
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

๑. จัดท ำแผนจัดซ้ือจัดจ้ำงและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ
๒. เผยแพร่แผนจัดหำ ผ่ำน ๓ ช่องทำง ในระบบสำรสนเทศของ

กรมบัญชีกลำง ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และปิดประกำศโดย
เปิดเผย ณ สถำนท่ีปิดประกำศของหน่วยงำน

๓. แต่งต้ังบุคคลหรือคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) 
ท่ีมีควำมช ำนำญงำนด้ำนน้ันด้วย จัดท ำร่ำงขอบเขตงำน
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ พร้อมท้ังรำยงำนผลและจัดท ำรำคำกลำง และกำร
เผยแพร่รำยละเอียดรำคำกลำงทำงเว็บไซต์

๔. จัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุท่ีมีควำมช ำนำญ
งำนด้ำนน้ันด้วย พร้อมแนบแสดงแผนวงเงินจัดสรรและยอดวงเงิน
งบคงเหลือทุกคร้ัง เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนเห็นชอบ

๕. จัดท ำประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง เสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นชอบ

๖. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเผยแพร่ร่ำงประกำศและเอกสำร เพ่ือ
รับฟังค ำวิจำรณ์เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร
(วงเงินเกิน ๕ ล้ำนบำทข้ึนไป)

๗. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเผยแพร่ประกำศ และเอกสำรซ้ือหรือ
จ้ำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำน
ของรัฐ
พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ภำยในเวลำท่ีก ำหนด ก ำหนดวันให้หรือ
ขำยเอกสำรและก ำหนดย่ืนข้อเสนอ

๘. คณะกรรมกำรจัดพิมพ์ใบเสนอรำคำและเอกสำรกำรเสนอรำคำของ
ผู้เสนอรำคำทุกรำย พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือก ำกับทุกแผ่น

๙. คณะกรรมกำรพิจำรณำผลด ำเนินกำรพิจำรณำ และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็น พร้อมด้วยเอกสำรเสนอ
ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนเพ่ือขอควำมเห็นชอบทันตำมก ำหนดระยะ

ช่ือหน่วยงาน…........................................................... หน่วยรับตรวจ…................................................
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ผลการประเมิน
หมำยเหตุล าดับ รายการ
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เวลำปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีก ำหนดไว้ รำยงำนผลกำรพิจำรณำประกอบด้วย
รำยกำรอย่ำงน้อย ดังน้ี

     ๙.๑ รำยกำรพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง
     ๙.๒ รำยช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ รำคำท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกรำย

     ๙.๓ รำยช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน

     ๙.๔ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์กำร
ให้คะแนน

     ๙.๕ ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอและกำรให้คะแนน
ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรำยพร้อมเหตุผลสนับสนุนในกำร
พิจำรณำ

๑๐. จัดท ำประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำในระบบ e-GP เว็บไซต์ ของ
หน่วยงำนและปิดประกำศ ณ ท่ีท ำกำร/พร้อมแจ้งผลผู้ย่ืน ข้อเสนอ
ทุกรำยทำงระบบ e-GP

๑๑. ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงำนของรัฐน้ัน ภำยใน ๗ วัน
ท ำกำร นับแต่ประกำศผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง

๑๒. กำรจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนดหรือข้อตกลง และบันทึกในระบบ 
e-GP ภำยหลังล่วงพ้นก ำหนดจำกระยะเวลำอุทธรณ์ผล

๑๓. จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP และพิมพ์รำยงำนให้
หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบตำมระเบียบฯ

๑๔. จัดท ำทะเบียนคุมเลขท่ีโครงกำรระบบ e-GP
๑๕. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐำนประกอบกำร

เบิกจ่ำยกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ดังน้ี

     ๑๕.๑ บันทึกขอควำมเห็นชอบจัดซ้ือ/จ้ำงในระบบ e-GP 
รำยงำนขอซ้ือขอจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจ

     ๑๕.๒ จัดท ำใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง/สัญญำ โดย
          ๑๕.๒.๑ ก ำหนดเง่ือนไขท่ีเป็นสำระส ำคัญและก ำหนด
ระยะเวลำส่งมอบชัดเจน
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          ๑๕.๒.๒ ระบุเลขท่ี วัน เดือน ปี ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง ให้ชัดเจน
          ๑๕.๒.๓ ผู้รับใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง ลงลำยมือช่ือพร้อมวัน เดือน
 ปี ท่ีรับใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง ครบถ้วน

     ๑๕.๓ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ลงนำมในใบตรวจรับ/ตรวจ
งำนจ้ำงและรำยงำนผลกำรตรวจเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีระเบียบ
ก ำหนด

     ๑๕.๔ ใบส่งมอบ/ใบแจ้งหน้ี/ใบก ำกับภำษี/หนังสือส่งมอบงำน
ระบุวัน เดือน ปี ณ วันท่ีรับพัสดุพร้อมลงลำยมือช่ือ

ลงช่ือ
ผู้สอบทำน

สรุปผลการสอบทาน
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