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การบรรยาย

เรื่อง

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน  กรมบญัชีกลาง



2

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาองคความรูใหมเกี่ยวการตรวจสอบภายใน

( เชน  ควรตรวจสอบกอนการดําเนินการจัดซือ้-จาง ; เชิงรกุ)

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและการถายทอดความรูเกี่ยวกับ

การตรวจสอบภายใน

( เชน  แนวปฏิบัติการตรวจสอบแตละประเด็น/ขั้นตอนการจัดซื้อ-จาง )

3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การตรวจสอบภายใน

( เชน  ตัวอยางปญหา/ขอเท็จจริงและแนวคิด-แนวทางในการตรวจสอบ )
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เหตุผลในการจัดทําแนวปฏิบัติการตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง

1. ความถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคบัตางๆ  

เชน  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ( หลักความโปรงใส , หลักความคุมคา )

ระเบียบพัสดุ  เปนตน

2.  การใชจายเงินงบประมาณและปญหาขาดประสิทธิภาพ/การทุจริต

3.  ระบบการบริหารจัดการใหมๆ ; การพัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจาง

(โดยระบบบริหารจัดการโดยเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส)

3.1 GFMIS ( ขอมลูหลักผูขาย ,การชําระเงิน )

3.2  e-Procurement ; e-Auction ( ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ )

4. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ
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โครงการจัดทําแนวปฏบิตัิประกอบกระบวนการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน

การวางแผน

การปฏิบัติงาน

การายงานและ

ติดตามผล

การสํารวจขอมูลเบื้องตน

การประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏิบัติงาน

การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การติดตามผล

กระดาษ

ทําการ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

การประเมินผลระบบการควบคุม

ภายใน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อ        
วางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบและ

แผนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบในแตละเรื่อง  อาทิ  การจัดซื้อ
จัดจาง   การใชสินทรัพย   รายงานการเงิน  
บุคลากร   การเงิน    เงินงบประมาณ              
การดาํเนนิงาน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การรายงานและติดตามผล
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1. กระบวนการบริหารพัสดุ

2. ขอควรพิจารณาประกอบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

3. กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

4. ตัวอยาง

ขอบเขตเนื้อหา(แนวปฏิบัติฯ)
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กระบวนการบริหารพัสดุ

การกําหนดความตองการพัสดุ

(กําหนดแผนดําเนินงาน

การจัดทํางบประมาณ

การจัดซื้อจัดจาง

การควบคุมพัสดุ

การจําหนายพัสดุ

1. จัดหาพัสดุทีม่ี

ประโยชนใชสอย

เหมาะสม

2. จัดหาพัสดุให

เพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน

3. จัดหาพัสดุดวย

ตนทุนและแหลง

ขายที่เหมาะสม

การเบิกจายเงิน

คาพัสดุ
เปาหมาย
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ขอควรพิจารณาประกอบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

1. การวางแผนการจัดซื้อจัดจาง

2. การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
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ขอควรพิจารณาประกอบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)

การวางแผนการจัดซื้อจัดจาง
เชน

-  ของบประมาณจัดซื้อ/จาง/กําหนดความตองการพัสดุโดยมีรายละเอียดขอมูลเหตุผลความจําเปน/

แผนการใชงานพัสดุ/มีหลักฐานขอเท็จจริงสนบัสนุน

- มีการวิเคราะห/ขอมูล/หลักฐานขอเท็จจริง/ตัวชี้วัดวาตัวพัสดุเกี่ยวของอยางไร/มีผลตอความสําเรจ็กับ

แผนงาน/งาน/โครงการ  เชน วัตถปุระสงคของโครงการกับประโยชนของตัวพัสดุ

ตัวพัสดุ/การดําเนนิการจัดซื้อ/จางอยูในขั้นตอน/วิธีการใดและใชงานอยางไรในโครงการ 

- กําหนดความตองการพัสดุ/ประมาณราคาพัสดุโดยมีการสํารวจหรือศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ/

แหลงขาย/ราคาของพัสดุ

- จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง/จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาถึงความสําคัญ/จําเปนเรงดวนของ

ความตองการพัสดุโดยรวม

ฯลฯ
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การดําเนินการจัดซือ้จัดจาง
เชน

- มีการจัดทําแผนจัดซื้อ/จางและหรืออนุมัติรายการจัดซื้อ/จางตามแผนการจัดซื้อ/จาง

( เชน แนบแผนจัดซื้อ/จางไปพรอมกับรายงานขอซื้อ/จาง )

- มีการเผยแพรขอมูลใหทั่วถงึและรดักุมปลอดภัย  ( เชน เผยแพรโดยใชสื่อหลายรูปแบบ

เผยแพรตอแหลงขายใหมากรายที่สุดเทาที่จําเปน/เปนไปได )

- กําหนดสเปคพัสดุอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม ( เชน หลักเกณฑประโยชนใชสอย-คุณสมบัติ/

ตนทุน/แหลงขาย    มีผูเชี่ยวชาญรวมกําหนดสเปค )

- แตงตัง้ผูปฏิบัตงิาน(โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ)โดยคํานึงถงึความรูความสามารถ

ประสพการณ/ความพรอม/ความเปนกลาง )

- มีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเแหลงขาย/พัสดุ ( เชน ความนาเชื่อถือ จํานวน

ผูเสนอราคาที่เปนประโยชนตอการแขงขัน/ตอรองราคา )

- จัดทํารายงาน/หลักฐานขอเท็จจริงประกอบการปฏิบตัิงานทุกครั้ง (ถาเปนไปได/กรณีจําเปน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ)

ขอควรพิจารณาประกอบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)
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กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาคราชการ

- ติดตอสืบราคา

- ตอรองตกลงราคา    

กับผูขาย

วิธีตกลงราคา

เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จาง

สั่งซื้อ/สงใบสั่งซื้อ/ทําหนังสือ/สญัญาขอตกลงซื้อขาย

ควบคุมงานและหรอืตรวจรับพัสดุ/การจาง

วิธีประกวดราคา วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

- เจรจาตอรองตกลงราคา

- เชิญผูขายพัสดุรายนั้นๆ  มาเสนอราคาโดยตรง

- เจรจาซื้อจางกับผูขายรายเดิมทีย่ังไมหมดสญัญา

- ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซือ้โดยตรง

- สบืราคาและเจรจาตอรองตกลงราคาจากผูขาย

 พัสดุนั้นโดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบ
ราคา/ประกวดราคาที่ถูกยกเลิก  (ถามี)

- เผยแพรประชาสัมพันธ/

ประกาศจัดซื้อจัดจาง

- รบัซองและเปดซองสอบราคา/

ประกวดราคา

- พิจารณาคัดเลือกผูชนะการสอบราคา/

ประกวดราคา

- คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง

- เผยแพรประชาสัมพันธ/ประกาศ

จัดซื้อจัดจาง/เชิญชวนผูคา

- คัดเลือกผูคา

- ชี้แจง/ฝกอบรมเกี่ยวกับการประมูล

- ดําเนินการ/ประกาศผลการประมูล

วิธีกรณีพิเศษ

มอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่/คณะกรรมการตางๆ 

 ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

(คณะกรรมการเปดซองสอบราคา    คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา    คณะกรรมการจัดซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ 

คณะกรรมการ e-Auction คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    คณะกรรมการตรวจการจาง)

จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง

วิธีพิเศษวิธีสอบราคา
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1. การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง

2. การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง
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การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง

1. ตรวจสอบวาการกําหนดความตองการพัสดุเปนไปโดยถูกตองเหมาะสม

( ผูเกี่ยวของที่สําคัญ คือ หนวยงานผูใชพัสดุ  และฝาย/กองพัสดุ )

2. ตรวจสอบวามีการตอบสนองความตองการพัสดุโดยถูกตองเหมาะสม

( ผูเกี่ยวของที่สําคัญ คือ ฝาย/กองพัสดุ  และฝายงบประมาณ )

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
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กระบวนการ

กําหนด

ความตองการ

กระบวนการรวบรวม

ความตองการ/

จัดสรรงบประมาณ

กระบวนการอนุมัติ

งบประมาณแผนดิน

แจง

ความตองการ

เสนอ

ของบประมาณ

อนุมัติ

งบประมาณ

จัดสรร

งบประมาณ

นอกขอบเขตการปฏิบัติงานในขอบเขตการปฏิบัติงาน

หนวยรบัตรวจ

การกําหนดความตองการในการจัดซื้อจัดจาง

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)
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1. ตรวจสอบวาการกําหนดความตองการพัสดุเปนไปโดยถูกตองเหมาะสม

- มีการสํารวจความตองการ/การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  หรือมีการประมาณการ/

พิจารณาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดหาพัสดุ(ตนทนุ/คาใชจาย/แหลงขาย/ความเสี่ยง/ปญหา

และมาตรการปองกันแกไข/สํารองรองรับ)

- มีกรอบแผนการดําเนินโครงการ/การใชงานพสัดุ (กรณีจําเปน/ถาเปนไปได)

- มีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ/การประชุมพิจารณา/อนุมัติ/สอบทานความถูกตอง  

- มีการกําหนด/ใชหลักเกณฑการกําหนดความตองการกับโครงการ/พัสดทุี่มีลักษณะ/ประเภท

เดียวกัน

เปนตน

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)
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2.  ตรวจสอบวามีการตอบสนองความตองการพัสดุโดยถูกตองเหมาะสม

- มีการพิจารณา/วิเคราะห/ตรวจสอบ/สอบทานการกําหนดความตองการ

- มีการพิจารณาจัดลําดับ/กําหนดหลักเกณฑการปรับลด/จัดสรรความตองการ/งบประมาณ

- มีการใหคําปรึกษา/เสนอแนะ/กําหนดมาตรการ/วิธีการชวยเหลือหากไมไดรับงบประมาณ/

ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)
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แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)

หลักฐานเอกสาร/ขอมูลที่ควรตรวจสอบ

- นโยบาย/แผนกลยุทธที่อางถงึ

- รายงานและแบบสํารวจ/การศึกษาความเปนไปได

- ผลสํารวจแหลงขาย/ราคา/งบประมาณ  รายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบกับโครงการ/

การจัดหาพัสดุในปกอน/ครั้งกอน/ที่มีลักษณะคลายคลึงกนั

- ความเห็น/ขอเสนอแนะของทีป่รึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

- รายงานสรุปพสัดุคงเหลือ/สถติกิารใช/บตัรคุมพัสดุ/ใบรับ-จายพัสดุ

- ผลการทดสอบตัวอยาง/ทดลองใช DEMO

- หนังสอืสอบถามความคิดเห็น/ขอขอมูลการใชงาน

- รายงานการวิเคราะห/การประชุมพิจารณาความตองการกับการจัดสรรงบประมาณ

เปนตน
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แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)

วิธีการหารองรอยการตรวจสอบ

- ไมมีเอกสารหลักฐาน/ขอมูลประกอบการดําเนนิการอยางครบถวนชัดเจน

- ไมไดดําเนินการตามขั้นตอน/ระบบการควบคุมภายในของการกําหนดความตองการ

โดยไมมีเหตุผลความจําเปนทีเ่หมาะสมชัดเจน( เชน อางวาเพือ่ความรวดเร็วหรือ

เพื่อความเหมาะสม) หรือดําเนินการตามขั้นตอนแตมีการเรงรีบผิดปกติ

เชน ขัน้ตอนศึกษาความเปนไปได  ขั้นตอนการวิเคราะหผลสรุปการศึกษา/

ออกแบบโครงการ  ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของโครงการ  

ขัน้ตอนการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ เปนตน )

- มีความแตกตางของปริมาณ/ราคา/คุณสมบตัิพัสดุระหวางกอนกับหลังไดรับจัดสรร

งบประมาณ  หรือความแตกตางระหวางรายละเอียด/ตัวแปร/ปจจัยสําคญัของ

โครงการ/พสัดุที่เสนอของบประมาณกับที่ไดรับอนมุัติ/จัดสรรงบประมาณ

เปนตน
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การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

ตรวจสอบวามีการกําหนดขั้นตอน/วิธีการและปฏิบัติเปนโดยถูกตองเหมาะสมตาม

แผน  กฎระเบียบขอบังคบัและการควบคุมภายใน

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
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1. การขอจัดซื้อจัดจาง

2. การเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

3. การคัดเลือกผูขาย

4. การสั่งซื้อสัง่จาง

5. การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจางพสัดุ

6. การดําเนินการจัดหาพัสดโุดยวิธี e - Auction

7. เรื่องอื่น ๆ  (การจัดทําทะเบียนผูขาย )

- การจัดทําทะเบยีนผูขาย

- ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

- การจัดซื้อจัดจางที่มีลักษณะผิดปกติ

แนวทางการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซือ้จัดจาง(ตอ)
การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง(ตอ)
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การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง(โดยทั่วไป-Manual)

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจหนวยรับตรวจ

แผนจัดซื้อ / จาง

สํานักงาน

การตรวจ

เงิน

แผนดิน

(สตง.)
ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ผูใชพัสดุ ผูใชพัสดุผูใชพัสดุ
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ตัวอยางการตรวจสอบ

- มีรายละเอียดและหลกัฐานที่มาของความตองการพัสดุ/แผนงาน/งาน/โครงการหรือไม

เชน รายงานผลการศึกษาวิจัย  หนังสือรองเรียนปญหา

- สเปคพัสดุสอดคลองกับความตองการพัสดุ/แผนงาน/งาน/โครงการหรือไม

เชน  ตองการจักรยานยนตสเปคที่ประชาชนทั่วไปใช(มอเตอรไซคผูหญิง)

แตกําหนดสเปคเปนจักรยานยนตที่ใชในการแขงขนักีฬา(มอเตอรไซควิบาก) โดย

สอบทานรายงานผลการศึกษาวิจัย กับรายละเอียดสเปคพัสดุ

- มีวิธีการและหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสเปคพัสดุตามหลักเกณฑ/

วิชาการ/ความสมเหตุผลหรือไม  เชน  เหตุผลในการกําหนดความกวางของตัวถัง

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจหนวยรับตรวจ
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ตัวอยางการตรวจสอบ

- มีการรวบรวมความตองการพัสดุมาจัดทําแผนจัดซื้อ/จางโดยครบถวนหรือไม  เชน

จัดทําเพื่อการบริหารตามแผนกลยุทธ  จัดทําเพื่อรายงานตามที่ สตง. กําหนด เปนตน

โดยสอบทานพัสดุที่ไดรับงบประมาณจัดซื้อจางตามตามเอกสารงบประมาณ หรือ

รายการ/จํานวนพัสดุที่จัดซื้อจางแลว   กับแผนจัดซื้อจาง

- แผนจัดซื้อ/จางสอดคลองกับความตองการพัสดุหรือไม  เชน ระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อ/จาง

จะแลวเสร็จตามกําหนดการใชพัสดุ  การจัดซื้อ/จางไมมลีักษณะของการแบงซื้อ/จาง 

โดยสอบทานรายละเอียดโครงการ/รายงานสํารวจความตองการ กับแผนจัดซื้อจาง

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ผูใชพัสดุ ผูใชพัสดุผูใชพัสดุ

แผนจัดซื้อ / จาง
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ตัวอยางการตรวจสอบ

- มีการจัดสงแผนและรายงานผลการจัดซื้อ/จางใหกับ สตง. ตามกฎระเบียบขอบังคับ

หรือไม

แผนจัดซื้อ / จาง

สํานักงาน

การตรวจ

เงิน

แผนดิน

(สตง.)
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แผนจัดซื้อ / จาง

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

รายงานขอซื้อ/จาง

แตงตัง้คณะกรรมการ

เผยแพรขอมูล

คัดเลือกผูเสนอราคา

สัง่ซื้อ/จาง

ควบคุมงาน/ตรวจรับ

รายงานขอซื้อ/จาง

แตงตัง้คณะกรรมการ

เผยแพรขอมูล

คัดเลือกผูเสนอราคา

สัง่ซื้อ/จาง

ควบคุมงาน/ตรวจรับ

รายงานขอซื้อ/จาง

แตงตัง้คณะกรรมการ

เผยแพรขอมูล

คัดเลือกผูเสนอราคา

สัง่ซื้อ/จาง

ควบคุมงาน/ตรวจรับ
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ตัวอยางการตรวจสอบ

- มีการดําเนินการจัดซื้อ/จางเปนไปตามแผนจดัซื้อ/จางที่กําหนดหรือไม

- การดําเนินการจัดซื้อ/จางเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและโปรงใสเปนธรรมหรือไม

- การขอซื้อ/จางเปนการแบงซื้อ/จางหรือไม ( เชน ตรวจสอบรายการจัดซื้อ/จาง

แตละงวดเวลากับแผนจัดซื้อ/จาง

- การเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ/จาง ( เชน  ตรวจสอบวิธีการและจํานวนรายของ

แหลงขายในการติดตอเชิญชวน/ที่สงเอกสารการจัดซื้อ/จาง )

- การแตงตั้งคณะกรรมการ ( เชน แตงตั้งโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ

เกี่ยวกับตัวพัสดุ   ความเปนกลาง/ไมมีสวนเกี่ยวของกับผูเสนอราคา )
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ตัวอยางการตรวจสอบ(ตอ)

- การดําเนินการจัดซื้อ/จางเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและโปรงใสเปนธรรมหรือไม

- การพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา ( เชน ตรวจสอบรายงานผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  สังเกตการณการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ )

- การสั่งซื้อ/จาง ( เชน  ตรวจสอบเนื้อหาสัญญาเปนไปตามแบบที่กําหนด

การจัดสงสัญญาใหกับ สตง.และหรือกรมสรรพากร  ตรวจสอบการกําหนด

เงินประกัน/การรับประกัน/การควบคุมงาน/การตรวจรับวาเหมาะสมกับ

ความเสี่ยง/สภาพของพัสดุ/ลักษณะของผูขาย/รับจาง  ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

แกไขสัญญา  สั่งซื้อ/จาง/ทําสัญญา/ขอตกลงสอดคลองกับผลการพิจารณา/

ตอรอง/เงื่อนไข/รายละเอียดการจัดซื้อ/จางที่ไดประกาศ/กําหนดความตองการไว)

- การควบคุมงาน/ตรวจรับ ( เชน ตรวจสอบมีการตรวจรับจริง/ภายในกําหนดระยะ

เวลาที่เหมาะสม  ทดสอบสเปคพัสดุที่ไดรับ)
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ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจหนวยรับตรวจ

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ผูใชพัสดุ ผูใชพัสดุผูใชพัสดุ

ผลการใชงานพัสดุ
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ตัวอยางการตรวจสอบ

-  ผลการใชงานพัสดุเปนไปตามความตองการหรือไม ( เชน ตรวจสอบความพึงพอใจของ

ผูใชพัสดุ  ตรวจสอบปญหาที่เกิดจากการใชงานพัสดุ )

- ผูใชพัสดุไดรับมอบพัสดุตรงตามความตองการหรือไม ( เชน ตรวจสอบสเปคพัสดุ ณ วัน

สง-รับมอบระหวางฝายจัดซื้อ/พัสดุกับผูใชพัสดุ   ตรวจสอบสเปคและกําหนดเวลาที่ได

รับพัสดุจริงกับตามที่ความตองการพัสดุไดกําหนดไว
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การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง(e-Procurement ; e-Auction)

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

ความตองการพัสดุ

กําหนดสเปคพัสดุ

หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจหนวยรับตรวจ

แผนจัดซื้อ / จาง(รวม)

สํานักงาน

การตรวจ

เงิน

แผนดิน

(สตง.)
ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ดําเนินการ

จัดซื้อ / จาง

สงมอบพัสดุ

ตามความตองการ

ผูใชพัสดุ ผูใชพัสดุผูใชพัสดุ

แผนจัดซื้อ / จาง
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แผนจัดซือ้/จาง(รวม) แผนจัดซือ้/จาง

รวมดําเนินการจัดซื้อ/จาง แยกดําเนินการจัดซื้อ/จาง

รายงานขอซื้อ/จาง

แตงตั้งคณะกรรมการ e-Auction

คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง

เผยแพรขอมูล

คัดเลือกผูคาเขารวมเสนอราคา

ฝกอบรม/ชี้แจงผูคา

คัดเลือกผูคา

สัง่ซื้อ/จาง

ควบคุมงาน/ตรวจรับ

รายงานขอซื้อ/จาง

แตงตั้งคณะกรรมการ e-Auction

คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง

เผยแพรขอมูล

คัดเลือกผูคาเขารวมเสนอราคา

ฝกอบรม/ชี้แจงผูคา

คัดเลือกผูคา

สัง่ซื้อ/จาง

ควบคุมงาน/ตรวจรับ
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ตัวอยางการตรวจสอบ

- การดําเนินการจัดซื้อ/จางเปนไปตามกฎระเบียบขอบงัคับและโปรงใสเปนธรรมหรือไม

- การรวมความตองการ/คาํสั่งซื้อ  ( เชน  ตรวจสอบการแยกดําเนนิการจัดซื้อ/จางโดยไมมี

เหตุผลความจําเปน )

- การแตงตัง้คณะกรรมการ ( เชน ตรวจสอบความเปนกลาง/อิสระของคณะกรรมการ  กับ

ผูใหบริการตลาดกลางและผูคา )

- การเผยแพรขอมูล  ( เชน ตรวจสอบการควบคุมเกบ็รักษาขอมูลผูคาที่จะเขารวมเสนอราคา

ในการปองกนัการสมยอมราคา )

- การคัดเลือกผูคา ( เชน  ตรวจสอบการควบคมุการเขาถึงหนาจอคอมพิวเตอรขณะทํา

การประมูลตามสทิธิ/์อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ตัวแทน/ผูสงัเกตการณ

ของคณะกรรมการผูคาและผูใหบริการตลาดกลาง )
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การจัดซือ้จดัจางที่มีลักษณะผิดปกติ

-  มีการแยกจัดซื้อจัดจางพัสดุประเภท/ชนิด/ลักษณะ/รายการเดียวกันหรือมีวัตถุประสงค/ประโยชน/
วิธีการใชงานรวมกันหรือไม     เชน     สํานัก ก. มีโครงการที่ตองใชอุปกรณ  2  ชนิดรวมกันจํานวน

รวม  100  ชิ้น ซึง่ประกอบดวยชนดิ  A จํานวน  50  ชิ้น   และชนิด B  จํานวน  50  ชิ้น   แตปรากฏวา

มีการจัดซื้อพัสดุชนิด  A   แยกตางหากจากการจัดซื้อพัสดุชนิด   B

-  งวดเวลาการจัดซื้อแตละครั้ง/คราวของพัสดุประเภท/ลักษณะ/ รปูแบบ/ชนิด/รายการเดียวกันนั้น 

มีชวงระยะเวลาการใชงานใกลเคียงกันหรือไม   เชน   สํานัก ก. กอง ข. ศูนย ค. ตองการใช

เครื่องคอมพิวเตอรในเดือนที่  5  ของปงบประมาณ  แตฝายพัสดุดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  3

 ครั้งในเดือนที่   1   2   และ   3    โดยสัญญาการจัดซื้อทั้ง   3   ครั้งกําหนดใหจัดสงพัสดุในเดือนที่  5

- ราคาที่ผูเสนอราคายื่นเสนอนั้น  เปนราคาที่สูงกวา/ต่ํากวาราคากลางหรือราคามาตรฐานหรือราคาที่
ผูเสนอราคาไดขายอยูเปนปกติในกิจการของตน     ในระดับอัตราสวน    ความแตกตางที่สูงผิดปกติ

หรือไม
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การจัดซือ้จดัจางที่มีลักษณะผิดปกติ
-  การจัดซื้อจัดจางไดเปดโอกาสหรืออนุญาตใหผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกสามารถมอบหมายหรือ

จางใหผูอื่นรับชวงงานได   และผูที่รับชวงงานตอคือ ผูเสนอราคาที่ไมไดรับคัดเลือกในการเสนอราคา

รายการ/คราว/ครั้งเดียวกันกับผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกนั้นหรือไม  
- คณะกรรมการกําหนดราคากลางไมไดกําหนดราคากลางหรือคํานวณราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อ

จัดจางในรายการ/ครั้ง/คราวนั้นอยางถูกตองตามขอเท็จจริง/หลักวิชาการ/หลักเกณฑที่กําหนดไว
หรือกําหนดคํานวณราคากลางโดยไมสามารถพิสูจนหรืออางอิงแหลงที่มาของราคากลางทีเ่ชื่อถือไดหรือไม

- มีการจัดซื้อจัดจางครั้ง/คราวเดียวกันโดยแบงแยกรายการพัสดุออกเปนสวนๆ หรือกลุมๆ เพื่อ

ใหสามารถเสนอราคาแยกตามรายการพัสดุที่ไดแบงแยกนั้นได  หรือใหสามารถแบงสัญญาจัดซื้อ

จัดจางออกเปนหลายสัญญายอยๆ  เพื่อเอื้อประโยชนแกผูเสนอราคารายตางๆ 
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จบการบรรยาย

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

คําขวัญ

บริหารจัดซื้อจางอยางคุมคา  เพิ่มมูลคาใหสังคม

ตรวจสอบจัดซื้อจางอยางแหลมคม  สรางองคการใหโปรงใส


