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คํานํา
กระทรวงการคลัง มีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อใหการดําเนิน การจั ดซื้ อจัด จางและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบั ติ งานที่ เปน มาตรฐานเดี ย วกั น
โดยการกํ า หนดหลักเกณฑ มาตรฐานกลางเพื่ อก อ ใหเ กิดประโยชนสูงสุด แก ห นว ยงานของรัฐ และสอดคล อ ง
กั บ หลั ก การความคุ ม ค า โปร ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และตรวจสอบได โดยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
มี 3 วิธี คือ 1. วิธีประกาศเชิญชวน 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผูตรวจสอบภายใน จําเปนตองมี
ความรู ความเข า ใจในการปฏิ บั ติงานให มีความถูกตอง เพื่อใหส ามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานจัด ซื้อจัด จ า ง
ให เ ป น ไปตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด และสามารถให ข อ เสนอแนะแก ห น ว ยรั บ ตรวจได จึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ แนวทาง
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจั ดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด วยวิ ธี เฉพาะเจาะจง เพื่ อให ผู ตรวจสอบภายในและผู ที่ สนใจได ศึ กษาเรี ยนรู สร างความเข าใจใช เป นแนวทาง
และเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และการบริหาร
จัดการดานพัสดุ ใหเปนไปอยางถูกตอง คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได
ทั้งนี้ ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ด ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงฉบั บ นี้ จะเป น ประโยชน
ต อการปฏิ บั ติงานของผู ต รวจสอบภายในและผูที่สนใจใชเปน คูมือแนวทางในการตรวจสอบหรือศึกษาเรียนรู
เพิ่ ม เติ ม ได ง า ยขึ้ น แต อ ย า งไรก็ ต ามกระทรวงการคลัง มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งตลอดเวลา
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรติดตามกฎระเบียบและหลักเกณฑที่ปรับปรุงเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยง
ในการจัดซื้อจัดจางที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากกฎระเบียบที่นํามาใชในการจัดทําคูมือฉบับนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
กระทรวงการคลัง มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อใหการดําเนิน การจั ดซื้ อจัด จางและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบั ติ งานที่ เปน มาตรฐานเดี ย วกั น
โดยการกํ า หนดเกณฑ มาตรฐานกลางเพื่ อก อ ให เ กิด ประโยชนสูง สุด แกห นว ยงานของรัฐ และตองสอดคล อ ง
กับหลักการความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได โดยการจัดซื้อจัดจาง มี 3 วิธี
คือ 1. วิธีประกาศเชิญชวน 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
กลุมตรวจสอบภายใน กรมสงเสริมการเกษตร ไดวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2561
สําหรับผูตรวจสอบภายในภาคราชการ จึงไดจัดทําแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากเปนวิธีการที่พบวามีการใชมากที่สุดและเพื่อใหผูตรวจสอบภายในใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ใหเปนไปอยางถูกตอง คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตรวจสอบได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการไดใชเปนคูมือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
2.2 เพื่อพัฒนางานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงของกลุมตรวจสอบภายใน
กรมสงเสริมการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.3 เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางใชเปนคูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ
3. ขอบเขตของเนื้อหา
คูมือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนการตรวจสอบการดํ าเนิ นการจัดซื้ อจั ดจ างด วยวิธี เฉพาะเจาะจง
วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ การจั ดซื้อจั ดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. ประโยชนที่ไดรับ
4.1 ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
4.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
เฉพาะเจาะจงไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ
คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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4.3 งานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุง พัฒนา มีเครื่องมือชวยในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานได
อยางถูกตองตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวของ
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บทที่ 2
การดําเนินงานตรวจสอบภายใน
1. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
การตรวจสอบภายในเปน เครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญ ของฝายบริหาร ในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงานตรวจสอบ
ภายในประสบความสํ า เร็ จ คื อ ผูบ ริ ห ารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริห ารงาน
ไดอยางมีประสิ ทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่ มความสํ าเร็จ แก องคกร ฉะนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว
ผูปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน อันไดแก ผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับ มอบหมายใหปฏิบั ติงานดา นการ
ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากล
และตามที่กําหนดโดยหนวยงานกลางที่เกี่ยวของของทางราชการ เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวสามารถเลือกใชเทคนิค
และแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร
2. ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการใหคําปรึกษาอยาง
เปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในชวยให
องค ก รบรรลุ ถึ ง เป า หมายที่ ว างไว ด ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจ กรรมการให ความเชื่ อมั่ น การใหคําปรึกษาอยา งเที่ย งธรรม
และเป น อิ ส ระ ซึ่ งจั ดให มีขึ้น เพื่ อเพิ่ มคุ ณค าและปรับ ปรุ งการปฏิบัติงานของสว นราชการใหดี ขึ้น และชว ยให
การดํ าเนิ น งานของส ว นราชการบรรลุ เ ปาหมายและวัต ถุป ระสงคที่ กําหนดไว ดว ยการประเมิน และปรับ ปรุ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบโดยจําแนกงาน
ตรวจสอบภายในเปน 2 ลักษณะงาน คือ
1. งานบริการดานใหความเชื่อมั่น (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรม
เพื่อใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางอิสระและเพื่อใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุ ม เชน การตรวจสอบดานการดํ าเนิ นงาน ดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบี ย บ
และขอบังคับ เปนตน
2. งานบริการดานใหคําปรึกษา (Consulting Services) เปนการบริการใหคําปรึกษาแนะนําและบริการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเปนการตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มคุณคา
ใหกับหนวยงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมใหดีขึ้น
3. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตองใชวิธีปฏิบัติการ
ตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง ของการบริหารงานระบบการควบคุมภายใน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชี
และการเงิน การควบคุมดูแล และการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
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และความประหยัด ในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารในองคกร จากนั้นจึงรวบรวมขอบกพรองตาง ๆ
ทํารายงานเสนอแนะฝายบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป
วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมจะมีสวนสําคัญในการ
กําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใชโดยทั่วไปมี 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 โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรั พย สิ น
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีความเพียงพอที่จะมั่นใจไดวา
ข อมู ล ที่ บั น ทึ กในบั ญ ชี รายงาน ทะเบี ย น และเอกสารตาง ๆ ถูกตองและสามารถสอบทานได หรือเพีย งพอ
ที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตาง ๆ ได
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการที่กําหนด การตรวจสอบ
เนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในองคกร ประกอบดวย
2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่น ใจไดวาการใชทรั พยากร
สําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา
2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งทําใหผล
ที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร
2.3 ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สงผลใหองคกร
สามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ
ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ
ขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ
ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข อกํา หนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร
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การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบ
ทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจนความถูกตอง
และเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการเขาถึงข อมูล
ในการปรั บ ปรุ งแก ไขและการรั กษาความปลอดภัย ของข อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปน สว นหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชการปฏิบัติงาน ไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน
การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงาน
สารสนเทศนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญไมเพียงพอและใชเวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการตรวจสอบ
ระบบงานสารสนเทศ เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมาย
จากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะเนินการตรวจสอบ
เพื่อคนหาขอเท็จจริง สาเหตุ ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน
4. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กรมบัญชีกลางในฐานะที่เปนหนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายในไดกําหนดระเบียบวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 และตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
โดยกํ า หนดมาตรฐานและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในสํ า หรั บ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติประกอบดวย 2 สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาว 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
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง ฉะนั้นการวางแผนที่ดีจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค
ที่วางไว ภายในระยะเวลางบประมาณ อัตรากําลังที่กําหนด ซึ่งกระบวนการวางแผนการตรวจสอบประกอบดวยแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 การสํารวจขอมูลเบื้องตนเปนการเริ่มตนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยศึกษาและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ พรอมกิจกรรมที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
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ปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในตลอดจนปญหาตาง ๆ ผูตรวจสอบภายในสามารถดําเนินการไดตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนตรวจสอบตอไป
1.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยูในหนวยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน
วายังมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม วิเคราะหและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อสรุปผล
พรอมทั้งนําเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําผลที่ไดดังกลาวมาเปนปจจัยหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.3 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เปนการพิจารณาเพื่อใหทราบวากิจกรรม
และ/หรือหนวยรับตรวจใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบาง ซึ่งเปนผลทําใหการดําเนินงานอาจไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหนวยงาน และความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ําเพียงใด
1.4 การวางแผนการตรวจสอบ เปนการจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจ
ข อมู ล การประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน และการประเมิ น ความเสี่ ย งตามที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น
โดยจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมหรือหนวยงานตาง ๆ ที่จะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมาย
และนโยบายของสวนราชการ ทั้งนี้ การวางแผนการตรวจสอบถือเปนเครื่องมือชวยหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ในการสอบทานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ หัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในจะไดปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีซึ่งในการจัดทําแผนการตรวจสอบจะตองมีประเด็น
ที่ตองคํานึ ง คือ การจัดลําดับ ความเสี่ ยงที่ ไดจ ากการประเมิ น ความเสี่ ยง จํานวนคน/วัน ที่มีในการตรวจสอบ
งบประมาณที่ไดรับ และระยะเวลาในการตรวจสอบ
1.5 การวางแผนการปฏิบัติงานเปนการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียดของผูตรวจสอบภายใน
ที่ไดจัดทําลวงหนาตามที่ไดรับมอบหมาย โดยจะกําหนดวากิจกรรมใดควรจะมีประเด็นการตรวจสอบในเรื่ องใด
รวมทั้งวิธีการตรวจสอบวาจะดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดอยางไร เพื่อใหไดหลักฐานครบถวนและเพียงพอ
จนทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถบรรลุผลสําเร็จตามที่วางไว ซึ่งการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลขั้นตนรวมทั้งผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
ความเสี่ยงเปนสําคัญ เพื่อใหวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแตละกิจกรรมไดครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ
ที่สําคัญ โดยตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
2. การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
3. การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
4. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เมื่อแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบกิจกรรมและ/
หรือหนวยรับตรวจ ตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
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2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองใชเทคนิคการตรวจสอบดานตาง ๆ เพื่อเปนการ
รวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจะตองเขาใจและเลื อกใช
เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแตละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแตละเทคนิค
มีความยากงายตางกัน และใหไดมาซึ่งหลักฐานความนาเชื่อถือไมเทากันเมื่อใชกับบุคคลหรือสถานการณตางกัน
นอกจากนี้แตละเทคนิคก็มีขอจํากัดในการนําไปใช ซึ่งทําใหในบางครั้งอาจตองใชหลายเทคนิคประกอบกันเพื่อใหได
หลักฐานที่เพียงพอ
2.2 การจัดทํากระดาษทําการ (Working Paper) หมายถึง เอกสารบันทึกขอมูลทั้งหลายที่ผูตรวจสอบ
รวบรวมขึ้นจากการตรวจสอบ เพื่อใชเปนประโยชนในการรางและเขียนรายงานการตรวจสอบเพื่อเปนหลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นถึงขอบเขต วิธีการ และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในที่ไดดําเนินการไปแลว และเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการรางและเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งจะเปนการสรุปผลงานทั้งหมดที่ไดทําการตรวจสอบไปแลว
2.3 การวิเคราะหและประเมินผล นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประเมินผล อาจแสดงถึง
หลักเกณฑที่ใชในการตรวจสอบ ปริมาณรายการที่เลือกมาทดสอบ และสรุปผลขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบตาง ๆ ทีไ่ ด
จากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ทั้งนี้ ผูตรวจสอบจะตองบันทึกขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ได
จากการตรวจสอบทั้งหมดไวในกระดาษทําการที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา เพื่อใชเปนหลักฐานในการแสดงความเห็น
ในเรื่องที่ตรวจสอบ และเพื่อใหไดหลักฐานขอเท็จจริงที่ครอบคลุมในประเด็นที่ตรวจพบใน 5 เรื่อง คือ
1. สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria) เปนไปตามกฎ ระเบียบ และระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
2. สิ่งที่เปนอยู (Condition) สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมที่เปนอยูอยางไร
3. ผลกระทบ (Effects) มีผลกระทบหรือผลเสียหายอะไรบางที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
4. สาเหตุ (Cause) มีสาเหตุสําคัญอะไรบางที่ทําใหสภาพการดําเนินงานที่เปนอยูจริงแตกตางจาก
ที่กฎหมาย ระเบียบ และระบบการควบคุมภายในกําหนดไว
5. ขอเสนอแนะ (Recommendation) มีแนวทางการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และระบบการควบคุมภายใน หรือใหมีการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (Report and Working Report) เมื่อผูตรวจสอบภายใน
ไดปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในควรนําขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจสอบมาดําเนินการตามกระบวนการดังนี้
3.1 การรายงาน (Report) หมายถึง การเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบเสนอรายงาน
ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อใหหัวหนาสวนราชการทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน และพิจารณาสั่งการ
ตามควรแกกรณี และเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือนโยบายของหนวยงาน
3.2 การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow Up) ผูตรวจสอบตองมีการติดตามผลรายงานการตรวจสอบ
เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดําเนินงานของผูบริหารตอผลของการตรวจสอบที่ไดรายงานไวเพี่อใหมีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูใหเหมาะสม
เมื่อแผนการตรวจสอบไดกําหนดแลววาจะตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง โดยกอนเขาตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนการปฏิบัติงานกอน วาจะตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางในประเด็นที่สําคัญใดบาง
และมีวัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบอยางไร
คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ จะกลาวถึงการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมถึงการจัดทํารางขอบเขตของงาน
คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง การทํารายงานขอจัดซื้อจัดจาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาจนไดรับพัสดุ
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แผนภาพที่ 1
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ

การสํารวจขอมูลเบื้องตน
การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

กระดาษ
ทําการ

กอนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและการติดตามผล

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามผล

(ที่มา : แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
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บทที่ 3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
1. กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
5. หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
2. คํานิยาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนด
คํานิยามสําคัญไว ดังนี้
“การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริ การ
ที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
“งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับ ขน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางที่ปรึกษา
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด
และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารสาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคา
ของงานกอสรางนั้น
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ
ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา
หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนิ นการ
ในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูใหคําปรึกษา
หรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง
คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรัฐ
หรือของหนวยงานของรัฐ
“งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา
และการจําหนายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(2) ราตาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(4) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3)
ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ
เปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใชราคาใดตาม (4) (5)
หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
“เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมาย
ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ หรื อ กฎหมายเกี่ ย วด ว ยการโอนเงิ น งบประมาณ เงิ น ซึ่ ง หน ว ยงานของรั ฐ ได รั บ ไว
โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากรคาธรรมเนียม
หรือผลประโยชนอื่นใดที่ตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
เรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ องค ก ารมหาชน องค ก รอิ ส ระ องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระ
ของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความวา คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบการะทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 4
ไดกําหนดคํานิยามสําคัญไว ดังนี้
“หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ ดังตอไปนี้
(1) ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล
(2) ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด
“หัวหนาเจาหนาที่” หมายความวา ผูดํานงตําแหนงหัวหนาสายงาน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จั ด จ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ต ามที่ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของหน ว ยงานของรั ฐ นั้ น กํ า หนด
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
“ระบบขอมูลสินคา” (Electronic Catalog : e-catalog) หมายความวา ขอมูล รายละเอียดของสินคา
ที่ ผู ป ระกอบการได ล งทะเบี ย นไว ในระบบจัดซื้ อจัดจางภาครัฐ ดว ยอิเล็ก ทรอนิ กส (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสิน คา พรอมคําบรรยายประกอบตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และใหหมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจางตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3. หลักการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน
ของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้
1. คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค ในการ
ใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
2. โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน
3. มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิผ ล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุ
ลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการ
ประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
4. ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ
4. อํานาจดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
1. ผูมีอํานาจและการมอบอํานาจ
ผู มีอํา นาจดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ดจ า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ไดแก หัว หนาหนว ยงานของรั ฐ
ซึ่งหัวหนาหนวยงานของรัฐจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได ซึ่งสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน
โดยคํานึงถึงระดับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบหมาย เมื่อมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจ
คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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จะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต การมอบอํานาจ ใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ
จังหวัดสามารถมอบอํานาจนั้นตอไปไดในกรณีมอบอํานาจใหแก รองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจั งหวัด
ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดจะตองแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ
ดวย ทั้งนี้ ผูมอบอํานาจตองสงสําเนาหลักฐาน การมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบทุกครั้ง
2. อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
2.1 อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจางของหัวหนาหนวยงานของรัฐ มีดังนี้
การสั่งซื้อหรือสั่งจาง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
โดยวิธีคัดเลือก
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ไมเกิน 200 ลานบาท
ไมเกิน 100 ลานบาท
ไมเกิน 50 ลานบาท

ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
เกิน 200 ลานบาท
เกิน 100 ลานบาท
เกิน 50 ลานบาท

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

2.2 อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจางของหัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร มีดังนี้

ผูมีอํานาจอนุมัติ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
อธิบดี
ไมเกิน 200 ลานบาท
รองอธิบดี
ไมเกิน 20 ลานบาท
ผูอํานวยการสํานัก/กอง-เทียบเทา ไมเกิน 2 ลานบาท
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
ไมเกิน 20 ลานบาท
และพัฒนาการเกษตร
ผูอํานวยการศูนยขยายพันธุพืช
ไมเกิน 5 ลานบาท
ผูอํานวยการศูนยปฏิบตั ิการ
ไมเกิน 5 ลานบาท

วิธีคัดเลือก
ไมเกิน 100 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท

วิธีเฉพาะเจาะจง
ไมเกิน 50 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท

ไมเกิน 5 ลานบาท
ไมเกิน 5 ลานบาท

ไมเกิน 5 ลานบาท
ไมเกิน 5 ลานบาท

5. คณะกรรมการซื้อหรือจาง
ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนางานแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พรอมกับกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
3. คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจางแตละคณะ จะตองรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชาใหเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
และในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกั น หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
องคประกอบของคณะกรรมการ
1. ประธานกรรมการ 1 คน
2. กรรมการอยางนอย 2 คน
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คณะกรรมการดังกลาวใหแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ โดยใหคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานซื้อหรือจางนั้น ๆ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานจะแตงตั้งบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการ
ดวยก็ไดแตจํานวนกรรมการที่เปนบุคคลอื่นนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามที่กลาวขางตน
6. กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หลักการจัดซื้อจัดจาง คือ โปรงใส เปดเผยขอมูล เปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอ
ตอการยื่นขอเสนอประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางมีการกําหนดเวลาที่เหมาะสม
และมีการประเมินคุมคา มีลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานและมีราคาเหมาะสมตรวจสอบได และมีการ
จัดเก็บขอมูลเปนระบบเพื่อการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจางเปนกระบวนการ
ที่ใหไดมาซึ่งพัสดุที่ตองการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด โดยจะกลาวถึงวาเมื่อสวนราชการไดกําหนดความตองการพัสดุ
และไดรับเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางพัสดุแลว ผูจัดซื้อตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการซื้อหรือจาง ดังนี้ (กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางปรากฏตามแผนภาพที่ 2)

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง

14

แผนภาพที่ 2
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
จัดทําโครงการและเสนอ
ของบประมาณ

งบประมาณ

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
(ม.11 + ขอ 11 - 13)

1

2.2 จัดทําราคากลาง (ม.4)
+ งานกอสราง
(หลักเกณฑตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง)

2.1 รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ หรื อ แบบ
รูปรายการงานกอสราง (ม. 9)

2

เอกสารการซื้อหรือจาง
3

- จัดซื้อจัดจาง (ซื้อ/จาง/เชา/แลกเปลี่ยน)
(พรบ.หมวด 6 + ระเบียบหมวด 2)
- จางที่ปรึกษา
(พรบ.หมวด 7 + ระเบียบหมวด 3)
- จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
(พรบ.หมวด 8 + ระเบียบหมวด 4)
พรบ.หมวด 10 + ระเบียบหมวด 6
- การบริหารสัญญา (มาตรา 100)
- การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการ
(มาตรา 102)
- การบอกเลิกสัญญา (มาตรา 103)
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ขอ 175
ขอ 176 ขอ 179 ขอ 180)

4

จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง
ดําเนินการซื้อหรือจาง
ทําสัญญา

5
6

7

บริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ

- การซื้อหรือจางที่มิใชงานจางกอสราง
(ขอ 21 วรรคหนึ่ง)
- การจางกอสราง (ขอ 21 วรรคสาม)
- งานจางที่ปรึกษา (ขอ 103)
-งานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง (ขอ 139)
- การซื้อหรือจาง (ขอ 22)
- การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง (ขอ 23)
- งานจางที่ปรึกษา (ขอ 104)
- งานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง
พรบ.หมวด 9 + ระเบียบหมวด 5
- การทําสัญญา (มาตรา93)
- การทําขอตกลงเปนหนังสือ (มาตรา 96)
- การไมทําขอตกลงเปนหนังสือ
(มาตรา 96 วรรคสอง)
พรบ.หมวด 12 + ระเบียบหมวด 8
- การลงโทษผูทิ้งงาน

บริหารพัสดุ

- การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย
- การยืม
- การบํารุงรักษา การตรวจสอบ
- การจําหนายพัสดุ
(พรบ. หมวด 13 + ระเบียบหมวด 9)
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เมื่อหนวยงานไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดังนี้
1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
2. จัดทํารางของเขตของงาน หรือรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่จะซื้อหรือจาง และกําหนดราคากลาง
3. จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
4. ดําเนินการซื้อหรือจาง
5. ทําสัญญา
6. บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
7. บริหารพัสดุ
1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
เจ าหน าที่ หรื อผู ที่ได รั บมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางเสนอหั วหน า
หนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
1.1 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
1.2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ
1.3. ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
1.4. รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เมื่ อจั ดทํ าแผนการจั ดซื้ อจั ดจ างและได รั บความเห็ นชอบจากหั วหน าหน วยงานเรี ยบร อยแล ว
ตองประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เว็บไซตของหนวยงาน
และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน หากไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
ของโครงการใดในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) จะไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ในโครงการนัน้ ได
ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่จัดทํารายงานพรอมระบุ
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบ
ขอยกเวนที่ไมตองประกาศเผยแพรแผนฯ มีดังนี้
(1) กรณีจําเปนเรงดวน หรือเปนพัสดุที่ใชในราชการลับ
(2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนตองใชพัสดุ
โดยฉุกเฉิน หรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด
(3) การจางที่ปรึกษาที่มีวงเงินตามกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ
(4) กรณีงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ
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2. จัดทํารางของเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่จะซื้อหรือจาง และกําหนดราคากลาง ดําเนินการดังนี้
2.1 จัดทํารางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายงาน
กอสรางที่จะซื้อหรือจาง
2.1.1 ในการซื้อหรือจางที่มีวงเงินการจางกอสราง หัวหนาหนวยงานจะแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือจะใหเจาหนาที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางของเขตของงาน (งานจาง) หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (งานซื้อ) ของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย
2.1.2 ในการจางกอสราง หัวหนาหนวยงานจะแตงตั้งคณะกรรมการ หรือจะใหเจาหนาที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง หรือจะดําเนินการตามระเบียบหมวด 4
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางก็ได
2.1.3 กรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจางมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมีผูไดรับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได
2.1.4 กรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจางยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดใหสอดคลองกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
2.1.5 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงานคํานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น
ขอหาม : ไมใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของ
ผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ขอยกเวน : พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหล
ของยี่หอใด ก็ใหระบุยี่หอนั้นได
2.2 กําหนดราคากลาง
ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูย่นื ขอเสนอไดยื่นเสนอไว
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ
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ที่มาของราคากลาง มีดังนี้
ที่มาของราคากลาง
เกณฑราคากลาง
(1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ตามหลั กเกณฑ ที่คณะกรรมการ ทะเบี ย นผู ป ระกอบการ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ
ราคากลางกําหนด
และวิธีการกําหนดราคากลาง งานกอสราง
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
(2) ราคาที่ ไ ด ม าจากฐานข อมู ล กรมบัญชีกลางอยูระหวางการจัดทํา
ราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
จัดทํา
(3) ราคามาตรฐานที่ สํ า นั ก 1. ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ ข องสํ า นั ก
งบประมาณ หรือหนวยงานกลาง งบประมาณ
2. เกณฑราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอร
อื่นกําหนด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(4) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคา การสื บ ราคาจากบริ ษั ท /ห า ง /ร าน
จากทองตลาด
เว็บไซต ตาง ๆ เปนราคาอางอิง
(5) ราคาที่ เ คยซื้ อ หรื อ จ า งครั้ ง การใชราคาซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน
หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลาสอง ระยะเวลา 2 ป
ปงบประมาณ
(6) ราคาอื่ น ใดตามหลั ก เกณฑ กรณีไมมีร าคาอางอิงตาม (1) - (5) ให
วิ ธี การ หรื อแนวทางปฏิ บั ติ ข อง หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑเปนผูดําเนินการ
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ
จัดทํา

การเลือกใชราคากลาง
ในกรณีที่มีราคาตาม (1)
ใหใชราคาตาม (1) กอน
ในกรณี ที่ ไ ม มี ร าคาตาม
(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 ย ช น ข อ ง
หนวยงานเปนสําคัญ
ในกรณี ที่ ไ ม มี ร าคาตาม
(1) (2) และ (3) ใหใชราคา
ตาม (4) (5) หรือ (6) โดย
จะใช ร าคาใดตาม (4) (5)
หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชน
ของหนวยงานเปนสําคัญ

*ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
3. จัดทํารายงานของซื้อหรือขอจาง
ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ รวม 8 ขอ ตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง
ที่จะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(4) วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ าง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงิน ดั งกลาวใหร ะบุว งเงิ น
ที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
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(8) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้อหรือจางกรณีจําเปนเรงดวน (ม.56 (1) (ค)) หรือกรณีมีความจําเปนฉุกเฉิน (ม.56 (2) (ง))
หรือกรณีมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท (ม.96 วรรคสอง) ซึ่งไมอาจทํารายงานไดตามปกติเจาหนาที่
หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได กรณีตอไปนี้
ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังนี้
(1) การจัดซื้อจัดจางวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท
(2) การจัดซื้อจัดจางตามขอ 79 วรรคสอง : ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) กรณีจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการ
ตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานของความเห็นชอบ
ตอหัวหนาหนวยงาน เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
(3) การจ างเหมาบุ คคลธรรมดาตามหนั งสื อกรมบั ญชี กลาง ด วนที่ สุ ด ที่ กค 0421.4/ว 82
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 : แตถาเกิน 100,000 บาท จะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานระบบและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติกําหนด
(4) การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไมถึง 10,000 ลิตร และไมมีภาชนะเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
4. ดําเนินการซื้อหรือจาง
การจัดซื้อจัดจางพัสดุกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้
4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ
4.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิ กส (e-market) คือ การจัดหาพัสดุที่รายละเอี ยดคุณลั กษณะที่
ไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจางที่กําหนดไว
ในระบบ e-catalog กระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ได แ ก จั ด หาพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส ได แก การจั ดหาพั สดุ ครั้ งหนึ่ ง
ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
4.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
500,000 บาท และเปนสินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบ
ขอมูลสินคา e-catalog โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4.1.3 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท
ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการผานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ระบุเหตุผล
ความจําเปน
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ที่ไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซื้อ
ขอจางดวย
4.2 วิธีคัดเลือก ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ กําหนดซึ่งต องไม น อยกว า 3 ราย ใหเขายื่นข อเสนอ เวนแต ผูประกอบการที่มีคุณสมบั ติ
ตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย ดังกรณีดังตอไปนี้
4.2.1 ใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
4.2.2 พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิต
จําหนาย กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง
และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
4.2.3 มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได
ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
4.2.4 เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ
เปนการเฉพาะ
4.2.5 เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
4.2.6 เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
4.2.7 เป นงานจ างซ อมพั สดุ ที่ จํ าเป นต องถอดตรวจให ทราบความชํ ารุ ดเสี ยหายเสี ยก อน
จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
4.2.8 กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4.3. วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
รายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง ดังกรณีดังตอไปนี้
4.3.1 ใช วิ ธี ป ระกาศเชิญ ชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแลว หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แต ไม มี
ผูยื่นขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
4.3.2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4.3.3 การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ
ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได
4.3.4 มี ความจํ า เปน ตองใชพัส ดุนั้น โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัย ธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติ ดต ออัน ตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดต อและการจั ดซื้ อจัด จางโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทั่ ว ไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
4.3.5 พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุ
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ที่ทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
4.3.6 เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงาน
ของตางประเทศ
4.3.7 เปนพัสดุที่เปนดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
4.3.8 กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
5. ทําสัญญา
การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงาน และการลงนามใน
สัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ
1. ลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูอุทธรณตามมาตรา 117 หรือ
2. ในกรณีที่มกี ารอุทธรณแตหนวยงานไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหดําเนินการ
ตอไปได กรณีดังตอไปนี้ไมตองรอการอุทธรณ
- การจัดซื้อจัดจางที่มีความจําเปนเรงดวนตาม ม.56 (1) (ค)
- การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกิน 100,000 บาท)
5.1 รูปแบบสัญญา
5.1.1 สัญญาแบบเต็มรูป
1) ต อ งทํ า สั ญ ญาตามแบบที่ ค ณะกรรมการนโยบายกํ า หนด โดยความเห็ น ชอบ
ของสํานักงานอัยการสูงสุด
2) หากมีความจําเปนตองทําแตกตางจากที่ กําหนด โดยไมทําใหหนวยงานของรัฐ
เสียเปรียบสามารถกระทําได หากเห็นวาปญหาในทางเสียเปรียบใหสงรางใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
3) หากจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ใหความเห็นชอบก อน เวนแต การทําสัญญาตามแบบที่สํานักงานอัย การสูงสุดไดเ คยให ความเห็นชอบมาแลว
สามารถกระทําได
4) หากจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ และตองจัดทํา
ขอสรุปสาระสําคัญแหงสั ญญาเปนภาษาไทยตามหลั กเกณฑ ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด เวนแต
การทําสัญญาตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
5) หากไมไดทําสัญญาตามแบบสัญญา หรือไมไดสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนใหสงสัญญานั้นใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบในภายหลังได เมื่อถือวาสัญญานั้นมีผลสมบูรณ
6) กรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดทําสัญญาตามแบบสัญญา หรือไมแกไขสัญญาตามความเห็น
ของอัยการสูงสุด หรือคูสัญญาไมตกลงหรือยินยอมใหแกไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดหากขอสัญญา
ที่แตกตางจากแบบสัญญาหรือขอสัญญาที่ไมแกไขตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนที่เปนสาระสําคัญ
หรือเปนกรณีผิดพลาดอยางรายแรงตามมาตรา 104 ใหถือวาสัญญานั้นเปนโมฆะ
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5.1.2. สัญญาแบบลดรูป
หนวยงานอาจนัดทําขอตกลงเปนหนังสือโดยไมทําตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
1) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) หรือการจางที่ปรึกษาดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)
2) การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานของรัฐ
3) กรณีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันทําขอตกลงเปนหนังสือ
4) การเชาซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจานุเบกษา
5.1.3. สัญญาไมมีแบบรูป
1) กรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท แตตองมีหลักฐานในการ
จัดซื้อจัดจางนั้น
2) กรณีมีความจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการ
ตามปกติไดทัน (ขอ 79 วรรคสอง)
3) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อ
จัดจางไมเกิน 10,000 บาท ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
5.2 ขั้นตอนการลงนามสัญญา
5.2.1. รางสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
5.2.2. แจงผูขายหรือผูรับจางมาทําสัญญา
5.2.3. ผูขายหรือผูรับจางเตรียมหลักประกันสัญญา
5.2.4. ลงนามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ทั้งนี้ ใหหนวยงานสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
และใหประกาศเผยแพรสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงนามแลวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซตหนวยงาน
5.3 การแกไขสัญญา
5.3.1. ดําเนินการชวงเวลาใดก็ได แตตองดําเนินการกอนการสงมอบงานงวดสุดทาย
5.3.2. ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงนั้น
5.3.3. ตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา
ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขอตกลงกับพัสดุที่จะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลง
5.3.4. การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับ
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะ
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เฉพาะแบบ และรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย
5.3.5. กรณีการแกไขสัญญาที่หนวยงานเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมพอ
ใหสงรางสัญญาที่แกไขนั้นไปสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
5.3.6. การแกไขสัญญาหรือขอตกลงหากตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบ
หรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป
5.3.7. ตองประกาศเผยแพรการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเว็บไซตหนวยงาน
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การบริหารสัญญา หมายความวา ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาตองบริหารใหคูสัญญาปฏิบัติ
ตามสั ญญาทุ กประการ หากไม ปฏิ บั ติ ตามสั ญญาจะต องดํ าเนิ นการคิ ดค าปรั บเป นระยะเวลาและอั ตราเท าใด
จึงจะเหมาะสม หรือตองมีการแกไขสัญญาหรือไม ผูบริหารสัญญาจะตองบริหารตั้งแตสัญญาเริ่มมีผลบัง คั บ ใช
จนสัญญานั้นสิ้นสุดลง
ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง
(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
(5) ผูควบคุมงาน (งานกอสราง) ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงจะตองศึกษา
รายละเอียดที่เกี่ยวของ ไดแก
- ขอกําหนดตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง
- บทบาท/ขั้นตอนของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- กระบวนการตาง ๆ ในการบริหารสัญญา เชน การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแกไข
สัญญา การงดหรือลดคาปรับ การขอขยายสัญญา การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เปนตน
การงดหรือลดคาปรับ
การงดหรื อ ลดค า ปรั บ ให แก คู สั ญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ าการตามสั ญ ญาหรื อ ข อตกลง
ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหหนวยงานระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยงาน
ทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลงหรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากไมแจงภายในเวลา
ที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังไมได เวนแตกรณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือหนวยงานทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
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การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
(1) เหตุบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตอไปนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะ
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงกับคูสัญญา
(1.1) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด
(1.2) เหตุอันเชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบงานหรือทํางานใหแลวเสร็จได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(1.3) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 หรือในสัญญาหรือขอตกลง
(1.4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(2) การตกลงเลิกสัญญาหรือขอตกลง
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจพิจารณาไดเฉพาะในกรณี
(2.1) เปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐโดยตรง
(2.2) เพื่อประโยชนสาธารณะ
(2.3) เพื่อแกไขขอเสียเปรียบของหนวยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง
นั้นตอไป เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่ง
อันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2.4) คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตาม
สั ญญาหรื อข อตกลงนั้ น หากจํ า นวนเงิ น คาปรับ จะเกิน รอยละสิบ ของวงเงิน คา พัส ดุห รื อค าจาง ใหห นว ยงาน
พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
7. การบริหารพัสดุ
หนวยงานตองดําเนินการบริหารพัสดุที่อยูในความครอบครองโดยการควบคุมและดูแลพัสดุใหมี
การใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนใหมากที่สุด การบริหารพัสดุในขั้นตอนนี้ ไมใชบังคับ
กับงานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
การบริหารพัสดุ ประกอบดวย การเก็บและการบันทึก การเบิกจายพัสดุ การยืม การบํารุงรักษา
การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ โดยสรุปดําเนินงานตามขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินงาน
ดังนี้
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การบริหารพัสดุ
การเก็บและการบันทึก

การเบิกจายพัสดุ

การยืม
- พัสดุประเภทใชคงรูป

ตารางสรุปขั้นตอนและวิธีการบริหารพัสดุ
การดําเนินการ
- ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ
- มีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนประกอบรายการดวย
- พัสดุประเภทอาหารสดลงรายการทุกชนิดในบัญชีเดียวกันได
- เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
- หัวหนาหนวยงานที่ตองใชพัสดุนั้น เปนผูเบิก
- การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุที่มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานเปน หัวหนาหนวยพัสดุเ ปนผูสั่งจายพัสดุ (ตองมี
คําสั่งแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ)
- ผูจายพัสดุ ตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน

- การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานผูใหยืม
- การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงาน
ของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
- ผูยืมสงคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมได
หรื อสู ญ หายไป ผูยืมตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสีย คาใชจาย
ของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน
หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑดังนี้
- ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
- ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
- พัสดุประเภทสิ้นเปลือง - ใหกระทําไดเฉพาะหนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนรีบดวนจะดําเนินการจัดหาได
ไมทันการณ และหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมไดและใหมีหลักฐาน
การยืมเปนลายลักษณอักษร
ทั้ งนี้ หน ว ยงานของรัฐ ผูยืมจะต องจั ดหาพัส ดุเป น ประเภท ชนิด และปริ ม าณ
เชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม
- เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืม
ไปคืนภายใน 7 วันนับแตวันครบกําหนด
การบํารุงรักษา
- ใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครองใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา
- ใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย
- กรณีที่พัสดุเกิดการชํารุดใหหนวยงานดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพ
พรอมใชงานโดยเร็ว
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การบริหารพัสดุ
การดําเนินการ
การตรวจพัสดุประจําป - กอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ตองแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งไมเปน
เจาหนาที่ตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปที่ผานมา
- รายการผลการตรวจสอบตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
- หากผลการตรวจสอบปรากฏชัดเจนวาพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการ
ใช งานตามปกติ หรือสูญ ไปตามธรรมชาติ ใหหัว หนาหนว ยงานพิจ ารณาสั่ ง การ
ใหดําเนินการจําหนายตอไปได
การจําหนายพัสดุ
- ขาย
- ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี
ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแต
1. การขายพัส ดุครั้งหนึ่งซึ่ง มีร าคาซื้ อหรื อ มารวมกัน ไมเ กิน 500,000 บาท
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได โดยตกลงราคา
2. การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
57 (7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แท็ บ เล็ ต ให แ ก
เจาหนาที่ของรัฐที่หนวยงานมอบใหไวใชงานในหนาที่ เมื่อบุคคลดังกลาวพนจากหนาที่
หรื อ อุ ป กรณ ดั ง กล า วพ น ระยะเวลาการใช ง านแล ว ให ข ายให แ ก บุ ค คลดั ง กล า ว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การขายโดยวิธีทอดตลาด ใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- กรณีที่เปนพัสดุที่มีการจําหนายเปนการทั่วไป ใหพิจารณาราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติ ในทองตลาด หรือราคาทองถิ่น ของสภาพปจจุบันของพัส ดุนั้น ณ เวลา
ที่จะทําการขาย และเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
- กรณี ที่ เ ป น พั ส ดุ ที่ ไ ม มี ก ารจํ า หน า ยทั่ ว ไป ให พิ จ ารณาราคาตามลั ก ษณะ
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุดวย
- ใหเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาว
โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย
- หนวยงานจะจางผูประกอบการที่ใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได
- แลกเปลี่ยน
- ให ดํา เนิ น การตามวิธีการแลกเปลี่ย นที่ กําหนดไวในระเบีย บกระทรวงการคลั ง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- โอน
- ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 57 (7)
แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
- แปรสภาพหรือทําลาย - ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่หนว ยงานกําหนด โดยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานสั่งการ
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บทที่ 4
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง ได แ ก การที่ ห น ว ยงานเชิ ญ ชวนผู ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไข
ที่หนวยงานกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
กับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
กรณีที่ใชวิธีเฉพาะเจาะจงมีเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ใช ทั้งวิธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่น ขอ เสนอ
หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
จากผูประกอบการซึ่ งเปน ตัวแทนจํา หน ายหรือตัว แทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมาย
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได
(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดตอ
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอและการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ
กอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัด ซื้อจัดจ างเปน พัสดุที่เ กี่ยวพัน กับ พัส ดุที่ไดทําการจัด ซื้ อจัด จางไวกอนแล ว
และมีความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติ มเพื่อความสมบูร ณหรือต อเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคา
ของพัดสุที่ทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ
(ช) เปนพัสดุที่เปนดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ๆ ดังนี้ (กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงปรากฏตามแผนภาพที่ 3
1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง และเสนออนุมัติ/แตงตั้งผูจัดทําขอบเขตของงาน
2. จัดทํารางขอบเขตของงานฯ
3. จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
4. หัวหนาหนวยงานอนุมัติใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
5. ประกาศเชิญชวน/ เจรจาตอรอง
6. พิจารณารับราคา
7. ประกาศผูชนะ
8. ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
9. ตรวจรับพัสดุ
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แผนภาพที่ 3
กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
เจาหนาที่/ผูที่ไดรับมอบหมายจัดทําแผนจัดซื้อ
จัดจางยกเวน มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

หัวหนาหนวยงานพิจารณา/
แตงตั้งเจาหนาที่

คณะกรรมการ/เจาหนาที่/ผูที่ไดรับมอบหมาย
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)
เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ 78 ประกอบขอ 22)

หัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจาง ผานหัวหนาเจาหนาที่

เจาหนาที่พิจารณาการจัดซื้อจัดจาง
(การเชิญชวน/เจรจาตอรอง)

การจัดซื้อจัดจาง วงเงินไมเกิน 500,000บาท

การจัดซื้อจัดจางวงเงินเกิน
500,000 บาท
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด (ขอ 78 (1))
ผูประกอบการยื่นซองขอเสนอ/เจรจาตกลงราคา
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพรอมดวยเอกสารเสนอหัวหนาหนวยงาน
(ขอ 78 (2))

กรณีปกติ (ขอ 79
วรรคหนึ่ง)
เจาหนาที่เจรจาตกลงราคา
กับผูประกอบการ
ที่มีอาชีพหรือรับจางนั้น
โดยตรง (ขอ 79 วรรคหนึ่ง)
หัวหนาเจาหนาที่
ซื้อหรือจางภายในวงเงิน
ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาหนวยงาน (ขอ 79)

กรณีพัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะ
เปนพิเศษหรือซับซอน
แตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ว 217)
คณะกรรมการเจรจาตกลงราคา
กับผูประกอบการที่มีอาชีพหรือ
รับจางนั้นโดยตรง
(79 วรรคหนึ่ง)

กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
(ขอ 79 วรรคสอง)

เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการซื้อหรือจางไปกอน
ทํารายงานขอความเห็นชอบ
ตอหัวหนาหนวยงานโดยไมตอง
บันทึกในระบบ e-GP

คณะกรรมการเสนอหัวหนา
หนวยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหนาหนวยงานและ
ผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 81)
หัวหนาหนวยงานและผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผล
การพิจารณา (ขอ81)

หัวหนาหนวยงานใหความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอ
จางและใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานตรวจรับโดยอนุโลม

อนุมัติ

A

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง

28

A

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุเมื่อมีการสงมอบ
และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ
**ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท
จะแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได**

2.1 กรณีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางเกิน 500,000 บาท
2.1.1 เจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ยกเวน การจัดซื้อจัดจาง
ตามมาตรา 56 (2) (ง) หรือ (ฉ) ไมตองจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
2.1.2 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งคณะกรรมการ หรือจะใหเจาหนาที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลื อกขอเสนอ กรณีการซื้อหรือจางที่ มิใชงานกอสร าง หรือจัดทําแบบรูปรายการงานก อสร าง
กรณีการจางกอสราง
2.1.3 เจาหนาที่ จัดทํารายงานขอซื้อขอจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.1.4 หัวหนาหนวยงาน ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจาง
2.1.5 คณะกรรมการซื้อหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังนี้
1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนด
รายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้น
โดยตรงหรือจากผูยื่นขอเสนอในการซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี)
ใหมายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นวาผูประกอบการรายที่เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(2) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้น
โดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นวาราคามที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณไดหรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
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(3) กรณี ตามมาตรา 56 (2) (จ) ใหเจรจากับ ผูป ระกอบการรายเดิมตามสั ญ ญา
หรื อข อตกลงซึ่ งยั งไม สิ้ น สุ ดระยะเวลาสงมอบ เพื่อขอใหมีการซื้อหรือจางตามรายละเอีย ดและราคาที่ต่ํากวา
หรือราคาเดิมภายใตเงื่ อนไขที่ดี กวาหรื อเงื่ อนไขเดิ ม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสั ญญาเดิม (ถามี) เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
(4) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ใหดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(5) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ใหเชิญเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา
หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลง
เทาที่จะทําได
2) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอหัวหนา
หนวยงานผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการพิจารณาดังกลาวใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(2) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
(3) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
(4) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
2.1.6 หัวหนาหนวยงานและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการพิจารณา
2.1.7 หัวหนาเจาหนาที่ ประกาศผลผูชนะในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) และเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน พรอมทั้ง
แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
2.1.8 ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณผลการ
พิจารณา
2.1.9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับพัดสุเมื่อมีการสงมอบพัสดุนั้นใหถูกตอง
ครบถวน และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบผานหัวหนาเจาหนาที่
2.2 กรณีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 500,000 บาท
2.2.1 การจัดซื้อจัดจางตามมาตรา 56 (2) (ข) ไดรับยกเวนไมตองจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
2.2.2 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งคณะกรรมการ หรือจะใหเจาหนาที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลื อกข อเสนอ กรณีการซื้อหรือจางที่ มิใชงานกอสร าง หรือจัดทําแบบรูปรายการงานกอสร าง
กรณีการจางกอสราง
2.2.3 เจาหนาที่ จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.2.4 หัวหนาหนวยงาน ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
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2.2.5 การเจรจาตกลงราคา จะใหเจาหนาที่เปน ผูเจรจาตกลงราคา หรือหากเปน พัส ดุที่มี
คุ ณลั กษณะเฉพาะเป น พิ เ ศษหรื อซั บ ซ อน ไมเหมาะสมที่จ ะใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งเปน ผูเจรจาตกลงราคา
หัวหนาหนวยงานอาจมีดุลพินิจใหแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได
1) กรณีใหเจาหนาที่เปนผูเจรจาตกลงราคา ดําเนินการดังนี้
(1) เจาหนาที่ เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง
(2) หัวหนาเจาหนาที่ ซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
หนวยงาน
2) กรณีแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการ เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้น
โดยตรง
(2) คณะกรรมการ เสนอหั ว หน า หน ว ยงานผ า นหั ว หน า เจ า หน า ที่ เ พื่ อ พิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบ
(3) หัวหนาหนวยงานและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง เห็นชอบผลการพิจารณา
2.2.6 หัวหนาเจาหนาที่ ประกาศผูชนะในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) และเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้ง
แจงผลการพิจาณาใหผูเสนอราคาทุกรายทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
2.2.7 ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณผลการ
พิจารณา
- ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท จะไมทําขอตกลง
เปนหนังสือไวตอกันก็ได แตตองมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจางนั้น
2.2.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับพัสดุเมื่อมีการสงมอบพัสดุนั้นใหถูกตอง
ครบถวน และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบผานหัวหนาเจาหนาที่
- ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท จะแตงตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได
2.3 กรณีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 500,000 บาท และมีความจําเปนเรงดวน ที่เกิดขึ้น
โดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน (มาตรา 56 (2) (ข) และระเบียบ ขอ 79
วรรคสอง)
2.3.1 เจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการซื้อหรือจางไปกอน
2.3.2 เจ า หน า ที่ ห รื อผู ที่รั บ ผิ ดชอบในการปฏิ บัติ ง านนั้น จัดทํารายงานขอความเห็ น ชอบ
ตอหัวหนาหนวยงาน โดยไมตองบันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
2.3.3 หัวหนาหนวยงาน ใหความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจาง และใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
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2.3.4 หัวหนาเจาหนาที่ ประกาศผลผูชนะในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) และเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้ง
แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
3. การจัดซื้อจัดจางตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) (2) (ข) และ (2) (ซ) ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจางพัสดุตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ใหดําเนินการดังนี้
1.1 ในกรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท หนวยงานจะดําเนินการ
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ก็ได
1.2 ในกรณีท่ีมีวงเงิ นในการจัดซื้ อจั ดจางครั้งหนึ่ งเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ใหหนวยงาน
ดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ คือ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ)
หรือมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แลวแตกรณี
2. หัวหนาหนวยงานจะแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไมก็ได ใหอยูในดุลพินิจ
ของหนวยงาน
2.1 หากแตงตั้งคณะกรรมการฯ ก็ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม
2.1.1 คณะกรรมการฯ เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง
2.1.2 คณะกรรมการฯ เสนอหัวหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.1.3 หัวหนาหนวยงานและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง เห็นชอบผลการพิจารณา
2.2 หากไมแตงตั้งคณะกรรมการฯ จะใหเจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการ ที่มีอาชีพขาย
หรือรับจางนั้นโดยตรง ก็ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
2.2.1 เจาหนาที่ เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง
2.2.2 หัวหนาเจาหนาที่ ซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
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บทที่ 5
การปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผูตรวจสอบภายในควร
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเปนเบื้องตน สําหรับแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางจะเริ่มจากเมื่อแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ไดกําหนดใหตรวจสอบกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจางของหนวยรับตรวจในองคกร ขั้นตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) เพื่อกําหนดรายละเอียดการตรวจสอบกิจกรรมที่จัดซื้อจัดจางดังกลาว โดยเริ่มจากกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบที่เปนขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบนั้น พรอมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานดังกลาว และเมื่อตรวจสอบเสร็จแลว ผูตรวจสอบภายในควรนําขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจสอบมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลอดจนใหมีการ
ติดตามผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงดังกลาวดวย
อยางไรก็ตาม ในบทนี้จะกลาวเฉพาะการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในสวนของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อ
จัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยสรุปปรากฏตามแผนภาพที่ 4)
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แผนภาพที่ 4
กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนการตรวจสอบ
(กิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง)

กําหนดประเด็น
การตรวจสอบ

กําหนดประเด็นความเสี่ย งเกี่ย วกับกิจ กรรมการจัดซื้อจัดจาง
ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง อาจทํ า ให ก ารบริ ห ารงานและการดํ า เนิ น งาน
ไม บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามเป าหมายที่ กํ า หนด โดยอาจ
พิ จ ารณาข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ ไ ด จ ากขั้ น ตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบและ/หรือจากการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

กําหนดวัตถุประสงค
การตรวจสอบ

กําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบ และใหทราบถึง
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกตอง และเหมาะสม
ของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง

กําหนดขอบเขต
การตรวจสอบ

กําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบ และใหสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงคของการตรวจสอบที่กําหนดไว โดยขอบเขต
อาจครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร
และทรัพยสิน

กําหนดแนวทาง
การตรวจสอบ

กําหนดแนวทางการตรวจสอบที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
ขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไวและครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ รวมทั้ ง ระบุ วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การตรวจสอบให
ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ติดตามผล
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1. กําหนดประเด็นการตรวจสอบ
การกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง ผูตรวจสอบภายในควรเริ่มจาก
การกําหนดวาจะมีประเด็นการตรวจสอบใดที่เปนความเสี่ยงสําคัญที่อาจทําใหการบริหารงานและการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางนั้นไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด
โดยการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ ผูต รวจสอบภายในอาจกําหนดจากขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจ การประเมินผล
ระบบการควบคุ ม ภายในและการประเมิ น ความเสี่ ย ง ในขั้ น ตอนการวางแผนการตรวจสอบ หรื อ จากคํ า สั่ ง
ของหั ว หน า ส ว นราชการให ตรวจสอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ในกิจ กรรมการจัด ซื้ อจัด จา ง หรือจากขอรอ งเรี ย น
หรือจากเหตุการณหรือสถานการณใดที่ไดรับความสนใจจากสวนราชการหรือสาธารณชนที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจางที่จะตรวจสอบ เปนตน ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังกลาว มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนํามากําหนด
เปนประเด็นการตรวจสอบแลว ผูตรวจสอบภายในก็ควรนําขอมูลนั้นมาพิจารณากําหนดประเด็นการตรวจสอบ
แตถาขอมูลดังกลาวมีไมเพียงพอที่จะกําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในก็ควรทําการสํ ารวจ
ขอมูลเพิ่มเติม โดยดําเนินการดังนี้
1.1 การรวบรวมและศึกษาขอมูล
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมและศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบจากแหลงตาง ๆ อาทิ
- ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางและ/หรือผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางในปกอน
ของหนวยงานตรวจสอบภายในและ/หรือของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- แผนการจัดซื้อจัดจางและรายงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือน/
ไตรมาส รายงานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน
- ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อจัดจางทั้งในสวนของฝายพัสดุหรือผูดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและหนวยงานผูใชพัสดุของปกอนและปปจจุบัน และ/หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย
- ผังการไหลของงาน (Flowchart) หรือผังงาน (Workflow) ของการจัดซื้อจัดจางและของระบบงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน ผังงานบัญชี ผังงานการเงิน ผังงานงบประมาณ และผังงานของแผนงาน งานและโครงการตาง ๆ
ที่มีการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวของ (ถามี)
อยางไรก็ดี หากมีการรวบรวมและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบไว
อยางครบถวนและเพียงพอแลว ก็ควรนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาศึกษา แตหากมีขอมูลไมเพียงพอ
ก็ควรทําการสํารวจเพิ่มเติม
1.2 การวิเคราะหขอมูล
กรณี ที่ผู ตรวจสอบภายในรวบรวมและศึกษาขอมูลตามขอ (1) แลวพบวา มีความเสี่ยงสําคัญ
ที่จะทําใหไม บ รรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ของงาน ใหผูตรวจสอบภายในนําความเสี่ยงนั้นไปพิจารณากําหนดเปนประเด็น
การตรวจสอบ แต ถ า การรวบรวมและศึ ก ษาข อ มู ล ยั ง ไม ส ามารถพบประเด็ น การตรวจสอบโดยใช แ นวทาง
การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
1) การประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยง โดยเริ่มจากการระบุ
ปจจัยเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญที่จะทําใหไมบรรลุสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งอาจระบุปจจัยเสี่ยงตามกระบวนการ
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จัดซื้อจัดจางก็ได ลําดับตอไปวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาวากิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับมอบหมายให
ตรวจสอบนั้น จะมีโอกาสเกิดปจจัยเสี่ยงและมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงดังกลาวใชหรือไม ถาใชก็สรุปวา
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงดังกลาวตอจากนั้นใหนําปจจัยเสี่ยงนี้ไปประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในตอไป
2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อทราบแลววากิจกรรมการจัดซื้อจัดจางมีความเสี่ยงใดบาง
ขั้นตอนตอไป ผูตรวจสอบภายในควรประเมินวาในความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมอะไรบาง
และเพียงพอเหมาะสมหรือไม โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ไดประเมินไวกอนแลว
เชน การประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ
ของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายนอกและ/หรือผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมาย เปนตน แตถาประเมินมากอน
แตนานมาแลวหรือยังไมมีการประเมิน ผูตรวจสอบภายในอาจเขาไปประเมินโดยสอบทานการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไว ทั้งนี้ หากผลประเมินระบบการควบคุมภายในไมวาจะโดยวิธีใดพบวา ระบบการควบคุมภายใน
ที่มีอยูยังไมสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดแลว ก็ควรนําความเสี่ยงนั้นมาพิจารณากําหนดเปนประเด็น
การตรวจสอบตอไป
1.3 การสรุปผลการสํารวจ
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมความเสี่ยงสําคัญที่ไดจากขอ (1) - (2) มาพิจารณาสรุปเปนประเด็น
การตรวจสอบสําหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับมาอบหมายใหตรวจสอบ
ตัวอยางประเด็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดความตองการในการจัดซื้อจัดจาง
- พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางอาจไมกอใหเกิดผลสัมฤทธิก์ ับการดําเนินงานเทาที่ควร
- พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางอาจไมสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาเทาที่ควร
2. กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ
เมื่อผูตรวจสอบภายในไดประเด็นการตรวจสอบแลว ขั้นตอนตอไปควรกําหนดวัตถุประสงควาในประเด็น
การตรวจสอบดังกลาวจะตรวจสอบเพื่อใหทราบเรื่องอะไรบาง โดยควรเนนเพื่อใหทราบในเรื่องความมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และความถูกตองเหมาะสมของการจัดซื้อจัดจาง
อยางไรก็ตาม กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงคการตรวจสอบที่สําคัญ เชน
(1) เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อจัดจางสามารถตอบสนองความตองการขององคการไดอยางเหมาะสม
(2) เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมือหรือแนวทางปฏิบัติ และ/
หรือหลักการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
(3) เพื่อใหทราบถึงลักษณะความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคพรอมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
จากการจัดซื้อจัดจางที่ไมเหมาะสม
(4) เพื่ อให ขอเสนอแนะ ขอสังเกต และหรือขอคิดเห็น เกี่ยวกับการแกไขปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลง
ทบทวนชะลอและหรือยกเลิกหรือมิใหมีการจัดซื้อจัดจางที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการจัดใหมีระบบ การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดซื้อจัดจาง
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3. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบที่สอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบแลว ลําดับตอไป
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยขอบเขต
การตรวจสอบอาจครอบคลุ มถึ งระบบการทํา งานต าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรั พ ย สิ น
ที่ เ กี่ ย วข อง ซึ่ งการกํ า หนดขอบเขตดั งกลาวควรคํานึงถึงทรัพยากรที่จ ะใชในการตรวจสอบดวย เชน คน เงิน
เวลา เปนตน อยางไรก็ตาม ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญมีดังนี้
3.1 การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง
เป น การตรวจสอบเหตุผลความเปน มาและ/หรือการดําเนิน การใด ๆ เกี่ย วกับ รายการพัสดุ
ที่ตองการกอนไดรับการอนุมัติภายในสวนราชการ ใหตั้งงบประมาณมาจัดซื้อจัดจางไมวาจะเปนรายการพั ส ดุ
ที่จะจัดซื้อจัดจางเพื่อใชในงานประจําหรือใชประโยชนในงานทั่วไปภายในองคการ หรือเปนรายการจัดซื้อจัดจาง
ที่เปนสวนหนึ่งในแผนงาน งานและโครงการตางๆ หรือเพื่อใชประโยชนในลักษณะเฉพาะกิจหรือการใดการหนึ่งเทานั้น
ซึ่งอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุก เนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะที่เปนการปองกัน
ไมใหเกิดขอผิดพลาด ความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3.2 การตรวจสอบเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
เปนการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภายหลังจากไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
ใหไปจัดซื้อจัดจาง หรือไดจัดทําแผนงาน งานและโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางแลว
หรือไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางแลว และหรือระหวางดําเนินการ จัดซื้อจัดจางจนเสร็จสิ้นการตรวจรับพัสดุ
ซึ่ งอาจถื อได ว า เป น การตรวจสอบในลั กษณะกึ่งรุกและรับ เนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะได
เพื่อแกไขปรับปรุงและปองกันขอผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้น
4. กําหนดแนวทางการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการตรวจสอบใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขต
การตรวจสอบที่ กํา หนดไว รวมทั้ งให ครอบคลุ มประเด็ น การตรวจสอบ โดยแนวทางดั งกล าวควรระบุ วิ ธี ก าร
และเทคนิคการตรวจสอบที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติตามได
5. ขอควรพิจารณาในการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
นอกจากการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบดังที่ไดกลาวมาแลว การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
แกไขปญหาอุปสรรคที่สําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนดไว
ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาหรือใหความสําคัญในความเสี่ยงหรือเหตุการณของแตละกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจงที่เปนปญหา อุปสรรคสําคัญที่อาจทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนี้
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ตารางสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงและความเสี่ยงที่ตรวจพบ
กระบวนการปฏิบัติงาน
1. การจั ด ทํ า ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่นะซื้อหรือจางรวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ

ประเด็นความเสี่ยง
1.1 ไม ไ ด จั ด ทํ า ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ
หรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
1.2 กําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ไมครบถวน ไมถูกตอง
1.3 หัวหนาสวนราชการไมไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ใหจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
2. การรายงานขอซื้อหรือขอจาง 2.1 รายงานขอซื้อหรือขอจางมีรายการไมครบตามที่ระเบียบฯ กําหนด
2.2 การกําหนดราคากลางไมเปนไปตาม พรบ. กําหนด
2.3 ไมไดแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ
2.4 ผูจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางไมใชเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง
2.5 รายงานขอซื้อหรือขอจางไมไดผานหัวหนาเจาหนาที่ทไี่ ดรับการแตงตั้ง
2.6 ไมไดรับการอนุมัตจิ ากหัวหนาสวนราชการ
3. การพิจารณารับราคา
3.1 เจาหนาที่ไมไดเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง
3.2 ผูใหความเห็นชอบไมใชหัวหนาเจาหนาที่
4. การอนุมตั ิสั่งซื้อหรือสั่งจาง 4.1 ผูอนุมัตสิ ั่งซื้อสั่งจางมิใชหัวหนาเจาหนาที่
5. การประกาศผลผูชนะ
5.1 ไมไดประกาศผลผูชนะ
5.2 มีการประกาศผลผูชนะแตไมเผยแพร
6. การทําสัญญาหรือขอตกลง 6.1 ไมไดทําสัญญาหรือขอตกลงในการจัดซื้อจัดจางวงเงินเกิน 100,000 บาท
6.2 ไมไดกําหนดวันสงมอบ
6.3 กําหนดคาปรับไมถูกตองตามที่ระเบียบฯ กําหนด
6.4 การจางไมไดติดอากรแสตมป
6.5 ผูลงนามในสัญญามิใชหัวหนาเจาหนาที่
7. การตรวจรับพัสดุ
7.1 ไมไดสงมอบพัสดุตามที่กําหนดในสัญญา
7.2 ผูตรวจรับพัสดุมิใชผูทไี่ ดรับการแตงตั้งใหตรวจพัสดุ
7.3 ไมไดรายงานผลการตรวจรับพัสดุใหหัวหนาสวนราชการทราบ

*หมายเหตุ : ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบเปนขอมูลที่ตรวจพบจากการตรวจหนวยงาน..........................................
ในชวงป...............
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ตัวอยางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนวยรับตรวจ : กองคลัง กรมสงเสริมการเกษตร
เรื่องที่ตรวจสอบ : การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ :
1. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม เพียงใด
2. เพื่อสอบทานวิธีการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดหรือไม อยางไร
3. เพื่ อให ทราบป ญ หา อุ ป สรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอบเขตการตรวจสอบ :
1. ตรวจสอบจํานวนใบสําคัญคูจาย ระหวางเดือนสิงหาคม 2561 - เดือนที่เขาตรวจสอบ รอยละ 100
2. สอบทานความถูกตองของใบสําคัญการจัดซื้อจัดจาง โดยการเบิกจายจากเงินงบประมาณสวนราชการ
งบดําเนินงานและงบลงทุน ซึ่งดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม 2561 - เดือนที่เขาตรวจสอบรอยละ 50 ของจํานวน
การจัดซื้อจัดจาง
ระยะเวลาในการตรวจสอบ : เดือนเมษายน 2562
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ :
นางสาวลักษณาวลัย

สิงหจันทร
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หลักการ/แนวทางการตรวจสอบ :
เรื่องที่ตรวจสอบ
1. เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ส ว นราชการ
ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ
ประกาศของทางราชการ และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

วิธีการตรวจสอบ
สอบทานใบสํ า คั ญ คู จ า ยการจั ด ซื้ อจั ด จ า ง เป น ไปตามขั้ น ตอนกระบวนงาน
และความถูกตองของใบสํา คัญ คูจายเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ
ประกาศของทางราชการ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
1. สอบทานการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 วาไดจัดทําแผนฯ หรือไม และมีการดําเนินการเปนไปตามแผนที่ทําไว
(มาตรา 11)
1.1 วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ไดรับการยกเวนไมตองทําแผนตาม พรบ.
มาตรา 11 (2)
1.2 วงเงินเกิน 500,000 บาท มีการเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ
- ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
- ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ ของหนวยงานของรัฐ
2. สอบทานการเบิกจายเงินวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับหรือไม
- ระเบียบฝกอบรมฯ
- ระเบียบคาใชจายในการบริหารงานฯ
- หลักการจําแนกรายจายงบประมาณ
3. สอบทานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางวามีการปฏิบัติไมเปนไปตาม พรบ. และ
ระเบียบฯ หรือไม
3.1 มีการจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ จ ะซื้ อหรื อจ า ง รวมทั้ ง กํ า หนดหลั กเกณฑ การพิ จ ารณาคั ด เลื อกข อเสนอด ว ย
(ตามระเบียบฯ ขอ 21) โดย
3.1.1 หัวหนาสวนราชการอนุมัติแตงตัง้
3.1.2 หนาที่ครบถวนตามระเบียบ
(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
ตามลําดับดังนี้
(1) ราคาที่มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด
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จัดทํา
กําหนด
งบประมาณ

(2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
(3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่น
(4) ราคาทีไ่ ดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(5) ราคาที่ เคยซื้ อหรื อจ างครั้ งหลั งสุ ดภายในระยะเวลาสองป

(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ
3.2.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมี
วงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
3.2.5 กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนนั้ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
3.2.6 วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนนั้
3.2.7 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
3.2.8 ขอเสนออื่น 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
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0405.3/ว 453 ลว. 3 ตุ ล าคม 2561
เรื่ อง แนวทางของการประกาศรายละเอี ย ดข อมู ล ราคากลางและการคํ า นวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ 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) ดังนี้
10.1 หัวหนาเจาหนาที่เปนผูส ั่งซื้อสั่งจาง
10.2 ซื้อหรือจางมีการกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาในการสงมอบไวในใบสั่งซือ้
สั่งจาง
10.3 ใบสั่งซื้อสั่งจางมีการติดอากรแสตมปครบถวน (พันละ 1 บาท)
10.4 มีการกําหนดคาปรับไวในใบสั่งซื้อสัง่ จาง
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11. รายงานการตรวจรับพัสดุตามระยะเวลากําหนดและเสนอผลการตรวจรับ
ใหหัวหนาสวนราชการทราบ (ระเบียบฯ ขอ 175)
12. กอนการเบิกจายเงินทุกครั้งมีการอนุมัติเบิกจายจากหัวหนาสวนราชการ
13. ใบเสร็จรับเงินมีรายการครบตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 37
14. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญการจายมีการประทับตราขอความวา “จายเงินแลว”
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวันที่
เดือน ป

แหลงขอมูลหนวยรับตรวจ :

1. คําสั่งแตงตั้ง/มอบอํานาจ ไดแก คําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร, คําสั่งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายงาน เจาหนาที่การเงิน
3. ใบสําคัญคูจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 500,000 บาท
4. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการเบิกจายเงิน
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ตัวอยางการประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนวยรับตรวจ
วันที่ตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางมีระบบการควบคุมภายในไมเปนไปตามแนวทางหรือหนังสือสั่งการที่คณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุกําหนด
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
1. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม เพียงใด
2. เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลําดับที่
1.
1.1

1.2

รายการ
ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสาร ประกอบดวย
 ใบสําคัญคูจายในการจัดซื้อจัดจาง
 อยูในสถานที่ปลอดภัย  ยังไมมีสถานที่จัดเก็บทีป่ ลอดภัย
 จัดเก็บเปนระบบ
 ยากตอการคนหา
 หนังสือมอบอํานาจ
 มีการจัดทําใหเปนปจจุบัน  ยังไมเปนปจจุบนั
 จัดเก็บเปนระบบ
 ยากตอการคนหา
 หนังสือมอบหมายงาน
 มีการจัดทําใหเปนปจจุบัน  ยังไมเปนปจจุบนั
 จัดเก็บเปนระบบ
 ยากตอการคนหา
 ทะเบียนคุมตางๆ
 มีการจัดทําใหเปนปจจุบัน  ยังไมเปนปจจุบนั
 จัดเก็บเปนระบบ
 ยากตอการคนหา
หนวยงานมีคําสัง่ แตงตั้งของกรมสงเสริมการเกษตร
 แตงตั้งผูอํานวยการ
คําสั่งเลขที่ ............................ลงวันที่.......................................
 คําสั่งมอบอํานาจ
คําสั่งเลขที่ ............................ลงวันที่.......................................

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง

มี/ใช

ไมมี/ ไมมีเหตุ
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ลําดับที่
1.3

1.4

1.5
1.6
2.
2.1

2.2

รายการ
หนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 หัวหนาเจาหนาที่ คือ .....................................................................
คําสั่ง................ที่ ................ลงวันที่................................................
 เจาหนาที่ คือ .................................................................................
คําสั่ง................ที่ ................ลงวันที่................................................
 หัวหนาหนวยพัสดุ คือ ...................................................................
คําสั่ง................ที่ ................ลงวันที่................................................
หนวยงานมีคําสัง่ แตงตั้ง/มอบหมายงาน ผูป ฏิบัติหนาที่
 เจาหนาที่การเงิน คือ
คําสั่งเลขที่ ................................ลงวันที่........................................
 ผูตรวจสอบใบสําคัญ คือ
คําสั่งเลขที่ ................................ลงวันที่........................................
มีใบแจงความตองการใชสินคา/บริการหรือไม
 ผูใชสินคา/บริการ เปนผูกําหนดความตองการและมีเหตุผลความจําเปน
 ผูใชสินคา/บริการ เปนผูก ําหนดระยะเวลาที่ใชสินคา/บริการ
มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดู
ขอมูลเมื่อมีการรองขอ (มาตรา 12)
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง (มาตรา 11 , ขอ 11)
มีจัดทําแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางประจําป (มาตรา 11)
 วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
 วงเงินเกิน 500,000 บาท
 เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ
ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนด
 ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ โดยเปดเผย
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ
แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปประกอบดวย (ขอ 11)
หนังสือ ...................................................ลงวันที่.......................................
- ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
- วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ
- ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
- รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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ลําดับที่
2.3
2.4

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
มีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือ้ จัดจาง
หนังสือ ...................................................ลงวันที่.......................................
 เจาหนาที่มีการจัดทํารายงานพรอมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
 ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(ระเบียบฯ ขอ 21)
หนวยงานมีการจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอดวย (ตามระเบียบฯ ขอ 21) โดยหัวหนาสวนราชการอนุมัติแตงตั้ง
 คณะกรรมการราง TOR ขึ้นมาคณะหนึ่ง
 เจาหนาที่
 บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คณะกรรมการ/เจาหนาที่ตามขอ 3.1 ดําเนินการหนาที่ ครบถวน ดังนี้
 จัดทํารางขอบเขต
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
 กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกขอเสนอ (ราคา, คุณภาพ)
มีการเปดเผยราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ (มาตรา 63)
 ก อนวั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2561 วงเงิ น เกิ น กว า 100,000 บาท
มีการดําเนินตาม ปปช.กําหนด
 ตั้ ง แต วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2561 วงเงิ น เกิ น 500,000 บาท
มีการดําเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว 453
ลว 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางของการประกาศรายละเอียดขอมูล
ราคากลางและการคํ า นวณราคากลางเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อจั ด จ า งของ
หนวยงานภาครัฐ
การรายงานขอซื้อหรือขอจาง (ระเบียบฯ ขอ 22)
เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทํารายงานซื้อ/จางทุกวิธี ดังนี้
 เสนอหัวหนาสวนราชการ
 รายงานผานหัวหนาเจาหนาที่
 หัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบ

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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ลําดับที่
4.2

4.3

รายการ
รายงานขอซื้อหรือขอจางมีรายการ ดังนี้
1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายการฯ
3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจางจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ
ดังนี้
 3.1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด
 3.2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
จัดทํา
 3.3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลาง
อื่นกําหนด
 3.4) ราคาทีไ่ ดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
 3.5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองป
งบประมาณ
 3.6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
8) การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบ ขอ 25, 26)
การพิจารณารับราคา มีการดําเนินการดังนี้
 วิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบฯ ขอ 79)
 เจาหนาที่ดําเนินการเจรจากับผูประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือจางโดยตรง
 หัวหนาเจาหนาที่ใหความเห็นชอบซื้อหรือจาง
 วิธีประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
(ขอ 55 (4))
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ไดลงลายมือชื่อในรายงานครบถวนทุกคน
 รายงานฯ เสนอ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
 รายงานฯ เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
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ลําดับที่

4.4
4.5
5.
5.1
5.2

รายการ
ประกอบดวยรายการอยางนอย ดังนี้
 1. ระบุรายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
 2. รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของ
ผูยื่นขอเสนอทุกราย
 3. รายชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ผ า นการคั ด เลื อ กว า ไม เ ป น
ผูมีผลประโยชนรวมกัน
 4. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑ
การใหคะแนน
 5. ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนน
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
 วิธีการคัดเลือก (ขอ 76)
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ไดลงลายมือชื่อในรายงานครบถวนทุกคน
 รายงานฯ เสนอ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
 รายงานฯ เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
มีการตรวจสอบงบประมาณกอนการจัดทําใบสั่งซื้อสัง่ จาง
มีการประกาศผูช นะการซื้อ/จาง (ตามระเบียบฯ ขอ 42)
การจัดทําสัญญา/ขอตกลงเปนหนังสือ/ใบสั่งซื้อสั่งจาง
(ระเบียบ ขอ 161-162)
ผูชนะการเสนอราคามาทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนดหรือไม
ใบสั่งซื้อสั่งจาง มีการดําเนินการดังนี้
1) ผูอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจาง
 หัวหนาเจาหนาทีเ่ ปนผูสั่งซื้อสัง่ จาง
(วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
 หัวหนาสวนราชการเปนผูส ั่งซื้อสั่งจาง
(วงเงินตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป)
2) กําหนดวันสิ้นสุดสัญญาในการสงมอบไวในใบสั่งซื้อสั่งจาง
3) ใบสั่งจางมีการติดแสตมปครบถวน (พันละ 1 บาท)
4) มีการกําหนดคาปรับไวในใบสั่งซื้อสัง่ จาง
4.1 กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว ระหวางร อยละ
0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
4.2 การจ า งที่ ต อ งการความสํ า เร็ จ ของงานทั้ ง หมดพร อ มกั น
ให กํ า หนดค า ปรั บ เป น รายวั น เป น จํ า นวนเงิ น ตายตั ว ในอั ต ราร อยละ
0.01 - 0.10 ของราคางานจางแตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
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ลําดับที่
6.
6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

รายการ
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบ ขอ175)
มีการตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว
ในสัญญาหรือขอตกลง (ระเบียบ ขอ175 (1) )
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดาํ เนินการ ดังนี้
 ตรวจรับของเปนไปตามสัญญา วันที่ตรวจรับ..................................
 ตรวจรับของไมเปนตามสัญญา  มีขอทักทวง
 คณะกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อทุกคน
 คณะกรรมการตรวจรับลงลายมือชื่อไมครบถวนเนื่องจาก
..................................................................................................................
...................................................................................................................
 รายงานผลการตรวจรับใหหวั หนาสวนราชการทราบ
หลังจากตรวจรับเรียบรอยแลวมีการขออนุมัติการเบิกจาย
คําสั่งมอบอํานาจเลขที่ ..........................ลงวันที่........................................
มีใบเสร็จรับเงินครบถวน ถูกตอง ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
- วัน เดือน ป ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
- จํานวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญการจายเงิน
- มีการประทับตราขอความวา “จายเงินแลว”
- ลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง
- ลงวันที่ เดือน ป

คูมือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง

มี/ใช

ไมมี/ ไมมีเหตุ
หมายเหตุ
ไมใช การณ
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