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 คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจาง วิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                  ก 

คํานํา 

 กระทรวงการคลัง มีการตราพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
โดยการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานกลางเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และสอดคลอง 
กับหลักการความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได โดยการจัดซ้ือจัดจาง 
มี 3 วิธี คือ 1. วิธีประกาศเชิญชวน 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผูตรวจสอบภายใน จําเปนตองมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง 
ใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด และสามารถใหขอเสนอแนะแกหนวยรับตรวจได จึงไดจัดทําคูมือแนวทาง 
การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในและผู ท่ีสนใจไดศึกษาเรียนรู สรางความเขาใจใชเปนแนวทาง  
และเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ และการบริหาร
จัดการดานพัสดุ ใหเปนไปอยางถูกตอง คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได  
 ท้ังนี้  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือแนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธี เฉพาะเจาะจงฉบับนี้ จะเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในและผูท่ีสนใจใชเปนคูมือแนวทางในการตรวจสอบหรือศึกษาเรียนรู 
เพ่ิมเติมไดงายข้ึน แตอยางไรก็ตามกระทรวงการคลังมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมระเบียบท่ีเก่ียวของตลอดเวลา 
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรติดตามกฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันความเสี่ยง 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีอาจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากกฎระเบียบท่ีนํามาใชในการจัดทําคูมือฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมา 

 กระทรวงการคลัง มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  

โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลอง 

กับหลักการความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได โดยการจัดซ้ือจัดจาง มี 3 วิธี 

คือ 1. วิธีประกาศเชิญชวน 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสงเสริมการเกษตร ไดวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนงัสือกรมบัญชีกลาง 

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.2/ว 399 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 เรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2561 

สําหรับผูตรวจสอบภายในภาคราชการ จึงไดจัดทําแนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เนื่องจากเปนวิธีการท่ีพบวามีการใชมากท่ีสุดและเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปอยางถูกตอง คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และตรวจสอบได 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการไดใชเปนคูมือแนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

 2.2 เพ่ือพัฒนางานการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงของกลุมตรวจสอบภายใน 

กรมสงเสริมการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 2.3 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางใชเปนคูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน

การจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ 

3. ขอบเขตของเนื้อหา 

 คูมือแนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนการตรวจสอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 

 4.1 ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

 4.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจงไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ
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 4.3 งานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุง พัฒนา มีเครื่องมือชวยในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานได

อยางถูกตองตามพระราชบัญญัติและระเบียบท่ีเก่ียวของ  
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บทท่ี 2 

การดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

1. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 

 การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์

ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานตรวจสอบ

ภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมความสําเร็จแกองคกร ฉะนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน อันไดแก ผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการ

ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการและวิธีการ

ตรวจสอบ รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ียอมรับโดยท่ัวไป ท้ังจากหลักการสากล

และตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของของทางราชการ เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวสามารถเลือกใชเทคนิค

และแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร 

2. ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการใหคําปรึกษาอยาง

เปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในชวยให

องคกรบรรลุ ถึงเปาหมายท่ีวางไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ  

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ัน การใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม 

และเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน และชวยให 

การดําเนินงานของสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบโดยจําแนกงาน

ตรวจสอบภายในเปน 2 ลักษณะงาน คือ 

 1. งานบริการดานใหความเชื่อม่ัน (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเท่ียงธรรม

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางอิสระและเพ่ือใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุม เชน การตรวจสอบดานการดําเนินงาน ดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

และขอบังคับ เปนตน 

 2. งานบริการดานใหคําปรึกษา (Consulting Services) เปนการบริการใหคําปรึกษาแนะนําและบริการอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเปนการตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคา

ใหกับหนวยงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมใหดีข้ึน  

3. ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

 ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตองใชวิธีปฏิบัติการ

ตรวจสอบใหเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง ของการบริหารงานระบบการควบคุมภายใน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชี

และการเงิน การควบคุมดูแล และการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
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และความประหยัด ในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารในองคกร จากนั้นจึงรวบรวมขอบกพรองตาง ๆ 

ทํารายงานเสนอแนะฝายบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป 

 วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมจะมีสวนสําคัญในการ

กําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใชโดยท่ัวไปมี 6 ประเภท ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

 2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 

 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) 

 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 

 6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล

และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน  

และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีความเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวา

ขอมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตองและสามารถสอบทานได หรือเพียงพอ 

ท่ีจะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตาง ๆ ได 

 2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ตามแผนงานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการท่ีกําหนด การตรวจสอบ

เนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในองคกร ประกอบดวย 

 2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหม่ันใจไดวาการใชทรัพยากร

สําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา 

 2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซ่ึงทําใหผล 

ท่ีเกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร  

 2.3 ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สงผลใหองคกร

สามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ 

ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเก่ียวกับการงบประมาณ 

การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ

ขององคกร รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ 

ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรท่ีีเก่ียวของ

ท่ีกําหนดท้ังจากภายนอกและภายในองคกร
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 การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบ

ทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจนความถูกตอง 

และเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูล 

ในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงาน

ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชการปฏิบัติงาน ไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน 

การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบรหิาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงาน

สารสนเทศนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการ

ตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญไมเพียงพอและใชเวลานาน

พอสมควรท่ีจะเรียนรู ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบ

ระบบงานสารสนเทศ เพ่ือใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวย

คอมพิวเตอร 

 6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมาย 

จากฝายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยวาจะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะเนินการตรวจสอบ

เพ่ือคนหาขอเท็จจริง สาเหตุ ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการปองกัน 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 กรมบัญชีกลางในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายในไดกําหนดระเบียบวาดวยการ

ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 และตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

โดยกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติประกอบดวย 2 สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาว ไดกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) ไว 3 กระบวนงาน ประกอบดวย 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 

 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

 3. การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (Report and Working Report) 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) เปนกระบวนการเบื้องตนประกอบการตัดสินใจลวงหนา

กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริง ฉะนั้นการวางแผนท่ีดีจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค

ท่ีวางไว ภายในระยะเวลางบประมาณ อัตรากําลังท่ีกําหนด ซ่ึงกระบวนการวางแผนการตรวจสอบประกอบดวยแนว

ปฏิบตัิ ดังนี้ 

  1.1 การสํารวจขอมูลเบื้องตนเปนการเริ่มตนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยศึกษาและทําความเขาใจ

เก่ียวกับระบบงานตาง ๆ พรอมกิจกรรมท่ีเก่ียวของของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบการ
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ปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในตลอดจนปญหาตาง ๆ ผูตรวจสอบภายในสามารถดําเนินการไดตลอดระยะเวลา

ท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนตรวจสอบตอไป 

 1.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการ

ควบคุมภายในท่ีมีอยูในหนวยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน 

วายังมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม วิเคราะหและหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสรุปผล

พรอมท้ังนําเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน รวมท้ังนําผลท่ีไดดังกลาวมาเปนปจจัยหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบและกําหนด

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  1.3 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ เปนการพิจารณาเพ่ือใหทราบวากิจกรรม

และ/หรือหนวยรับตรวจใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบาง ซ่ึงเปนผลทําใหการดําเนินงานอาจไมบรรลุตามวัตถุประสงค

ของหนวยงาน และความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ําเพียงใด 

  1.4 การวางแผนการตรวจสอบ เปนการจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจ

ขอมูล การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  

โดยจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมาย

และนโยบายของสวนราชการ ท้ังนี้ การวางแผนการตรวจสอบถือเปนเครื่องมือชวยหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ในการสอบทานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ หัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในจะไดปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีซ่ึงในการจัดทําแผนการตรวจสอบจะตองมีประเด็น 

ท่ีตองคํานึง คือ การจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยง จํานวนคน/วัน ท่ีมีในการตรวจสอบ

งบประมาณท่ีไดรับ และระยะเวลาในการตรวจสอบ 

  1.5 การวางแผนการปฏิบัติงานเปนการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียดของผูตรวจสอบภายใน

ท่ีไดจัดทําลวงหนาตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยจะกําหนดวากิจกรรมใดควรจะมีประเด็นการตรวจสอบในเรื่องใด

รวมท้ังวิธีการตรวจสอบวาจะดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดอยางไร เพ่ือใหไดหลักฐานครบถวนและเพียงพอ 

จนทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถบรรลุผลสําเร็จตามท่ีวางไว ซ่ึงการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลข้ันตนรวมท้ังผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมิน

ความเสี่ยงเปนสําคัญ เพ่ือใหวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแตละกิจกรรมไดครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ

ท่ีสําคัญ โดยตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

 2. การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

 3. การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 4. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เม่ือแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบกิจกรรมและ/

หรือหนวยรับตรวจ ตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้
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 2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองใชเทคนิคการตรวจสอบดานตาง ๆ เพ่ือเปนการ

รวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจะตองเขาใจและเลือกใช

เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบในแตละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแตละเทคนิค

มีความยากงายตางกัน และใหไดมาซ่ึงหลักฐานความนาเชื่อถือไมเทากันเม่ือใชกับบุคคลหรือสถานการณตางกัน 

นอกจากนี้แตละเทคนิคก็มีขอจํากัดในการนําไปใช ซ่ึงทําใหในบางครั้งอาจตองใชหลายเทคนิคประกอบกันเพ่ือใหได

หลักฐานท่ีเพียงพอ 

 2.2 การจัดทํากระดาษทําการ (Working Paper) หมายถึง เอกสารบันทึกขอมูลท้ังหลายท่ีผูตรวจสอบ

รวบรวมข้ึนจากการตรวจสอบ เพ่ือใชเปนประโยชนในการรางและเขียนรายงานการตรวจสอบเพ่ือเปนหลักฐาน 

ท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบเขต วิธีการ และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในท่ีไดดําเนินการไปแลว และเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการรางและเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงจะเปนการสรุปผลงานท้ังหมดท่ีไดทําการตรวจสอบไปแลว 

 2.3 การวิเคราะหและประเมินผล นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหและประเมินผล อาจแสดงถึง

หลักเกณฑท่ีใชในการตรวจสอบ ปริมาณรายการท่ีเลือกมาทดสอบ และสรุปผลขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบตาง ๆ ท่ีได

จากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ท้ังนี้ ผูตรวจสอบจะตองบันทึกขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีได

จากการตรวจสอบท้ังหมดไวในกระดาษทําการท่ีไดจัดเตรียมไวลวงหนา เพ่ือใชเปนหลักฐานในการแสดงความเห็น

ในเรื่องท่ีตรวจสอบ และเพ่ือใหไดหลักฐานขอเท็จจริงท่ีครอบคลุมในประเด็นท่ีตรวจพบใน 5 เรื่อง คือ 

  1. สิ่งท่ีควรจะเปน (Criteria) เปนไปตามกฎ ระเบียบ และระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

  2. สิ่งท่ีเปนอยู (Condition) สภาพการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมท่ีเปนอยูอยางไร 

  3. ผลกระทบ (Effects) มีผลกระทบหรือผลเสียหายอะไรบางท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน 

  4. สาเหตุ (Cause) มีสาเหตุสําคัญอะไรบางท่ีทําใหสภาพการดําเนินงานท่ีเปนอยูจริงแตกตางจาก

ท่ีกฎหมาย ระเบียบ และระบบการควบคุมภายในกําหนดไว 

  5. ขอเสนอแนะ (Recommendation) มีแนวทางการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และระบบการควบคุมภายใน หรือใหมีการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 3. การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (Report and Working Report) เม่ือผูตรวจสอบภายใน

ไดปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในควรนําขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบ ปญหา อุปสรรค

และขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบมาดําเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

 3.1 การรายงาน (Report) หมายถึง การเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบเสนอรายงาน 

ตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน และพิจารณาสั่งการ 

ตามควรแกกรณี และเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือนโยบายของหนวยงาน 

 3.2 การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ผูตรวจสอบตองมีการติดตามผลรายงานการตรวจสอบ 

เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการดําเนินงานของผูบริหารตอผลของการตรวจสอบท่ีไดรายงานไวเพ่ีอใหมีการ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใหเหมาะสม 

 เม่ือแผนการตรวจสอบไดกําหนดแลววาจะตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง โดยกอนเขาตรวจสอบ

ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนการปฏบิัติงานกอน วาจะตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางในประเด็นท่ีสําคัญใดบาง 

และมีวัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบอยางไร
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 แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ จะกลาวถึงการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมถึงการจัดทํารางขอบเขตของงาน 

คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง การทํารายงานขอจัดซ้ือจัดจาง การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง การทําสัญญาจนไดรับพัสดุ
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แผนภาพท่ี 1 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 

การวางแผนตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทํารายงานและการติดตามผล 

 

 

 

 

(ท่ีมา : แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

 

ระหวางการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 

กระดาษ

ทําการ 
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บทท่ี 3 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 3. กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 5. หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

2. คํานิยาม 

 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนด 

คํานิยามสําคัญไว ดังนี้ 

 “การจัดซ้ือจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน 

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการ 

ท่ีรวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

 “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขน 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจาง 

ของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางท่ีปรึกษา

งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใด

และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารสาธารณูปโภค 

หรอืสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคา

ของงานกอสรางนั้น 

 “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารทําการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  

ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา 

หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต หรือเครื่องเรือน 

 “สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม  

การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงดําเนินการ 

ในระดับพ้ืนดิน ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

 “งานจางท่ีปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเปนผูใหคําปรึกษา

หรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง
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สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือดานอ่ืนท่ีอยูในภารกิจของรัฐ

หรือของหนวยงานของรัฐ 

 “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

 “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบนัทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา 

และการจําหนายพัสดุ 

 “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว

ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 (1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 

 (2) ราตาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 

 (3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 

 (4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

 (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

 (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

 ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3) 

ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ

เปนสําคัญ ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใชราคาใดตาม (4) (5) 

หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

 “เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนเงินงบประมาณ เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับไว  

โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากรคาธรรมเนียม 

หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ

เรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ  

หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระ

ของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

 “คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความวา คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ

 



คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง                                                                             12 

 “คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 

 “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต 

 “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ระเบียบการะทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 4  

ไดกําหนดคํานิยามสําคัญไว ดังนี้ 

 “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ ดังตอไปนี้ 

 (1) ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 (2) ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

 “หัวหนาเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูดํานงตําแหนงหัวหนาสายงาน ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด  

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

 “ระบบขอมูลสินคา” (Electronic Catalog : e-catalog) หมายความวา ขอมูล รายละเอียดของสินคา

ท่ีผูประกอบการไดลงทะเบียนไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินคา พรอมคําบรรยายประกอบตามท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด และใหหมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจางตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

3. หลักการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน

ของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้ 

 1. คุมคา โดยพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงค ในการ 

ใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

 2. โปรงใส โดยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการ

แขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

ตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ในทุกข้ันตอน 

 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ลวงหนาเพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการ

ประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

 4. ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพ่ือประโยชน

ในการตรวจสอบ 

4. อํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 1. ผูมีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 ผูมีอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดแก หัวหนาหนวยงานของรัฐ  

ซ่ึงหัวหนาหนวยงานของรัฐจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได ซ่ึงสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน 

โดยคํานึงถึงระดับตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจ
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จะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได  เวนแต การมอบอํานาจ ใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ

จังหวัดสามารถมอบอํานาจนั้นตอไปไดในกรณีมอบอํานาจใหแก รองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  

ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดจะตองแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ

ดวย ท้ังนี้ ผูมอบอํานาจตองสงสําเนาหลักฐาน การมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบทุกครั้ง 

 2. อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง 

 2.1 อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจางของหัวหนาหนวยงานของรัฐ มีดังนี้ 

การสั่งซ้ือหรือสั่งจาง หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้น 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไมเกิน 200 ลานบาท เกิน 200 ลานบาท 
โดยวิธีคัดเลือก ไมเกิน 100 ลานบาท เกิน 100 ลานบาท 
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ไมเกิน 50 ลานบาท เกิน 50 ลานบาท 

*ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาพรัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 84, 85, 56 

 2.2 อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจางของหัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร มีดังนี้ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
อธิบด ี ไมเกิน 200 ลานบาท ไมเกิน 100 ลานบาท ไมเกิน 50 ลานบาท 
รองอธิบด ี ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง-เทียบเทา ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิ
และพัฒนาการเกษตร 

ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท 

ผูอํานวยการศูนยขยายพันธุพืช ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท 
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท 

5. คณะกรรมการซ้ือหรือจาง 

 ในการดําเนินการซ้ือหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนางานแตงตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจางเพ่ือปฏิบัติการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พรอมกับกําหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

 3. คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 คณะกรรมการซ้ือหรือจางแตละคณะ จะตองรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชาใหเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน 

และในการซ้ือหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูท่ีเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปนกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 องคประกอบของคณะกรรมการ 

 1. ประธานกรรมการ 1 คน 

 2. กรรมการอยางนอย 2 คน
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 คณะกรรมการดังกลาวใหแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ โดยใหคํานึงถึง

ลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ และควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ

เก่ียวกับงานซ้ือหรือจางนั้น ๆ ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของหนวยงานจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการ 

ดวยก็ไดแตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามท่ีกลาวขางตน 

6. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 หลักการจัดซ้ือจัดจาง คือ โปรงใส เปดเผยขอมูล เปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอ

ตอการยื่นขอเสนอประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจางมีการกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม  

และมีการประเมินคุมคา มีลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานและมีราคาเหมาะสมตรวจสอบได และมีการ

จัดเก็บขอมูลเปนระบบเพ่ือการตรวจสอบ 

 การจัดซ้ือจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซ่ึงการจัดซ้ือจางเปนกระบวนการ 

ท่ีใหไดมาซ่ึงพัสดุท่ีตองการท้ังในเรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยจะกลาวถึงวาเม่ือสวนราชการไดกําหนดความตองการพัสดุ

และไดรับเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุแลว ผูจัดซ้ือตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการซ้ือหรือจาง ดังนี้ (กระบวนการจัดซ้ือ

จัดจางปรากฏตามแผนภาพท่ี 2)
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จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

(ม.11 + ขอ 11 - 13) 

จัดทําโครงการและเสนอ 

ของบประมาณ 
งบประมาณ 

2.1 รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ แบบ 

รูปรายการงานกอสราง (ม. 9) 

2.2 จัดทําราคากลาง (ม.4) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือจาง 

ดําเนินการซ้ือหรือจาง 

ทําสัญญา 

บริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ 

บริหารพัสดุ 
- การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 

- การยืม 

- การบํารุงรักษา การตรวจสอบ 

- การจําหนายพัสด ุ

(พรบ. หมวด 13 + ระเบียบหมวด 9) 

 

+ งานกอสราง 

(หลักเกณฑตามประกาศ

คณะกรรมการราคากลาง) 

- การซ้ือหรือจางที่มิใชงานจางกอสราง 

  (ขอ 21 วรรคหนึ่ง) 

- การจางกอสราง (ขอ 21 วรรคสาม) 

- งานจางที่ปรึกษา (ขอ 103) 

-งานจางออกแบบหรือควบคุมงาน 

  กอสราง (ขอ 139) 

- การซ้ือหรือจาง (ขอ 22) 

- การซ้ือที่ดินหรือส่ิงปลูกสราง (ขอ 23) 

- งานจางที่ปรึกษา (ขอ 104) 

- งานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสราง  

    - จัดซ้ือจัดจาง (ซ้ือ/จาง/เชา/แลกเปล่ียน) 

  (พรบ.หมวด 6 + ระเบียบหมวด 2) 

- จางที่ปรึกษา 

  (พรบ.หมวด 7 + ระเบียบหมวด 3) 

- จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

  (พรบ.หมวด 8 + ระเบียบหมวด 4) 

พรบ.หมวด 9 + ระเบียบหมวด 5 

- การทําสัญญา (มาตรา93) 

- การทําขอตกลงเปนหนังสือ (มาตรา 96) 

- การไมทําขอตกลงเปนหนังสือ  

  (มาตรา 96 วรรคสอง) 

พรบ.หมวด 12 + ระเบยีบหมวด 8 

- การลงโทษผูทิ้งงาน 

 

พรบ.หมวด 10 + ระเบยีบหมวด 6 

- การบริหารสัญญา (มาตรา 100) 

- การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการ 

  (มาตรา 102) 

- การบอกเลิกสัญญา (มาตรา 103) 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ขอ 175  

  ขอ 176 ขอ 179 ขอ 180) 

 

แผนภาพท่ี 2 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

เอกสารการซ้ือหรือจาง 
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 เม่ือหนวยงานไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจางจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

หรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ดังนี้ 

 1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 2. จัดทํารางของเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ 

งานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง และกําหนดราคากลาง 

 3. จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจาง 

 4. ดําเนินการซ้ือหรือจาง 

 5. ทําสัญญา 

 6. บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 7. บริหารพัสดุ 

 1. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

  เจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางเสนอหัวหนา

หนวยงาน เพ่ือขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 

  1.1 ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 

  1.2. วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 

  1.3. ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 

  1.4. รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  เม่ือจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานเรียบรอยแลว 

ตองประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เว็บไซตของหนวยงาน 

และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน หากไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง

ของโครงการใดในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) จะไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ในโครงการนัน้ได 

  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจางใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมระบุ

เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 

  ขอยกเวนท่ีไมตองประกาศเผยแพรแผนฯ มีดังนี้ 

  (1) กรณีจําเปนเรงดวน หรือเปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ 

  (2) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนตองใชพัสด ุ

โดยฉุกเฉิน หรือเปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด 

  (3) การจางท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินตามกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับ

ความม่ันคงของชาติ 

  (4) กรณีงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคง

ของชาติ 
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 2. จัดทํารางของเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ

งานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง และกําหนดราคากลาง ดําเนินการดังนี้ 

 2.1 จัดทํารางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายงาน

กอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง 

 2.1.1 ในการซ้ือหรือจางท่ีมีวงเงินการจางกอสราง หัวหนาหนวยงานจะแตงต้ังคณะกรรมการ

หรือจะใหเจาหนาท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางของเขตของงาน (งานจาง) หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (งานซ้ือ) ของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 

 2.1.2 ในการจางกอสราง หัวหนาหนวยงานจะแตงตั้งคณะกรรมการ หรือจะใหเจาหนาท่ี

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง หรือจะดําเนินการตามระเบียบหมวด 4 

งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางก็ได 

 2.1.3 กรณีพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมีผูไดรับ

การจดทะเบียนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 

 2.1.4 กรณีพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดใหสอดคลองกับรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคูมือผูซ้ือหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

 2.1.5 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจาง ใหหนวยงานคํานึงถึง

คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซ้ือจัดจางพัสดุนั้น 

 ขอหาม : ไมใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของ

ผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ขอยกเวน : พัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหล

ของยี่หอใด ก็ใหระบุยี่หอนั้นได 

 2.2 กําหนดราคากลาง 

 ราคากลาง หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว

ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ 
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 ท่ีมาของราคากลาง มีดังนี้ 

ท่ีมาของราคากลาง เกณฑราคากลาง การเลือกใชราคากลาง 
(1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณ
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด 

   ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึน
ทะเบียนผูประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ 
และวิธีการกําหนดราคากลาง งานกอสราง 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

   ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) 
ใหใชราคาตาม (1) กอน 

(2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูล
ราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลาง
จัดทํา 

   กรมบัญชีกลางอยูระหวางการจัดทํา    ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม 
(1) แตมีราคาตาม (2) หรือ 
(3) กอน โดยจะใชราคาใด 
ต า ม  ( 2 )  ห รื อ  ( 3 )  ใ ห
คํ า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ยช น ข อ ง
หนวยงานเปนสําคัญ 

(3 )  ร าคามาตรฐาน ท่ี สํ า นั ก
งบประมาณ หรือหนวยงานกลาง
อ่ืนกําหนด 

   1. ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ 
   2. เกณฑราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด 

   การสืบราคาจากบริ ษั ท /ห า ง / ร าน 
เว็บไซต ตาง ๆ เปนราคาอางอิง 

   ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม 
(1) (2) และ (3) ใหใชราคา
ตาม (4) (5) หรือ (6) โดย
จะใชราคาใดตาม (4) (5) 
หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชน
ของหนวยงานเปนสําคัญ 

(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลาสอง
ปงบประมาณ 

   การใชราคาซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ป 

(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

   กรณีไมมีราคาอางอิงตาม (1) - (5) ให
หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑเปนผูดําเนินการ
จัดทํา 

*ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 

 3. จัดทํารายงานของซ้ือหรือขอจาง 

  ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี รวม 8 ขอ ตามรายการดังตอไปนี้ 

  (1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 

  (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 

ท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี 

  (3) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 

  (4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน 

ท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น 

  (5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

  (6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 

  (7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
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  (8) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือหรือจาง 

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

  การซ้ือหรือจางกรณีจําเปนเรงดวน (ม.56 (1) (ค)) หรือกรณีมีความจําเปนฉุกเฉิน (ม.56 (2) (ง)) 

หรือกรณีมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท (ม.96 วรรคสอง) ซ่ึงไมอาจทํารายงานไดตามปกติเจาหนาท่ี 

หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางเฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได กรณีตอไปนี้

ไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 

  (1) การจัดซ้ือจัดจางวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท 

  (2) การจัดซ้ือจัดจางตามขอ 79 วรรคสอง : ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) กรณีจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการ

ตามปกติไดทัน ใหเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานของความเห็นชอบ 

ตอหัวหนาหนวยงาน เม่ือหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ 

  (3) การจางเหมาบุคคลธรรมดาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว 82  

ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 : แตถาเกิน 100,000 บาท จะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติกําหนด 

  (4) การซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงไมถึง 10,000 ลิตร และไมมีภาชนะเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 4. ดําเนินการซ้ือหรือจาง 

  การจัดซ้ือจัดจางพัสดุกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้ 

  4.1 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแก การท่ีหนวยงานเชิญชวนผูประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัต ิ

ตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ 

  4.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) คือ การจัดหาพัสดุท่ีรายละเอียดคุณลักษณะท่ี 

ไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดซ้ือสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไว 

ในระบบ e-catalog กระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  (1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ไดแก จัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน 

500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท 

  (2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง 

ซ่ึงมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 

  4.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 

500,000 บาท และเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบ

ขอมูลสินคา e-catalog โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 

ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                                4.1.3 วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท  

ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการผานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ท้ังนี้ ใหเจาหนาท่ีระบุเหตุผล

ความจําเปน 
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ท่ีไมอาจดําเนินการซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซ้ือ 

ขอจางดวย 

  4.2 วิธีคัดเลือก ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแต ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 

ตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย ดังกรณีดังตอไปนี้ 

  4.2.1 ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

  4.2.2 พัสดุท่ีตองการจัดซ้ือจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิต 

จําหนาย กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง  

และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด 

  4.2.3 มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได 

ซ่ึงหากใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ 

  4.2.4 เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอ 

เปนการเฉพาะ 

  4.2.5 เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ

ระหวางประเทศ 

  4.2.6 เปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ 

หรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 

  4.2.7 เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน 

จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส 

  4.2.8 กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  4.3. วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด

รายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง ดังกรณีดังตอไปนี้  

  4.3.1 ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือกแลว หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมี 

ผูยื่นขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

  4.3.2 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงิน

ในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  4.3.3 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการ

จัดซ้ือจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ

ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได 

  4.3.4 มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาต ิ

หรือเกิดโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

หรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

  4.3.5 พัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว

และมีความจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุ
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ท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว  

 4.3.6 เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงาน

ของตางประเทศ 

 4.3.7 เปนพัสดุท่ีเปนดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 

  4.3.8 กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 5. ทําสัญญา 

  การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงาน และการลงนามใน

สัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ 

  1. ลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูอุทธรณตามมาตรา 117 หรือ 

  2. ในกรณีท่ีมีการอุทธรณแตหนวยงานไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหดําเนินการ

ตอไปได กรณีดังตอไปนี้ไมตองรอการอุทธรณ 

  - การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความจําเปนเรงดวนตาม ม.56 (1) (ค) 

  - การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  - การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกิน 100,000 บาท) 

   5.1 รูปแบบสัญญา 

 5.1.1 สัญญาแบบเต็มรูป 

   1) ตองทําสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยความเห็นชอบ 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

   2) หากมีความจําเปนตองทําแตกตางจากท่ีกําหนด โดยไมทําใหหนวยงานของรัฐ

เสียเปรียบสามารถกระทําได หากเห็นวาปญหาในทางเสียเปรียบใหสงรางใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

   3) หากจําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหมใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 

ใหความเห็นชอบกอน เวนแต การทําสัญญาตามแบบท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดเคยใหความเห็นชอบมาแลว

สามารถกระทําได 

   4) หากจําเปนตองทําสญัญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ และตองจัดทํา

ขอสรุปสาระสําคัญแหงสัญญาเปนภาษาไทยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด เวนแต  

การทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

   5) หากไมไดทําสัญญาตามแบบสัญญา หรือไมไดสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุด

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหสงสัญญานั้นใหสํานักงาน

อัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบในภายหลังได เม่ือถือวาสัญญานั้นมีผลสมบูรณ 

  6) กรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดทําสัญญาตามแบบสัญญา หรือไมแกไขสัญญาตามความเห็น

ของอัยการสูงสุด หรือคูสัญญาไมตกลงหรือยินยอมใหแกไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสดุหากขอสัญญา

ท่ีแตกตางจากแบบสัญญาหรือขอสัญญาท่ีไมแกไขตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนท่ีเปนสาระสําคัญ

หรือเปนกรณีผิดพลาดอยางรายแรงตามมาตรา 104 ใหถือวาสัญญานั้นเปนโมฆะ
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  5.1.2. สัญญาแบบลดรูป 

 หนวยงานอาจนัดทําขอตกลงเปนหนังสือโดยไมทําตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายกําหนดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

   1) การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) หรือการจางท่ีปรึกษาดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 

   2) การจัดซ้ือจัดจางจากหนวยงานของรัฐ 

   3) กรณีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก

วันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

   4) การเชาซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 

   5) กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจานุเบกษา 

   5.1.3. สัญญาไมมีแบบรูป 

   1) กรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจางมีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท แตตองมีหลักฐานในการ

จัดซ้ือจัดจางนั้น 

   2) กรณีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการ

ตามปกติไดทัน (ขอ 79 วรรคสอง) 

   3) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือ

จัดจางไมเกิน 10,000 บาท ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

  5.2 ข้ันตอนการลงนามสัญญา 

   5.2.1. รางสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

   5.2.2. แจงผูขายหรือผูรับจางมาทําสัญญา 

   5.2.3. ผูขายหรือผูรับจางเตรียมหลักประกันสัญญา 

   5.2.4. ลงนามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

   ท้ังนี้ ใหหนวยงานสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซ่ึงมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทข้ึนไป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

และใหประกาศเผยแพรสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงท่ีไดลงนามแลวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซตหนวยงาน 

  5.3 การแกไขสัญญา 

   5.3.1. ดําเนินการชวงเวลาใดก็ได แตตองดําเนินการกอนการสงมอบงานงวดสุดทาย 

   5.3.2. ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงนั้น 

  5.3.3. ตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคา

ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขอตกลงกับพัสดุท่ีจะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลง 

  5.3.4. การจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับ

การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะ
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เฉพาะแบบ และรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย   

   5.3.5. กรณีการแกไขสัญญาท่ีหนวยงานเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมพอ 

ใหสงรางสัญญาท่ีแกไขนั้นไปสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

   5.3.6. การแกไขสัญญาหรือขอตกลงหากตองเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบ 

หรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป 

   5.3.7. ตองประกาศเผยแพรการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงในระบบการจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซตหนวยงาน 

  6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

  การบริหารสัญญา หมายความวา ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาตองบริหารใหคูสัญญาปฏิบัติ

ตามสัญญาทุกประการ หากไมปฏิบัติตามสัญญาจะตองดําเนินการคิดคาปรับเปนระยะเวลาและอัตราเทาใด 

จึงจะเหมาะสม หรือตองมีการแกไขสัญญาหรือไม ผูบริหารสัญญาจะตองบริหารตั้งแตสัญญาเริ่มมีผลบังคับใช 

จนสัญญานั้นสิ้นสุดลง 

  ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจาง 

  (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

  (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

  (4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

  (5) ผูควบคุมงาน (งานกอสราง) ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงจะตองศึกษา

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ ไดแก 

  - ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง 

   - บทบาท/ข้ันตอนของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

   - กระบวนการตาง ๆ ในการบรหิารสัญญา เชน การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแกไข

สัญญา การงดหรือลดคาปรับ การขอขยายสัญญา การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เปนตน 

 การงดหรือลดคาปรับ 

  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  

ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง ในกรณีดังตอไปนี้ 

  (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 

  (2) เหตุสุดวิสัย 

  (3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

  (4) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ใหหนวยงานระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยงาน

ทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นไดสิ้นสุดลงหรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หากไมแจงภายในเวลา 

ท่ีกําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังไมได เวนแตกรณีเหตุ

เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือหนวยงานทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
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  การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

  (1) เหตุบอกเลิกสัญญา 

  ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตอไปนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะ

บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงกับคูสัญญา 

  (1.1) เหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (1.2) เหตุอันเชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบงานหรือทํางานใหแลวเสร็จได

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  (1.3) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 หรือในสัญญาหรือขอตกลง 

  (1.4) เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

  (2) การตกลงเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

   การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจพิจารณาไดเฉพาะในกรณี 

  (2.1) เปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐโดยตรง 

  (2.2) เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

  (2.3) เพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของหนวยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง

นั้นตอไป เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่ง

อันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (2.4) คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตาม

สัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงาน

พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานโดยไมมี

เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 

  7. การบริหารพัสด ุ

  หนวยงานตองดําเนินการบริหารพัสดุท่ีอยูในความครอบครองโดยการควบคุมและดูแลพัสดุใหมี

การใชและการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนใหมากท่ีสุด การบริหารพัสดุในข้ันตอนนี้ ไมใชบังคับ 

กับงานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษา และงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

  การบริหารพัสดุ ประกอบดวย การเก็บและการบันทึก การเบิกจายพัสดุ การยืม การบํารุงรักษา  

การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ โดยสรุปดําเนินงานตามข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินงาน

ดังนี้ 
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ตารางสรุปข้ันตอนและวิธีการบริหารพัสดุ 

การบริหารพัสดุ การดําเนินการ 
การเก็บและการบันทึก - ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ 

- มีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนประกอบรายการดวย 
- พัสดุประเภทอาหารสดลงรายการทุกชนิดในบัญชีเดียวกันได 
- เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

การเบิกจายพัสดุ - หัวหนาหนวยงานท่ีตองใชพัสดุนั้น เปนผูเบิก 
- การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานเปนหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ (ตองมี
คําสั่งแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ) 
- ผูจายพัสดุ ตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน 

การยืม 
- พัสดุประเภทใชคงรูป 

 
- การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานผูใหยืม 
- การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงาน
ของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
- ผูยืมสงคืนพัสดุนั้นในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมได 
หรือสูญหายไป ผูยืมตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย 
ของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน 
หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑดังนี ้
      - ราชการสวนกลาง และราชการสวนภมิูภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 
      - ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
      - หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 

- พัสดุประเภทสิ้นเปลือง - ใหกระทําไดเฉพาะหนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนรีบดวนจะดําเนินการจัดหาได
ไมทันการณ และหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมไดและใหมีหลักฐาน
การยืมเปนลายลักษณอักษร 
   ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
- เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืม
ไปคืนภายใน 7 วันนับแตวันครบกําหนด 

การบํารุงรักษา - ใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครองใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
- ใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย 
- กรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุดใหหนวยงานดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพ
พรอมใชงานโดยเร็ว 
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การบริหารพัสดุ การดําเนินการ 
การตรวจพัสดุประจําป - กอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ตองแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงไมเปน

เจาหนาท่ีตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปท่ีผานมา 
- รายการผลการตรวจสอบตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 
- หากผลการตรวจสอบปรากฏชัดเจนวาพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการ 
ใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาสั่งการ 
ใหดําเนินการจําหนายตอไปได 

การจําหนายพัสดุ 
- ขาย 

 
- ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี
ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแต 
   1. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได โดยตกลงราคา 
   2. การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  
57 (7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   3. การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ใหแก
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีหนวยงานมอบใหไวใชงานในหนาท่ี เม่ือบุคคลดังกลาวพนจากหนาท่ี 
หรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลวใหขายใหแกบุคคลดังกลาว  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       - การขายโดยวิธีทอดตลาด ใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
       - กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีมีการจําหนายเปนการท่ัวไป ใหพิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกัน
ตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลา 
ท่ีจะทําการขาย และเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 
       - กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนายท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ 
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงาน รวมท้ังสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุดวย 
       - ใหเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาว 
โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย 
       - หนวยงานจะจางผูประกอบการท่ีใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได 

- แลกเปลี่ยน - ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- โอน - ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 57 (7) 
แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

- แปรสภาพหรือทําลาย - ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานกําหนด โดยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  
นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานสั่งการ 
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8. ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 

9. ตรวจรับพัสด ุ

บทท่ี 4 

การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การท่ีหนวยงานเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข 

ท่ีหนวยงานกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 

กับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง 

 กรณีท่ีใชวิธีเฉพาะเจาะจงมีเง่ือนไข ดังนี้ 

 (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ 

หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

 (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ

จัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (ค) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

จากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมาย 

เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได 

 (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดตอ

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ

กอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

 (จ) พัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว 

และมีความจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคา 

ของพัดสุท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว 

 (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ 

 (ช) เปนพัสดุท่ีเปนดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 

 (ซ) กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ๆ ดังนี้ (กระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  

 1. จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง และเสนออนุมัติ/แตงตั้งผูจัดทําขอบเขตของงาน 

 2. จัดทํารางขอบเขตของงานฯ 

 3. จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจาง 

 4. หัวหนาหนวยงานอนุมัติใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง 

 5. ประกาศเชิญชวน/ เจรจาตอรอง 

 6. พิจารณารับราคา 

 7. ประกาศผูชนะ     
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แผนภาพท่ี 3  

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A 

กรณีปกติ (ขอ 79 

วรรคหนึ่ง) 

 

กรณีพัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะ

เปนพิเศษหรือซับซอน 

 

กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 

(ขอ 79 วรรคสอง) 

 

คณะกรรมการ/เจาหนาที่/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) 

เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ 78 ประกอบขอ 22) 

คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนด (ขอ 78 (1)) 

ผูประกอบการย่ืนซองขอเสนอ/เจรจาตกลงราคา 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาและ

ความเห็นพรอมดวยเอกสารเสนอหัวหนาหนวยงาน 

(ขอ 78 (2)) 

หัวหนาหนวยงานและ 

ผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง

เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 81) 

เจาหนาที่เจรจาตกลงราคา 

กับผูประกอบการ 

ที่มีอาชีพหรือรับจางนั้น 

โดยตรง (ขอ 79 วรรคหนึ่ง) 

หัวหนาเจาหนาที่ 

ซื้อหรือจางภายในวงเงิน 

ที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากหัวหนาหนวยงาน (ขอ 79) 

แตงต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ว 217) 

คณะกรรมการเจรจาตกลงราคา

กับผูประกอบการที่มีอาชีพหรือ

รับจางนั้นโดยตรง  

(79 วรรคหนึ่ง) 

คณะกรรมการเสนอหัวหนา

หนวยงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการซื้อหรือจางไปกอน 

ทํารายงานขอความเห็นชอบ 

ตอหัวหนาหนวยงานโดยไมตอง

บันทึกในระบบ e-GP 

หัวหนาหนวยงานและผูมีอํานาจ

อนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผล

การพิจารณา (ขอ81) 

หัวหนาหนวยงานใหความ

เห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอ

จางและใหถือวารายงานดังกลาว

เปนหลักฐานตรวจรับโดยอนุโลม 

อนุมัติ 

เจาหนาที่/ผูที่ไดรับมอบหมายจัดทําแผนจัดซื้อ 

จัดจางยกเวน มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

 

หัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงาน 

ขอซื้อขอจาง ผานหัวหนาเจาหนาที่ 

เจาหนาที่พิจารณาการจัดซื้อจัดจาง 

 (การเชิญชวน/เจรจาตอรอง) 
 

หัวหนาหนวยงานพิจารณา/ 

แตงต้ังเจาหนาที่ 
 

การจัดซื้อจัดจางวงเงินเกิน 

500,000 บาท 

 

การจัดซื้อจัดจาง วงเงินไมเกิน 500,000บาท 
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 2.1 กรณีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางเกิน 500,000 บาท 

 2.1.1 เจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง ยกเวน การจัดซ้ือจัดจาง

ตามมาตรา 56 (2) (ง) หรือ (ฉ) ไมตองจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 2.1.2 หัวหนาหนวยงาน แตงต้ังคณะกรรมการ หรือจะใหเจาหนาท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ

การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ กรณีการซ้ือหรือจางท่ีมิใชงานกอสราง หรือจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง  

กรณีการจางกอสราง 

 2.1.3 เจาหนาท่ี จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.1.4 หวัหนาหนวยงาน ใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจาง 

 2.1.5 คณะกรรมการซ้ือหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังนี้ 

 1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานกําหนด

รายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้น

โดยตรงหรือจากผูยื่นขอเสนอในการซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก ซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) 

ใหมายื่นเสนอราคา ท้ังนี้ หากเห็นวาผูประกอบการรายท่ีเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 (2) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้น

โดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นวาราคามท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคาท่ีประมาณไดหรือราคา 

ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได

หัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะในระบบ e-GP/เว็บไซตของหนวยงาน/ 

ปดประกาศที่หนวยงาน และแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e-mail (ขอ 81) 

กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน (ขอ 79 วรรคสอง) 

ไมตองลงนามในสัญญาหรือขอตกลงและตรวจรับพัสดุ 

ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา 

(มาตรา 66 และระเบียบฯ ขอ 161) 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท 

จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได แตตองมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจางนั้น 

 

A 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุเม่ือมีการสงมอบ 

และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ 

**ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท 

จะแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได** 
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 (3) กรณีตามมาตรา 56 (2) (จ) ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิมตามสัญญา 

หรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการซ้ือหรือจางตามรายละเอียดและราคาท่ีต่ํากวา 

หรือราคาเดิมภายใตเง่ือนไขท่ีดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือให 

เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน  

 (4) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ใหดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 

 (5) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา 

หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลง

เทาท่ีจะทําได 

 2) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนา

หนวยงานผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการพิจารณาดังกลาวใหประกอบดวย

รายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 

 (1) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 

 (2) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 

 (3) รายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 

 (4) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 

 (5) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ 

ทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

 2.1.6 หวัหนาหนวยงานและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจางเห็นชอบผลการพิจารณา 

 2.1.7 หัวหนาเจาหนาท่ี ประกาศผลผูชนะในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e-GP) และเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน พรอมท้ัง

แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

 2.1.8 ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณผลการ

พิจารณา 

 2.1.9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับพัดสุเม่ือมีการสงมอบพัสดุนั้นใหถูกตอง

ครบถวน และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

 2.2 กรณีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 500,000 บาท  

 2.2.1 การจัดซ้ือจัดจางตามมาตรา 56 (2) (ข) ไดรับยกเวนไมตองจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 2.2.2 หัวหนาหนวยงาน แตงต้ังคณะกรรมการ หรือจะใหเจาหนาท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ

การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ กรณีการซ้ือหรือจางท่ีมิใชงานกอสราง หรือจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง  

กรณีการจางกอสราง 

 2.2.3 เจาหนาท่ี จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.2.4 หวัหนาหนวยงาน ใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง 
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 2.2.5 การเจรจาตกลงราคา จะใหเจาหนาท่ีเปนผูเจรจาตกลงราคา หรือหากเปนพัสดุท่ีมี 

คุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน ไมเหมาะสมท่ีจะใหเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งเปนผูเจรจาตกลงราคา 

หัวหนาหนวยงานอาจมีดุลพินิจใหแตงตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได 

 1) กรณีใหเจาหนาท่ีเปนผูเจรจาตกลงราคา ดําเนินการดังนี้ 

 (1) เจาหนาท่ี เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง 

 (2) หัวหนาเจาหนาท่ี ซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงาน 

 2) กรณีแตงตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการ เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้น

โดยตรง 

 (2) คณะกรรมการ เสนอหัวหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 

 (3) หัวหนาหนวยงานและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจาง เห็นชอบผลการพิจารณา 

 2.2.6 หัวหนาเจาหนาท่ี ประกาศผูชนะในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(e-GP) และเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานพรอมท้ัง

แจงผลการพิจาณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

 2.2.7 ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณผลการ

พิจารณา 

 - ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท จะไมทําขอตกลง

เปนหนังสือไวตอกันก็ได แตตองมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจางนั้น 

 2.2.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับพัสดุเม่ือมีการสงมอบพัสดุนั้นใหถูกตอง

ครบถวน และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

 - ในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท จะแตงตั้งบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 

 2.3 กรณีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 500,000 บาท และมีความจําเปนเรงดวน ท่ีเกิดข้ึน

โดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน (มาตรา 56 (2) (ข) และระเบียบ ขอ 79 

วรรคสอง) 

 2.3.1 เจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการซ้ือหรือจางไปกอน 

 2.3.2 เจาหนาท่ีหรือผู ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จัดทํารายงานขอความเห็นชอบ 

ตอหัวหนาหนวยงาน โดยไมตองบันทึกในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

 2.3.3 หัวหนาหนวยงาน ใหความเห็นขอบรายงานขอซ้ือขอจาง และใหถือวารายงานดังกลาว

เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
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 2.3.4 หัวหนาเจาหนาท่ี ประกาศผลผูชนะในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e-GP) และเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานพรอมท้ัง

แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

3. การจัดซ้ือจัดจางตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือ

จัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 

 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) (2) (ข) และ (2) (ซ) ดังนี ้

 1. การจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนด

วิธีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ใหดําเนินการดังนี้ 

 1.1 ในกรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท หนวยงานจะดําเนินการ

ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ก็ได 

 1.2 ในกรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท ข้ึนไป ใหหนวยงาน

ดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ คือ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) 

หรือมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แลวแตกรณี 

 2. หัวหนาหนวยงานจะแตงตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไมก็ได ใหอยูในดุลพินิจ

ของหนวยงาน 

 2.1 หากแตงตั้งคณะกรรมการฯ ก็ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม 

 2.1.1 คณะกรรมการฯ เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง 

 2.1.2 คณะกรรมการฯ เสนอหวัหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 2.1.3 หวัหนาหนวยงานและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจาง เห็นชอบผลการพิจารณา 

 2.2 หากไมแตงตั้งคณะกรรมการฯ จะใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการ ท่ีมีอาชีพขาย

หรือรับจางนั้นโดยตรง ก็ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 2.2.1 เจาหนาท่ี เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง 

 2.2.2 หัวหนาเจาหนาท่ี ซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 
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บทท่ี 5 

การปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผูตรวจสอบภายในควร

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนเบื้องตน สําหรับแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางจะเริ่มจากเม่ือแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ไดกําหนดใหตรวจสอบกิจกรรม

การจัดซ้ือจัดจางของหนวยรับตรวจในองคกร ข้ันตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนการปฏิบัติงาน 

(Engagement Plan) เพ่ือกําหนดรายละเอียดการตรวจสอบกิจกรรมท่ีจัดซ้ือจัดจางดังกลาว โดยเริ่มจากกําหนด

ประเด็นการตรวจสอบท่ีเปนขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบนั้น พรอมท้ังดําเนินการ

ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานดังกลาว และเม่ือตรวจสอบเสร็จแลว ผูตรวจสอบภายในควรนําขอมูลท่ีไดจากการ

ตรวจสอบมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดจนใหมีการ

ติดตามผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงดังกลาวดวย 

 อยางไรก็ตาม ในบทนี้จะกลาวเฉพาะการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ในสวนของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ (กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือ 

จัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยสรุปปรากฏตามแผนภาพท่ี 4) 
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แผนภาพท่ี 4 

กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบ 

(กิจกรรมการจัดซื้อจดัจาง) 

กําหนดประเด็น 

การตรวจสอบ 

กําหนดวัตถุประสงค 

การตรวจสอบ 

กําหนดขอบเขต 

การตรวจสอบ 

กําหนดแนวทาง 

การตรวจสอบ 

อธิบด ี

หนวยรับตรวจ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

แผนการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ติดตามผล 

กําหนดประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

ท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจทําใหการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยอาจ

พิจารณาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากขั้นตอนการวางแผนการ

ตรวจสอบและ/หรือจากการสํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติม 

 
กําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบ และใหทราบถึง

ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกตอง และเหมาะสม

ของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

 
กําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบ และใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบท่ีกําหนดไว โดยขอบเขต

อาจครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร 

และทรัพยสิน 

 
กําหนดแนวทางการตรวจสอบท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

ขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไวและครอบคลุมประเด็นการ

ตรวจสอบ รวมท้ังระบุวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบให

ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได 
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1. กําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

 การกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ผูตรวจสอบภายในควรเริ่มจาก

การกําหนดวาจะมีประเด็นการตรวจสอบใดท่ีเปนความเสี่ยงสําคัญท่ีอาจทําใหการบริหารงานและการดําเนินงาน

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางนั้นไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด 

โดยการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในอาจกําหนดจากขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจ การประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ในข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ หรือจากคําสั่ง 

ของหัวหนาสวนราชการใหตรวจสอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง หรือจากขอรองเรียน 

หรือจากเหตุการณหรือสถานการณใดท่ีไดรับความสนใจจากสวนราชการหรือสาธารณชนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม

การจัดซ้ือจัดจางท่ีจะตรวจสอบ เปนตน ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังกลาว มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะนํามากําหนด

เปนประเด็นการตรวจสอบแลว ผูตรวจสอบภายในก็ควรนําขอมูลนั้นมาพิจารณากําหนดประเด็นการตรวจสอบ  

แตถาขอมูลดังกลาวมีไมเพียงพอท่ีจะกําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในก็ควรทําการสํารวจ

ขอมูลเพ่ิมเติม โดยดําเนินการดังนี้ 

 1.1 การรวบรวมและศึกษาขอมูล 

  ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมและศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

ท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบจากแหลงตาง ๆ อาทิ 

 - ปญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางและ/หรือผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางในปกอน 

ของหนวยงานตรวจสอบภายในและ/หรือของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 - แผนการจัดซ้ือจัดจางและรายงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือน/ 

ไตรมาส รายงานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน 

  - ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซ้ือจัดจางท้ังในสวนของฝายพัสดุหรือผูดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางและหนวยงานผูใชพัสดุของปกอนและปปจจุบัน และ/หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย 

  - ผังการไหลของงาน (Flowchart) หรือผังงาน (Workflow) ของการจัดซ้ือจัดจางและของระบบงานอ่ืน  ๆ

ท่ีเก่ียวของ เชน ผังงานบัญชี ผังงานการเงิน ผังงานงบประมาณ และผังงานของแผนงาน งานและโครงการตาง ๆ  

ท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางเก่ียวของ (ถามี) 

  อยางไรก็ดี หากมีการรวบรวมและศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของตาง ๆ  ในข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบไว

อยางครบถวนและเพียงพอแลว ก็ควรนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาศึกษา แตหากมีขอมูลไมเพียงพอ 

ก็ควรทําการสํารวจเพ่ิมเติม 

 1.2 การวิเคราะหขอมูล 

  กรณีท่ีผูตรวจสอบภายในรวบรวมและศึกษาขอมูลตามขอ (1) แลวพบวา มีความเสี่ยงสําคัญ 

ท่ีจะทําใหไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหผูตรวจสอบภายในนําความเสี่ยงนั้นไปพิจารณากําหนดเปนประเด็น 

การตรวจสอบ แตถาการรวบรวมและศึกษาขอมูลยังไมสามารถพบประเด็นการตรวจสอบโดยใชแนวทาง 

การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนี้ 

 1) การประเมินความเส่ียง ผูตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยง โดยเริ่มจากการระบุ

ปจจัยเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญท่ีจะทําใหไมบรรลุสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงอาจระบุปจจัยเสี่ยงตามกระบวนการ
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จัดซ้ือจัดจางก็ได ลําดับตอไปวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาวากิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับมอบหมายให

ตรวจสอบนั้น จะมีโอกาสเกิดปจจัยเสี่ยงและมีผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยเสี่ยงดังกลาวใชหรือไม ถาใชก็สรุปวา

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงดังกลาวตอจากนั้นใหนําปจจัยเสี่ยงนี้ไปประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในตอไป 

 2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เม่ือทราบแลววากิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางมีความเสี่ยงใดบาง 

ข้ันตอนตอไป ผูตรวจสอบภายในควรประเมินวาในความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมอะไรบาง

และเพียงพอเหมาะสมหรือไม โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีไดประเมินไวกอนแลว 

เชน การประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ

ของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายนอกและ/หรือผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน แตถาประเมินมากอน

แตนานมาแลวหรือยังไมมีการประเมิน ผูตรวจสอบภายในอาจเขาไปประเมินโดยสอบทานการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ หากผลประเมินระบบการควบคุมภายในไมวาจะโดยวิธีใดพบวา ระบบการควบคุมภายใน

ท่ีมีอยูยังไมสามารถลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดแลว ก็ควรนําความเสี่ยงนั้นมาพิจารณากําหนดเปนประเด็น 

การตรวจสอบตอไป 

 1.3 การสรุปผลการสํารวจ 

  ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมความเสี่ยงสําคัญท่ีไดจากขอ (1) - (2) มาพิจารณาสรุปเปนประเด็น

การตรวจสอบสําหรับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับมาอบหมายใหตรวจสอบ 

 ตัวอยางประเด็นการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง 

 - พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางอาจไมกอใหเกิดผลสัมฤทธิกั์บการดําเนินงานเทาท่ีควร 

 - พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางอาจไมสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาเทาท่ีควร 

2. กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

 เม่ือผูตรวจสอบภายในไดประเด็นการตรวจสอบแลว ข้ันตอนตอไปควรกําหนดวัตถุประสงควาในประเด็น

การตรวจสอบดังกลาวจะตรวจสอบเพ่ือใหทราบเรื่องอะไรบาง โดยควรเนนเพ่ือใหทราบในเรื่องความมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และความถูกตองเหมาะสมของการจัดซ้ือจัดจาง 

 อยางไรก็ตาม กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางโดยท่ัวไปมักมีวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีสําคัญ เชน  

 (1) เพ่ือใหทราบวาการจัดซ้ือจัดจางสามารถตอบสนองความตองการขององคการไดอยางเหมาะสม 

 (2) เพ่ือใหทราบวาการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมือหรือแนวทางปฏิบัติ และ/

หรือหลักการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม 

 (3) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคพรอมท้ังสาเหตุท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน

จากการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเหมาะสม 

 (4) เพ่ือใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต และหรือขอคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ทบทวนชะลอและหรือยกเลิกหรือมิใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังการจัดใหมีระบบ การควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสมเพียงพอในการจัดซ้ือจัดจาง 
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3. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

 เม่ือไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบแลว ลําดับตอไป 

ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยขอบเขต 

การตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทํางานตาง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรัพยสิน 

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการกําหนดขอบเขตดังกลาวควรคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะใชในการตรวจสอบดวย เชน คน เงิน  

เวลา เปนตน อยางไรก็ตาม ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 3.1 การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง 

 เปนการตรวจสอบเหตุผลความเปนมาและ/หรือการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับรายการพัสด ุ

ท่ีตองการกอนไดรับการอนุมัติภายในสวนราชการ ใหตั้งงบประมาณมาจัดซ้ือจัดจางไมวาจะเปนรายการพัสดุ 

ท่ีจะจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใชในงานประจําหรือใชประโยชนในงานท่ัวไปภายในองคการ หรือเปนรายการจัดซ้ือจัดจาง 

ท่ีเปนสวนหนึ่งในแผนงาน งานและโครงการตางๆ หรือเพ่ือใชประโยชนในลักษณะเฉพาะกิจหรือการใดการหนึ่งเทานั้น 

ซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุก เนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะท่ีเปนการปองกัน

ไมใหเกิดขอผิดพลาด ความเสียหาย หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 3.2 การตรวจสอบเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

 เปนการตรวจสอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภายหลังจากไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ

ใหไปจัดซ้ือจัดจาง หรือไดจัดทําแผนงาน งานและโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจน เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางแลว

หรือไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางแลว และหรือระหวางดําเนินการ จัดซ้ือจัดจางจนเสร็จสิ้นการตรวจรับพัสด ุ

ซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะก่ึงรุกและรับ เนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะได 

เพ่ือแกไขปรับปรุงและปองกันขอผิดพลาดหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. กําหนดแนวทางการตรวจสอบ 

 ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการตรวจสอบใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขต 

การตรวจสอบท่ีกําหนดไว รวมท้ังใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ โดยแนวทางดังกลาวควรระบุวิธีการ 

และเทคนิคการตรวจสอบท่ีชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามได 

5. ขอควรพิจารณาในการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 นอกจากการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบดังท่ีไดกลาวมาแลว การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

แกไขปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาหรือใหความสําคัญในความเสี่ยงหรือเหตุการณของแตละกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงท่ีเปนปญหา อุปสรรคสําคัญท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม

เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ดังนี้
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ตารางสรุปกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงและความเส่ียงท่ีตรวจพบ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง 
1. การจัดทําขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุท่ีนะซื้อหรือจางรวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ 

1.1 ไมไดจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อ 
หรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
1.2 กําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง 
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ไมครบถวน ไมถูกตอง 
1.3 หัวหนาสวนราชการไมไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ี หรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ใหจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อ
หรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

2. การรายงานขอซื้อหรือขอจาง 2.1 รายงานขอซื้อหรือขอจางมรีายการไมครบตามท่ีระเบียบฯ กําหนด 
2.2 การกําหนดราคากลางไมเปนไปตาม พรบ. กําหนด 
2.3 ไมไดแตงตั้งผูตรวจรับพัสด ุ
2.4 ผูจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางไมใชเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2.5 รายงานขอซื้อหรือขอจางไมไดผานหัวหนาเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2.6 ไมไดรับการอนุมัตจิากหัวหนาสวนราชการ 

3. การพิจารณารับราคา 3.1 เจาหนาท่ีไมไดเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางน้ันโดยตรง 
3.2 ผูใหความเห็นชอบไมใชหัวหนาเจาหนาท่ี 

4. การอนุมตัิสั่งซื้อหรือสั่งจาง 4.1 ผูอนุมัตสิั่งซื้อสั่งจางมิใชหัวหนาเจาหนาท่ี 
5. การประกาศผลผูชนะ 5.1 ไมไดประกาศผลผูชนะ 

5.2 มีการประกาศผลผูชนะแตไมเผยแพร  
6. การทําสัญญาหรือขอตกลง 6.1 ไมไดทําสญัญาหรือขอตกลงในการจัดซื้อจดัจางวงเงินเกิน 100,000 บาท 

6.2 ไมไดกําหนดวันสงมอบ 
6.3 กําหนดคาปรับไมถูกตองตามท่ีระเบียบฯ กําหนด 
6.4 การจางไมไดติดอากรแสตมป 
6.5 ผูลงนามในสัญญามิใชหัวหนาเจาหนาท่ี 

7. การตรวจรับพัสด ุ 7.1 ไมไดสงมอบพัสดตุามท่ีกําหนดในสัญญา 
7.2 ผูตรวจรับพัสดุมิใชผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหตรวจพัสด ุ
7.3 ไมไดรายงานผลการตรวจรับพัสดุใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

*หมายเหตุ : ประเด็นความเสี่ยงท่ีตรวจพบเปนขอมูลท่ีตรวจพบจากการตรวจหนวยงาน.......................................... 

ในชวงป............... 
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ตัวอยางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

หนวยรับตรวจ : กองคลัง กรมสงเสริมการเกษตร 

เรื่องท่ีตรวจสอบ : การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  

                       ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ : 

 1. เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม เพียงใด 

 2. เพ่ือสอบทานวิธีการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดหรือไม อยางไร 

 3. เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอบเขตการตรวจสอบ : 

 1. ตรวจสอบจํานวนใบสําคัญคูจาย ระหวางเดือนสิงหาคม 2561 - เดือนท่ีเขาตรวจสอบ รอยละ 100 

 2. สอบทานความถูกตองของใบสําคัญการจัดซ้ือจัดจาง โดยการเบิกจายจากเงินงบประมาณสวนราชการ 

งบดําเนินงานและงบลงทุน ซ่ึงดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม 2561 - เดือนท่ีเขาตรวจสอบรอยละ 50 ของจํานวน

การจัดซ้ือจัดจาง 

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : เดือนเมษายน 2562 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ :  

 นางสาวลักษณาวลัย  สิงหจันทร  ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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หลักการ/แนวทางการตรวจสอบ : 

เร่ืองที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
1. เพื่อใหมั่นใจวาสวนราชการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ 
ประกาศของทางราชการ และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

    สอบทานใบสําคัญคูจายการจัดซ้ือจัดจาง เปนไปตามข้ันตอนกระบวนงาน  
และความถูกตองของใบสําคัญคูจายเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ 
ประกาศของทางราชการ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดย 
    1. สอบทานการจัดทําแผนปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 วาไดจัดทําแผนฯ หรือไม และมีการดําเนินการเปนไปตามแผนที่ทําไว 
(มาตรา 11) 
        1.1 วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ไดรับการยกเวนไมตองทําแผนตาม พรบ. 
มาตรา 11 (2) 
        1.2 วงเงนิเกิน 500,000 บาท มีการเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ 
              - ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
              - ระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 
              - ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐ 
    2. สอบทานการเบิกจายเงินวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหรือไม 
        - ระเบียบฝกอบรมฯ 
        - ระเบียบคาใชจายในการบริหารงานฯ 
        - หลักการจําแนกรายจายงบประมาณ 
    3. สอบทานข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางวามีการปฏิบัติไมเปนไปตาม พรบ. และ
ระเบียบฯ หรือไม 
        3.1 มีการจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซ้ือหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 
 (ตามระเบียบฯ  ขอ 21) โดย 
              3.1.1 หัวหนาสวนราชการอนุมัติแตงตัง้ 
              3.1.2 หนาที่ครบถวนตามระเบยีบ 
                       (1) กําหนดขอบเขต 
                       (2) กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก (ราคา, คุณภาพ) 
        3.2 เจาหนาที่จัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่ 
(ตามระเบียบฯ ขอ 22) โดยมีรายการดังตอไปนี้ 
              3.2.1 เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
              3.2.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานกอสรางที่จะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี 
              3.2.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง สามารถจัดซื้อจัดจางไดจริง
ตามลําดับดังนี ้
                       (1) ราคาที่มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด 
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                        (2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชกีลาง
จัดทํา 
                       (3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืน
กําหนด 
                       (4) ราคาทีไ่ดมาจากการสบืราคาจากทองตลาด 
                       (5) ราคาที่เคยซ้ือหรือจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองป 
งบประมาณ 
                       (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
               3.2.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมี
วงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในคร้ังนั้น 
               3.2.5 กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนัน้หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
               3.2.6 วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนัน้ 
               3.2.7 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
               3.2.8 ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวนและหนังสือเชิญชวน  
    4. สอบทานการเปดเผยราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ (มาตรา 63) ดังนี้ 
        4.1 กอน 3 ตุลาคม 2561 วงเงินเกิน 500,000 บาท มีการดําเนินตาม 
ปปช. กําหนดหรือไม 
        4.2 ตั้งแต 3 ตุลาคม 2561 วงเงินเกิน 500,000 บาท มีการดําเนินการ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลว. 3 ตุลาคม 2561  
เร่ือง แนวทางของการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณ 
ราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ หรือไม 
    5. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมีความเหมาะสมถูกตอง (ตามระเบียบฯ 
ขอ 25, 26) 
    6. หลักฐานหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจาง 
    7. เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือจางโดยตรง 
และหัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ (ระเบียบฯ ขอ 79 วิธีเฉพาะเจาะจง) 
    8. มีการตรวจสอบงบประมาณกอนการจัดทําสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจาง 
    9. มีการประกาศผูชนะการซื้อ/จาง (ระเบียบฯ ขอ 42) 
    10. ใบสั่งซื้อสั่งจาง (ระเบียบฯ ขอ 161-162) ดังนี ้
          10.1 หัวหนาเจาหนาที่เปนผูสั่งซื้อสั่งจาง 
          10.2 ซื้อหรือจางมีการกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาในการสงมอบไวในใบสั่งซือ้
สั่งจาง 
          10.3 ใบสั่งซื้อสั่งจางมกีารติดอากรแสตมปครบถวน (พันละ 1 บาท) 
          10.4 มีการกําหนดคาปรับไวในใบสั่งซื้อสัง่จาง 
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     11. รายงานการตรวจรับพัสดุตามระยะเวลากําหนดและเสนอผลการตรวจรับ
ใหหัวหนาสวนราชการทราบ (ระเบียบฯ ขอ 175) 
    12. กอนการเบิกจายเงินทุกคร้ังมีการอนุมัติเบิกจายจากหัวหนาสวนราชการ 
    13. ใบเสร็จรับเงินมีรายการครบตามระเบียบการเบกิจายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 37 
    14. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญการจายมีการประทับตราขอความวา “จายเงนิแลว” 
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวันที่ 
เดือน ป 
 

แหลงขอมลูหนวยรับตรวจ : 

 1. คําสั่งแตงตั้ง/มอบอํานาจ ไดแก คําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร, คําสั่งหนวยงานที่เก่ียวของ 

 2. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายงาน เจาหนาที่การเงิน 

 3. ใบสําคัญคูจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 500,000 บาท 

 4. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเบิกจายเงิน
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ตัวอยางการประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หนวยรับตรวจ   

วันที่ตรวจสอบ  

ประเด็นการตรวจสอบ 

 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางมีระบบการควบคุมภายในไมเปนไปตามแนวทางหรือหนังสือสั่งการที่คณะกรรมการ 

วาดวยการพัสดุกําหนด 

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ   

 1.  เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม เพียงใด 

  2.  เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ลําดับที ่
รายการ มี/ใช 

ไมมี/

ไมใช 

ไมมีเหต ุ

การณ 
หมายเหตุ 

1. ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจาง     

1.1 หนวยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสาร ประกอบดวย 

 ใบสําคัญคูจายในการจัดซื้อจัดจาง 

      อยูในสถานที่ปลอดภัย     ยังไมมีสถานที่จัดเก็บทีป่ลอดภัย 

      จัดเก็บเปนระบบ            ยากตอการคนหา 

 หนังสือมอบอํานาจ 

      มีการจัดทําใหเปนปจจบุัน    ยังไมเปนปจจุบนั 

      จัดเก็บเปนระบบ               ยากตอการคนหา 

 หนังสือมอบหมายงาน 

      มีการจัดทําใหเปนปจจบุัน    ยังไมเปนปจจุบนั 

      จัดเก็บเปนระบบ               ยากตอการคนหา 

 ทะเบียนคุมตางๆ 

      มีการจัดทําใหเปนปจจบุัน    ยังไมเปนปจจุบนั 

      จัดเก็บเปนระบบ               ยากตอการคนหา 

    

1.2 หนวยงานมีคําสัง่แตงตั้งของกรมสงเสริมการเกษตร  

    แตงตั้งผูอํานวยการ 

        คําสั่งเลขที่ ............................ลงวันที่....................................... 

    คําสั่งมอบอํานาจ 

        คําสั่งเลขที่ ............................ลงวันที่....................................... 
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ลําดับที ่
รายการ มี/ใช 

ไมมี/

ไมใช 

ไมมีเหต ุ

การณ 
หมายเหตุ 

1.3 หนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        

    หัวหนาเจาหนาที่ คือ ..................................................................... 

        คําสั่ง................ที่ ................ลงวันที่................................................ 

    เจาหนาที่ คือ ................................................................................. 

        คําสั่ง................ที่ ................ลงวันที่................................................ 

    หัวหนาหนวยพัสดุ คือ ................................................................... 

        คําสั่ง................ที่ ................ลงวันที.่............................................... 

    

1.4 หนวยงานมีคําสัง่แตงตั้ง/มอบหมายงาน ผูปฏิบัติหนาที ่

     เจาหนาที่การเงิน คือ  

         คําสั่งเลขที่ ................................ลงวันที่........................................ 

     ผูตรวจสอบใบสาํคัญ คือ  

         คําสั่งเลขที่ ................................ลงวันที.่....................................... 

    

 

1.5 มีใบแจงความตองการใชสินคา/บริการหรือไม 

    ผูใชสินคา/บริการ เปนผูกําหนดความตองการและมีเหตุผลความจําเปน 

    ผูใชสินคา/บริการ เปนผูกําหนดระยะเวลาที่ใชสินคา/บริการ 

    

1.6 มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการ

จัดซื้อจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดู

ขอมูลเมื่อมีการรองขอ (มาตรา 12) 

     

2. การจัดทําแผนการจัดซื้อจดัจาง (มาตรา 11 , ขอ 11)     

2.1 มีจัดทําแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางประจําป (มาตรา 11) 

    วงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

    วงเงินเกิน 500,000 บาท  

         เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

         เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ

ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

         ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ โดยเปดเผย 

ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ 

     

2.2 แผนการจดัซื้อจัดจางประจาํปประกอบดวย (ขอ 11) 

หนังสือ ...................................................ลงวันที่....................................... 

   - ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง 

   - วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ 

   - ระยะเวลาที่คาดวาจะจดัซื้อจัดจาง 

   - รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชกีลางกําหนด 
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ลําดับที ่
รายการ มี/ใช 

ไมมี/

ไมใช 

ไมมีเหต ุ

การณ 
หมายเหตุ 

2.3 แผนการจัดซื้อจัดจางประจาํปไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ      

2.4 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือ้จัดจาง 

หนังสือ ...................................................ลงวันที่....................................... 

    เจาหนาที่มีการจัดทาํรายงานพรอมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

    ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

    

3. การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

พัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

(ระเบียบฯ ขอ 21) 

    

3.1 หนวยงานมีการจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอดวย (ตามระเบียบฯ ขอ 21) โดยหัวหนาสวนราชการอนุมัติแตงตั้ง 

    คณะกรรมการราง TOR ข้ึนมาคณะหนึ่ง  

    เจาหนาที ่

    บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

    

3.2 คณะกรรมการ/เจาหนาที่ตามขอ 3.1 ดําเนินการหนาที่ ครบถวน ดังนี ้

    จัดทํารางขอบเขต  

    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 

    กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกขอเสนอ (ราคา, คุณภาพ) 

    

3.3 มีการเปดเผยราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ (มาตรา 63) 

     กอนวันที่ 3 ตุลาคม 2561 วงเงินเกินกวา 100,000 บาท           

มีการดําเนินตาม ปปช.กําหนด 

     ตั้งแตวันที่  3 ตุลาคม 2561 วงเงินเกิน 500,000 บาท               

มีการดําเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 

ลว 3 ตุลาคม 2561 เร่ือง แนวทางของการประกาศรายละเอียดขอมูล

ราคากลางและการคํานวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของ

หนวยงานภาครัฐ 

    

4. การรายงานขอซื้อหรือขอจาง (ระเบียบฯ ขอ 22)     

4.1 เจาหนาที่ (พสัดุ) จัดทํารายงานซื้อ/จางทุกวิธี ดังนี ้

    เสนอหัวหนาสวนราชการ 

    รายงานผานหัวหนาเจาหนาที ่

    หัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบ 
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ลําดับที ่
รายการ มี/ใช 

ไมมี/

ไมใช 

ไมมีเหต ุ

การณ 
หมายเหตุ 

4.2 รายงานขอซื้อหรือขอจางมีรายการ ดังนี้    

    1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 

    2)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ

แบบรูปรายการฯ 

    3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจางจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ

ดังนี้ 

         3.1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ราคากลางกําหนด 

         3.2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง

จัดทํา 

         3.3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลาง

อ่ืนกําหนด 

         3.4) ราคาทีไ่ดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

         3.5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองป 

งบประมาณ 

         3.6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ

ของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

    4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง 

    5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

    6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 

    7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

    8) การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบ ขอ 25, 26) 

    

4.3 การพิจารณารับราคา มีการดําเนินการดังนี ้

    วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบฯ ขอ 79) 

         เจาหนาที่ดําเนินการเจรจากับผูประกอบการที่มีอาชีพขาย

หรือจางโดยตรง  

         หัวหนาเจาหนาที่ใหความเห็นชอบซื้อหรือจาง 

    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)  

(ขอ 55 (4))  

         คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

ไดลงลายมือชื่อในรายงานครบถวนทุกคน 

         รายงานฯ เสนอ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

         รายงานฯ เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
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ลําดับที ่
รายการ มี/ใช 

ไมมี/

ไมใช 

ไมมีเหต ุ

การณ 
หมายเหตุ 

 ประกอบดวยรายการอยางนอย ดังนี ้

          1. ระบุรายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 

              2. รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของ 

ผูยื่นขอเสนอทุกราย 

              3. รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไม เปน 

ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

              4. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑ

การใหคะแนน 

              5. ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนน

ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

    วิธีการคัดเลือก (ขอ 76) 

         คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

ไดลงลายมือชื่อในรายงานครบถวนทุกคน 

         รายงานฯ เสนอ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

         รายงานฯ เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

    

4.4 มีการตรวจสอบงบประมาณกอนการจัดทําใบสั่งซื้อสัง่จาง     

4.5 มีการประกาศผูชนะการซื้อ/จาง (ตามระเบียบฯ ขอ 42)     

5. การจัดทําสัญญา/ขอตกลงเปนหนังสือ/ใบสั่งซื้อสั่งจาง  

(ระเบียบ ขอ 161-162) 

    

5.1 ผูชนะการเสนอราคามาทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนดหรือไม     

5.2 ใบสั่งซื้อสั่งจาง มีการดําเนินการดังนี ้

    1) ผูอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจาง 

         หัวหนาเจาหนาทีเ่ปนผูสั่งซื้อสัง่จาง  

             (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท) 

         หัวหนาสวนราชการเปนผูสั่งซื้อสั่งจาง 

             (วงเงินตั้งแต 500,000 บาทข้ึนไป) 

    2) กําหนดวันสิ้นสดุสัญญาในการสงมอบไวในใบสั่งซื้อสั่งจาง 

    3) ใบสั่งจางมีการติดแสตมปครบถวน (พนัละ 1 บาท) 

    4) มีการกําหนดคาปรับไวในใบสั่งซื้อสัง่จาง 

         4.1 กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 

0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ  

        4.2 การจางที่ตองการความสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน 

ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ  

0.01 - 0.10 ของราคางานจางแตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 

    

 



 

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง                                                                           50  

ลําดับที ่
รายการ มี/ใช 

ไมมี/

ไมใช 

ไมมีเหต ุ

การณ 
หมายเหตุ 

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบ ขอ175)     

6.1 มีการตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว

ในสัญญาหรือขอตกลง (ระเบียบ ขอ175 (1) ) 

    

6.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดาํเนินการ ดังนี ้

    ตรวจรับของเปนไปตามสัญญา วนัที่ตรวจรับ.................................. 

    ตรวจรับของไมเปนตามสญัญา    มีขอทักทวง 

    คณะกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อทุกคน 

    คณะกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อไมครบถวนเนื่องจาก

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

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

 รายงานผลการตรวจรับใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

    

6.3 หลังจากตรวจรับเรียบรอยแลวมีการขออนุมัติการเบิกจาย 

คําสั่งมอบอํานาจเลขที่ ..........................ลงวันที.่....................................... 

    

6.4 มีใบเสร็จรับเงินครบถวน ถูกตอง ดังนี ้

   - ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

   - วัน เดือน ป ที่รับเงนิ 

   - รายการแสดงการรับเงนิระบุวาเปนคาอะไร 

   - จํานวนเงินทัง้ตัวเลขและตัวอักษร 

   - ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

    

6.5 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญการจายเงิน 

   - มีการประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” 

   - ลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบชุื่อผูจายเงินดวยตวับรรจง 

   - ลงวันที่ เดือน ป 
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