
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย ระดับเขต ระดับจังหวัด

หน่วยรับตรวจ…................................................
วันท่ี

มี/ใช่/
สมบูรณ์

ไม่มี/ไม่ใช่/
ไม่สมบูรณ์

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

กรมบัญชีกลำง ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และปิดประกำศโดยเปิดเผย 
ณ สถำนท่ีปิดประกำศของหน่วยงำน

๓. แต่งต้ังบุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR)
ท่ีมีควำมช ำนำญงำนด้ำนน้ันด้วย พร้อมท้ังรำยงำนกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน รำยละเอียดคุณลักษณะ เฉพำะ และหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ และกำรก ำหนด คุณสมบัติ
ผู้เข้ำร่วมกำรเสนอรำคำจะต้องมีนโยบำยและแนวทำงกำรป้องกัน
กำรทุจริตในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง พร้อมท้ัง ต้องแนบเอกสำรหลักฐำน
และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบกำรท่ีจะเข้ำร่วมกำร เสนอ
ราคา  ในโครงการท่ีมีวงเงินต้ังแต่ ๕๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ประกอบเป็น  
เอกสารการเสนอราคาโดยผู้ประกอบการจะต้องมีการด าเนินการตาม
แบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา และจัดท าราคากลาง และ การเผยแพร่รายละเอียด
ราคากลางทางเว็บไซต์ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ

๔. จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท่ีมี
ความช านาญงานด้านน้ันด้วย พร้อมแนบแสดงแผนวงเงิน
จัดสรรและยอดวงเงินงบคงเหลือทุกคร้ัง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เห็นชอบ

๕. จัดท าประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องครบ
ถ้วนตามระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเห็นชอบการจัดท าประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ต้องก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้อง
มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง
พร้อมท้ังต้องแนบเอกสารหลักฐานและแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้
ประกอบการท่ีจะเข้าร่วมการเสนอราคา ในโครงการท่ีมีวงเงินต้ังแต่
๕๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้
ประกอบการ จะต้องมีการด าเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูล

ล ำดับ รายการ
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ

ช่ือหน่วยงำน…...........................................................
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

แบบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน
ด้ำน จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

กรณีโครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีมีวงเงินต้ังแต่ ๕๐๐ ล้ำนบำทข้ึนไป

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒
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ครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๖. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเผยแพร่ร่ำงประกำศและเอกสำรเพ่ือรับฟัง

ค ำวิจำรณ์เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร

๗. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเผยแพร่ประกำศ และเอกสำรซ้ือหรือจ้ำงใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนของรัฐ 
พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ภำยในเวลำท่ีก ำหนด ก ำหนดวันให้หรือขำย
เอกสำรและก ำหนดย่ืนข้อเสนอ

๘. คณะกรรมกำรจัดพิมพ์ใบเสนอรำคำและเอกสำรกำรเสนอรำคำของ
ผู้เสนอรำคำทุกรำย พร้อมท้ังลงลำยมือช่ือก ำกับทุกแผ่น

๙. คณะกรรมกำรพิจำรณำผลด ำเนินกำรพิจำรณำและจัดท ำรำยงำนผลกำร
พิจำรณำ และควำมเห็นพร้อมด้วยเอกสำรเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำน 
เพ่ือขอควำมเห็นชอบ ทันตำมก ำหนดระยะเวลำปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีก ำหนดไว้
 รำยงำนผลกำรพิจำรณำประกอบด้วยรำยกำรอย่ำงน้อย ดังน้ี

     ๙.๑ รำยกำรพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง
     ๙.๒ รำยช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ รำคำท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกรำย

     ๙.๓ รำยช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน

     ๙.๔ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์กำรให้
คะแนน

     ๙.๕ ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอและกำรให้คะแนนข้อเสนอ
ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรำยพร้อมเหตุผลสนับสนุนในกำรพิจำรณำ

๑๐. จัดท ำประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำในระบบ e - GP ปิดประกำศ ณ 
หน่วยงำนพร้อมจัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำทำง e - mail และ
จัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอรำคำ ทุกรำยทรำบ

๑๑. ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงำนของรัฐน้ัน ภำยใน ๗ วันท ำกำร
 นับแต่ประกำศผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
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๑๒. กำรจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลง ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนดหรือข้อตกลง และบันทึกในระบบ e - GP
 ภำยหลังพ้นก ำหนดจำกระยะเวลำอุทธรณ์ผล

๑๓. จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรับพัสดุในระบบ e - GP และพิมพ์รำยงำนให้
หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบตำมระเบียบฯ

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

จัดซ้ือ หรือ จัดจ้ำง ดังน้ี

     ๑๕.๑ บันทึกขอควำมเห็นชอบจัดซ้ือ/จ้ำงในระบบ e - GP รำยงำน
ขอซ้ือขอจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ

     ๑๕.๒ จัดท ำใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง/สัญญำ โดย
          ๑๕.๒.๑ ก ำหนดเง่ือนไขท่ีเป็นสำระส ำคัญและก ำหนดระยะเวลำ
ส่งมอบชัดเจน

          ๑๕.๒.๒ ระบุเลขท่ี วัน เดือน ปี ใบส่ังซ้ือ หรือ ส่ังจ้ำง ให้ชัดเจน

          ๑๕.๒.๓ ผู้รับใบส่ังซ้ือ หรือ ส่ังจ้ำง ลงลำยมือช่ือพร้อม วัน เดือน
 ปี ท่ีรับใบส่ังซ้ือ หรือ ส่ังจ้ำง ครบถ้วน

     ๑๕.๓ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ลงนำมในใบตรวจรับ หรือ ตรวจ
งำนจ้ำง และรำยงำนผลกำรตรวจเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีระเบียบก ำหนด

     ๑๕.๔ ใบส่งมอบ หรือ ใบแจ้งหน้ี หรือ ใบก ำกับภำษี หรือ หนังสือส่ง
มอบงำนระบุวัน เดือน ปี ณ วันท่ีรับพัสดุพร้อมลงลำยมือช่ือ

ลงช่ือ
ผู้สอบทาน

สรุปผลกำรสอบทำน

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศัพท ์๐๒ ๕๙๐ ๑๕๑๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๒๒


