้ก าหนดวิธ ี         
การตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
๑. การจัดท าเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๑. เพ่ือให้ทราบว่าเอกสารการซื้อ    
การจ้ างมีข้ อมู ลและเอกสาร
หลักฐานประกอบถกูต้องครบถ้วน 
  ๒. เพ่ือให้ทราบว่าเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดท าโดยเจ้าหน้าที่
พัสดุและได้รับความเห็นชอบโดย
ผู้มีอ านาจ 
 

๑. สอบทานรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดังนี้ 
    ๑.๑ มีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๒๗ เช่น ระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง มีรายละเอียดของ
พัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง เป็นต้น 
    ๑.๒ ข้อมูลที่ระบุในรายงานขอซื้อขอจ้าง กับเอกสารหลักฐานต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้องตรงกันหรือสอดคล้องกัน ไม่มีข้อแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ เช่น การระบุข้อมูลราคากลาง มีความถูกต้องตรงกันกับ
รายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก าหนด 
๒. สอบทานรายละเอียดการค านวณราคากลางว่ามีความถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนี้ 
    ๒.๑ จัดท ารายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบที่ ปปช. ก าหนด 
    ๒.๒ การค านวณราคากลางได้ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ   
หรือราคาตลาดที่สืบราคาจากท้องตลาดโดยมีหลักฐานชัดเจน  
๓. ตรวจสอบประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง ดังนี้ 
    ๓.๑ ข้อความและรายการถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด 
    ๓.๒ ตรวจสอบการก าหนดสาระส าคัญในประกาศและเอกสารฯ         
ที่แตกต่างไปจากที่ กวพ. ก าหนด ว่ามีความเหมาะสมและไม่ท าให้
ทางราชการเสียเปรียบ 
๔. สอบทานว่าเอกสารการซื ้อการจ้างได้จัดท าโดยเจ้าหน้าที ่พัสดุ        
ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

๒. การเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารการซื้อการจ้าง 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๑. เพ่ือให้ทราบว่า ข้อความ/
รายการในประกาศและเอกสาร
การซื้อการจ้างมีความถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้ทราบว่า ได้เผยแพร่/
ปิดประกาศและเอกสารการซื้อ
การจ้างอย่างถูกต้อง 
 

๑. สอบทานข้อความและรายการในประกาศและเอกสารการซื้อการจ้าง
ที่เผยแพร่ว่าถูกต้องตรงกันกับข้อความและรายการในร่างประกาศและ
ร่างเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบ 
๒. สอบทานการเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อการจ้างว่า                   
มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
    ๒ .๑  ได้ เผยแพร่ท างเว็บ ไซต์ของส่ วนราชการ เว็บ ไซต์ ของ
กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศที่ส่วนราชการ โดยตรวจสอบหลักฐาน
การเผยแพร่และปิดประกาศ หรือสอบทานสถานที่ปิดประกาศ         
(กรณีจ าเป็น) 
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กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
     ๒.๒ มีการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ วันท าการ และเป็นไปตามที่ก าหนด

ในเอกสารฯ โดยเปรียบเทียบวันที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ กับวันที่
ก าหนดให้มีการเสนอราคา 

๓. การเสนอราคา 
    เนื่ องจากการเสนอราคา  
เป็นการท างานในระบบฯ ซึ่งมี
ระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติ
จากคอมพิวเตอร์ จึงมีความ
เสี่ยงต่ าที่จะเกิดข้อผิดพลาด
หรือที่จะมีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมได้ จึงท า
ให้ไม่พบประเด็นที่คาดว่าจะ
เป็นข้อตรวจพบส าคัญที่ควร
ตรวจสอบ ดังนั้น ในเบื้องต้นนี้ 
จึงยังไม่ก าหนดวัตถุประสงค์
และประเด็นการตรวจสอบ 

     การตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา จะต้องรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่เป็นหลักฐานจากระบบ e-market 
แต่เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดในการได้มาของข้อมูลและหรือหลักฐานดังกล่าว 
เช่น ระบบฯ ไม่มีการบันทึก ไม่แสดงผลข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานในลักษณะ
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องการ ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลและหรือหลักฐานที่อยู่ในระบบฯ (เช่น ข้อมูลหรือหลักฐานที่อยู่       
ในรูปแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ log file) เป็นต้น ท าให้ ไม่สามารถ
ตรวจสอบเพ่ือรวบรวมข้อมูลและหรือหลักฐานการตรวจสอบได้ในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้น ในเบื้องต้นนี้ จึงยังไม่ก าหนดวิธีการตรวจสอบส าหรับ
ขั้นตอนการเสนอราคา 

๔. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๑ . เพ่ื อ ให้ ท ราบ ว่ ามี ก าร
พิจารณารับราคาของผู้ชนะการ
เสนอราคาอย่างถูกต้อง 
  ๒ . เพ่ื อ ให้ ท ราบ ว่ ามี ก าร
ด า เนิ น ก า ร อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมในกรณีมีผู้เสนอราคา
รายเดี ยวหรือราคาต่ าสุ ดที่
เสนอยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

๑. สอบทานความถูกต้องของการบันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา         
โดยตรวจสอบในหน้าจอแสดงผล “รายการโครงการ” ว่า ได้มีการท า
เครื่องหมายในช่อง “ผู้ชนะการเสนอราคา” ที่รายชื่อของผู้เสนอราคาต่ าสุด 
๒. ตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาต่ าสุด ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดในเอกสารการซื้อการจ้างที่เผยแพร่ 
๓. กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดหลายราย ให้ตรวจสอบว่ามีการพิจารณา           
รับราคาของผู้ เสนอราคาต่ าสุดรายที่เสนอราคาเป็นล าดับแรก โดย
เปรียบเทียบเวลาจากรายงานสรุปการเสนอราคาจากระบบ  
๔. ตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์  (Electronic Bidding: e - bidding)           
ข้อ ๒๑ ว่า มีข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
    ๔.๑ กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ในการพิจารณารับราคา         
ได้มีการระบุเหตุผลความเหมาะสม และประโยชน์ของส่วนราชการ        
อย่างชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
    ๔.๒ กรณีไม่มีผู้เสนอราคา โดยได้มีการยกเลิกการจัดหาในครั้งนั้น 
และหัวหน้าส่วนราชการ ได้สั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ  



 

- ๑๖ - 
 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีนั้น ได้มีการระบุ
เหตุผลความเหมาะสมที่ ไม่ด าเนินการจัดหาพัสดุด้ วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อย่างชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
    ทั้งนี้ กรณีจ าเป็น ผู้ตรวจสอบอาจตรวจสอบหรือพิจารณาว่า เหตุผล
ดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
๕ . กรณีที่ปรากฏว่า ราคาของผู้ เสนอราคารายที่ เจ้ าหน้าที่ พัสดุ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๒๗ (๔) แล้วแต่กรณี ให้สอบทานว่า ได้ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Market : e - market) และด้ วยวิธีป ระกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e - bidding) ข้อ ๒๓ หรือไม่ อย่างไร เช่น มีหลักฐาน
การเชิญมาต่อรองราคา ใบเสนอราคาใหม่ที่ได้จากการต่อรองราคา เป็นต้น 

๕. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๑. เพ่ือให้ทราบว่า มีการอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างอย่างถูกต้อง 
  ๒. เพ่ือให้ทราบว่า มีการส่ง
หรือประกาศผลการพิจารณา
การเสนอราคาอย่างถูกต้อง 
 

๑. สอบทานเอกสารการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างว่า มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
    ๑.๑ มีข้อความหรือรายการสาระส าคัญของการสั่งซื้อสั่งจ้าง ถูกต้อง
ตรงกันกับข้อมูลในหน้าจอแสดงผล “รายการโครงการ” ในขั้นตอนการ
บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา หรือถูกต้องตรงกันกับหลักฐาน
เอกสารที่ได้จากระบบฯ (ถ้ามี) โดยสอบทานข้อความหรือรายการดังนี้ 
เช่น รายการพัสดุ ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และราคาต่ าสุดที่เสนอ 
    ๑.๒ มีการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. สอบทานการส่งหรือประกาศผลการพิจารณาดังนี้ 
    ๒.๑ ข้อความหรือรายการสาระส าคัญในประกาศ มีความถูกต้อง
ตรงกันหรือเป็นไปตามเอกสารการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น รายการพัสดุ 
ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
    ๒.๒ มีการส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย โดยตรวจสอบว่า      
มีหลักฐานการน าส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย (เช่น หนังสือ
เสนอ/อนุมัติส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา หลักฐานการส่งทางไปรษณีย์) 
    ๒.๓ มีการประกาศผลการพิจารณาตามช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
เว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยตรวจสอบ
ว่ามีหลักฐานการน าส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของส่วนราชการ และหลักฐาน
การส่งประกาศผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง หรือการแสดงผล        
การประกาศผลในหน้าเว็บไซต์ของส่วนราชการและของกรมบัญชีกลาง 

 

....................................................... 
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