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ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
1.  ความทั่วไป 

การบริหารพัสดุ  หมายถึง  การบริหารกิจการที่อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลผลิต  เช่น  
พัสดุ  สิ่งอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องจักรกล  ฯลฯ  ออกจากผู้ผลิตและหรือผู้ขายไปยัง  ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้  ให้ได้ทันเวลาและตามปริมาณที่ต้องการ  ได้คุณภาพที่เหมาะสม  และ ณ จุดที่ต้องการ   และอีกนัยหนึ่ง
หมายถึง   การจัดงานพัสดุ  เช่น  การสะสมพัสดุ  การเพ่ิมเติมพัสดุและการควบคุมรักษาพัสดุที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  การบํารุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้ยาวนานและ  มีสภาพดีอยู่เสมอ  และใน
ขั้นตอนสุดท้ายคือ  การจําหน่ายพัสดุออกจากบัญชี  เมื่อไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับดีได้โดยคุ้มกับค่าใช้จ่าย   
นอกจากน้ี  ยังหมายรวมถึง  การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัดพัสดุ   เพ่ือสนับสนุน
และสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือโครงการให้ดําเนินไปได้ตามเป้าหมาย  กิจกรรม
ดังกล่าวมีหลายขั้นตอนซึ่งต่อเน่ืองกันเป็นวงจร  นับต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผน การกําหนดหรื
อประมาณความต้องการ  การจัดหา  การแจกจ่าย  การควบคุม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  การบํารุงรักษา
และการจําหน่ายพัสดุออกจากบัญชี  เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 
จากความหมายของการบริหารพัสดุดังกล่าว  สามารถสรุปเป็นกระบวนการบริหารพัสดุได้ตาม
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อย่างไรก็ดีการบริหารพัสดุมีเป้าหมายที่สําคัญในส่วนของการจัดหาพัสดุมาใช้งาน  ดังน้ี 
1.1  การจัดหาพัสดุที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุ 

ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ในที่น้ีหมายถึงมีคุณสมบัติด้านเทคนิค   คือ   มีรูปแบบ   คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์   หรือส่วนประกอบในตัว
พัสดุถูกต้อง  คุณสมบัติด้านความคุ้มค่า  คือ  มีความสมดุลระหว่างราคา   อายุการใช้งานและอรรถประโยชน์
ที่ได้รับ  รวมทั้งคุณสมบัติเก่ียวกับความแน่นอน  คือ  สามารถเช่ือถือได้ว่าพัสดุทุกช้ินมีคุณภาพเดียวกัน  และ
ได้รับการตรวจสอบว่ามีมาตรฐานเดียวกัน     

แผนภาพที ่ 2  กระบวนการบริหารพสัดุ

การเบิก
จ่ายเงิน 
ค่าพสัดุ 

การกาํหนดความต้องการพสัดุ 
(กาํหนดแผนดําเนินงาน) 1.  จัดหาพสัดุทีมี่    

ประโยชน์ใช้สอย    
เหมาะสม 

2.  จัดหาพสัดุให้    
เพยีงพอต่อ       
การปฏิบัติงาน 

3.  จัดหาพสัดุด้วย    
ต้นทุนและแหล่ง    
ขายทีเ่หมาะสม 

การจัดทาํงบประมาณ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

การควบคุมพสัดุ 

การจําหน่ายพสัดุ 

เป้าหมาย



2 
1.2  การจัดหาพัสดุให้พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุ 

ในจํานวนที่ถูกต้องและ  ณ  เวลาท่ีถูกต้อง  ซึ่งหมายถึงการจัดหาพัสดุให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้
งานอย่างสม่ําเสมอในกระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  มีระดับพัสดุสํารองพอเหมาะ  และมีจังหวะเวลา
ที่สมดุลต่อการใช้งาน      

1.3  การจัดหาพัสดุด้วยต้นทุนและแหล่งขายที่เหมาะสม  หากพิจารณาว่าการจัดหาพัสดุที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน  เพียงพอและทันเวลาแก่การใช้ปฏิบัติงาน   เป็นการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิผลแล้ว    การ
จัดหาพัสดุในราคาและจากแหล่งขายที่ถูกต้อง  ก็คือ  การจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากแม้จะได้
พัสดุมาใช้ประโยชน์จนบรรลุผลสําเร็จในงานหน่ึง ๆ  แล้วก็ตาม  แต่หากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป   ก็ไม่อาจ
ถือว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิในระดับองค์การ  ดังน้ัน  จึงควรจัดหาพัสดุให้ได้ในราคาและจากแหล่งขาย       ที่
ถูกต้อง  โดยราคาที่ถูกต้องในที่น้ีหมายถึง  เป็นราคาพัสดุที่ยุติธรรม  ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับหรือ    พึง
พอใจ   เป็นราคาที่ผู้ซื้อพอใจในคุณภาพที่ได้รับและผู้ขายได้รับกําไรเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ    สําหรับ
แหล่งขายที่ถูกต้องในที่น้ีหมายถึง  ผู้ขายหรือแหล่งขาย มีความพร้อมในการจัดหาและนําส่งพัสดุได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ  มีความซื่อสัตย์และมีฐานะการเงินมั่นคง      

 
2.  การจัดซ้ือจัดจ้าง 

การ จัดซื้ อจั ดจ้ า งถื อ เ ป็นส่ วนห น่ึ งของกระบวนการบริหาร พัส ดุ  ซึ่ งการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง                   
เป็นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการท้ังในเรื่องคุณสมบัติ  จํานวน  ราคา  เวลา  และแหล่งขาย   เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายที่กําหนด  โดยในหัวข้อน้ี จะกล่าวถึงว่า   
เมื่อส่วนราชการได้กําหนดความต้องการพัสดุและได้รับเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว  ผู้จัดซื้อ
ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยมีกระบวนการดังน้ี  ( กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างปรากฏตามแผนภาพที่ 3 ) 
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วิธีตกลงราคา 

แผนภาพท่ี  3  กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาคราชการ 

จัดทํารายงานขอซ้ือ/จ้าง 

เสนอขออนุมัติจัดซ้ือ / จัด

มอบหมายแต่งต้ังเจ้าหนา้ที ่/ คณะกรรมการต่าง ๆ 
ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

      (คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพเิศษ 
คณะกรรมการ e-Auction  คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  คณะกรรมการตรวจการจ้าง) 

วิธีประมูลด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา วิธีสอบราคา 

-  ติดต่อสบืราคา 
-  ต่อรองตกลงราคา    
    กับผู้ขาย 

-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /    
ประกาศจดัซื้อจดัจ้าง 

-  รับซองและเปดิซองสอบราคา /   
ประกวดราคา 

-  พิจารณาคัดเลอืกผู้ชนะการสอบ
ราคา / ประกวดราคา 

 - เจรจาต่อรองตกลงราคา 
- เชิญผู้ขายพสัดรุายน้ัน ๆ  มาเสนอราคาโดยตรง 
- เจรจาซื้อจ้างกบัผู้ขายรายเดิมท่ียงัไม่หมดสญัญา 
-  ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อโดยตรง 
-  สืบราคาและเจรจาต่อรองตกลงราคาจากผู้ขาย 

พัสดนุั้นโดยตรงและผู้เสนอราคาในการสอบ
ราคา / ประกวดราคาที่ถูกยกเลิก  (ถ้ามี) 

- คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ/์ประกาศ 
   จัดซื้อจัดจา้ง/เชิญชวนผู้ค้า 
- คัดเลือกผู้ค้า 
- ช้ีแจง / ฝึกอบรมเก่ียวกบัการประมูล
- ดําเนินการ/ประกาศผลการประมูล 

สั่งซื้อ / ส่งใบสั่งซื้อ / ทําหนังสือ / สัญญาข้อตกลงซื้อขาย 

ควบคุมงานและหรือตรวจรับพัสดุ / การจ้าง 
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2.1 จัดทํารายงานขอซื้อ / จ้าง  ต้องทํารายงานขอซื้อ / จ้าง  โดยระบุรายละเอียดของการจัดซื้อ     

จัดจ้าง ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งน้ี วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี  6  วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา        วิธี
ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  การกําหนดว่าจะใช้
วิธีการใดน้ัน ต้องพิจารณาตามวงเงินและเง่ือนไขต่าง ๆ ที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2 เสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  ผู้จัดซื้อจะต้องนํารายงานขอซื้อ/จ้างที่จัดทําไว้แล้ว  เสนอขออนุมัติ 
จัดซื้อจัดจ้าง  ตามข้ันตอนจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 

2.3 มอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่าง ๆ  เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการ
ต้องมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งจะแตกต่างกัน           
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  กล่าวคือ  วิธีสอบราคาจะแต่งต้ังคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  วิธีประกวดราคา
จะแต่งต้ังคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา      
วิธีพิเศษจะแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  วิธี e-Auction  จะแต่งต้ังคณะกรรมการ              
e-Auction  และทุกวิธีจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / การจ้าง 

2.4 จัดซ้ือจัดจ้าง  ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ  ดังน้ี 
2.4.1  วิธีตกลงราคา  ติดต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรง  และต่อรองตกลงราคา

พร้อมเง่ือนไข 
2.4.2  วิธีสอบราคา  ติดต่อผู้ขายโดยตรงและปิดประกาศการสอบราคา  และเปิดซองสอบ

ราคาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา 
2.4.3  วิธีประกวดราคา  ปิดประกาศกับเผยแพร่การประกวดราคาผ่านทางสื่อสารมวลชนและ

หรือติดต่อผู้ขายโดยตรง  รับซองและเปิดซองประกวดราคา  และพิจารณาผล             
การประกวดราคา 

2.4.4  วิธีพิเศษ  เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง 
2.4.5 วิธีกรณีพิเศษ  พิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้างจากส่วนราชการและหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็น

ผู้ผลิต/ทํางานจ้างน้ันเอง  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างหรือมีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ / จ้าง 

2.4.6 วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ          
ตลาดกลาง  ประกาศเผยแพร่/เชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูล  พิจารณาคัดเลือกผู้ค้า   
ช้ีแจง/จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผู้ค้าเก่ียวกับการประมูล  และ
ดําเนินการประมูลเพ่ือคัดเลือกผู้ชนะการประมูล  

2.5  สั่งซ้ือสั่งจ้าง  เมื่อได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ก็ให้ผู้มีอํานาจ
ดําเนินการสั่งซื้อ/จ้าง ตามข้อกําหนดในระเบียบ 

2.6  ควบคุมงาน (ถ้ามี)  และหรือตรวจรับพัสดุ/การจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย/แต่งต้ังเป็นผู้ดําเนินการ 

 

อย่างไรก็ดี  รายละเอียดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น  สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
จากกฎระเบียบข้อบังคับ  ตลอดจนคู่มือและหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  เช่น  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ   ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การกําหนดแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์สําหรับการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)  เป็นต้น 
 

 
 
 



5 
แนวปฏิบตัิการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะเร่ิมจากเมื่อแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan)  

ได้กําหนดให้ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่าย / กองพัสดุหรือของหน่วยงานอ่ืนในองค์การที่มี
โครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ขั้นตอนต่อไปควรกําหนดแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  เพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  โดยเริ่มจากกําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบที่เป็นความเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่จะตรวจสอบไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิ   
กําหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขต  และแนวทางการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบน้ัน  พร้อมทั้ง
ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว   และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนําข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนให้มีการติดตามผลการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวด้วย  (กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยสรุปปรากฏ
ตามแผนภาพท่ี 4 ) 

 
อย่างไรก็ตาม  ในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี   
1.  กําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

การกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ควรเร่ิมจากการกําหนดว่า  
จะมีประเด็นการตรวจสอบใดที่เป็นความเสี่ยงสําคัญที่อาจทําให้การบริหารงานและการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างน้ันไม่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายที่กําหนด  
โดยการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในอาจกําหนดจากข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจ         
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ   
หรือจากคําสั่งของหัวหน้าส่วนราชการให้ตรวจสอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจาก
ข้อร้องเรียนหรือจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่ได้รับความสนใจจากส่วนราชการหรือสาธารณชนท่ี
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่จะตรวจสอบ เป็นต้น ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าว ถ้ามี
รายละเอียดเพียงพอที่จะนํามากําหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบแล้วก็ควรนําข้อมูลน้ัน  มาพิจารณากําหนด
ประเด็นการตรวจสอบ  แต่ถ้าข้อมูลดังกล่าวมีไม่เพียงพอที่จะกําหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบก็ควรทําการ
สํารวจข้อมูลเพ่ิมเติมโดยดําเนินการดังน้ี 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

กําหนดประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีสําคัญ  ซ่ึงอาจ  
ทําให้การบริหารงานและการดําเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตาม   
เป้าหมายท่ีกําหนด  โดยอาจพิจารณาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากขั้นตอนการวางแผน 
การตรวจสอบและหรือจากการสํารวจข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

กําหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ  และให้ทราบถึงความมี   
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง   และเหมาะสมของกิจกรรม   
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

กําหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ  และให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่กําหนดไว้   โดยขอบเขตอาจครอบคลุมถึง
ระบบงาน  เอกสาร  หลักฐาน  รายงาน  บุคลากร  และทรัพย์สิน 

กําหนดแนวทางการตรวจสอบท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต   
การตรวจสอบที่กําหนดไว้และครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ  รวมทั้งระบุ
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบให้ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติ
ตามได้ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามแผนการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ติดตามผล 

กําหนดให้ตรวจสอบ 
กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

แผนการตรวจสอบ 

กําหนดประเด็น 
การตรวจสอบ 

กําหนดวัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบ 

กําหนดขอบเขต 
การตรวจสอบ 

กําหนดแนวทาง 
การตรวจสอบ 

แผนภาพท่ี  4    กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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1.1  การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจากแหล่งต่าง ๆ  อาทิเช่น 

- รายละเอียดแผนงาน  งานและโครงการที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งสามารถรวบรวมได้จาก
เอกสารแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานขององค์การ    

- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน  งานและโครงการ  ที่มี รายการ           
จัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารงบประมาณหรือตามแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 

- ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและหรือ
ในระดับกิจกรรมในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน  

- ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและหรือผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในปีก่อนของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหรือของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

- แผนการจัดซือ้จัดจ้างและรายงานที่เก่ียวข้อง   
- ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนของฝ่ายพัสดุหรือ  ผู้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานผู้ใช้พัสดุของปีก่อนและปีปัจจุบัน และหรือกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
นโยบาย 

- ผังการไหลของงาน (Flowchart) หรือผังงาน (Workflow) ของการจัดซื้อจัดจ้างและของ
ระบบงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 
1.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 

กรณีที่มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลตามข้อ (1.1)  แล้วพบว่า  มีความเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้ไม่
บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน  ให้นําความเสี่ยงน้ันไปพิจารณากําหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบ  แต่ถ้าการ
รวบรวมและศึกษาข้อมูลยังไม่สามารถพบประเด็นการตรวจสอบ  อาจนําข้อมูลที่รวบรวมและศึกษาดังกล่าวมา
วิเคราะห์  เพ่ือกําหนดประเด็นการตรวจสอบ  โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน   ดังน้ี 

  1.2.1  การประเมินความเสี่ยง  ผู้ตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยง โดยเริ่มจากการ
ระบุปัจจัยเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญที่จะทําให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน ซึ่งอาจระบุปัจจัย
เสี่ยงตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้  ลําดับต่อไปวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาว่ากิจกรรมการจัดซื้อ    
จัดจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบนั้น  จะมีโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยงและมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
เสี่ยงดังกล่าวใช่หรือไม่  ถ้าใช่ก็สรุปว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความเส่ียงที่อาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว   
ต่อจากน้ันให้นําปัจจัยเสี่ยงน้ีไปประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่อไป 

1.2.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  เมื่อทราบแล้วว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง       
มีความเสี่ยงใดบ้าง  ขั้นตอนต่อไปควรประเมินว่าในความเสี่ยงดังกล่าว  ได้มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม
อะไรบ้างและเพียงพอเหมาะสมหรือไม่  โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินระบบ  การควบคุมภายในท่ีได้
ประเมินไว้ก่อนแล้ว  เช่น  การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)  การประเมินผลการควบคุมอย่างเป็น
อิสระของผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายนอกและหรือผู้เช่ียวชาญที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น แต่ถ้า
ประเมินมาก่อนแต่นานมาแล้วหรือยังไม่มีการประเมิน  อาจเข้าไปประเมินโดยสอบทานการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไว้   ทั้งน้ี  หากผลประเมินระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะโดยวิธีใดพบว่า  ระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ควรนําความเสี่ยงน้ัน มาพิจารณา
กําหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบต่อไป 
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1.3  การสรปุผลการสาํรวจ 

ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมความเสี่ยงสําคัญที่ได้จากข้อ (1.1) – (1.2) มาพิจารณาสรุป        
เป็นประเด็นการตรวจสอบสําหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ  อาทิเช่น    

-  พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับการดําเนินงานหรือการดําเนิน โครงการ
เท่าที่ควร 

-  พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเท่าที่ควร 
-  การได้รับพัสดุไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 
-  การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
-  การจัดซื้อจัดจ้างขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ 
-  ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

    

2.  กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว  ขั้นตอนต่อไปควรกําหนดวัตถุประสงค์ว่าในประเด็น

การตรวจสอบดังกล่าวจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบในเรื่องอะไรบ้าง  โดยควรเน้นเพ่ือให้ทราบในเรื่องความมี
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และความถูกต้องเหมาะสมของการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างไรก็ตาม  กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่สําคัญ  เช่น 
2.1  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้อย่างเหมาะสม 
2.2  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ  คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ และ

หรือหลักการบริหารพัสดุที่เหมาะสม 
2.3  เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น

จากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เหมาะสม 
2.4  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกตและหรือข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  

ทบทวน  ชะลอและหรือยกเลิกหรือมิให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
3.  กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

เมื่อได้กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบแล้ว  ลําดับต่อไป       
ควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   โดยขอบเขต                  
การตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทํางานต่างๆ  เอกสาร  หลักฐาน  รายงาน  บุคลากรและทรัพย์สินที่
เก่ียวข้อง  ซึ่งการกําหนดขอบเขตดังกล่าวควรคํานึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบด้วย  เช่น  คน  เงิน  
เวลา  เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญมีดังน้ี 
3.1  การตรวจสอบเก่ียวกับความต้องการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เป็นการตรวจสอบเหตุผลความเป็นมาและหรือการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับรายการพัสดุที่
ต้องการ  ก่อนได้รับการอนุมัติให้ต้ังงบประมาณมาจัดซื้อจัดจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นรายการพัสดุที่จะจัดซื้อเพ่ือใช้ใน
งานประจําหรือใช้ประโยชน์ในงานทั่วไปภายในองค์การหรือเป็นรายการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นส่วนหน่ึงใน
แผนงาน  งานและโครงการต่าง ๆ  หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ในลักษณะเฉพาะกิจหรือการใดการหน่ึงเท่าน้ัน  ซึ่ง
อาจถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุก  เน่ืองจากผลการตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  ความเสียหาย  หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
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3.2  การตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เป็นการตรวจสอบกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายหลังจากได้รับอนุมั ติ               
เงินงบประมาณให้ไปจัดซื้อจัดจ้าง  หรือได้จัดทําแผนงาน  งานและโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจน  เก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  หรือได้จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และหรือระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จ
สิ้นการตรวจรับพัสดุ   ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบในลักษณะก่ึงรุกและรับ  เน่ืองจากผลการตรวจสอบอาจ
ให้ข้อเสนอแนะได้ทั้งเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและป้องกันข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
4.  กําหนดแนวทางการตรวจสอบ 

ควรกําหนดแนวทางการตรวจสอบให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว้  
รวมท้ังให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ  โดยแนวทางดังกล่าวควรระบุวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบท่ี
ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติตามได้ 

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการกําหนดความต้องการและการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

4.1  แนวทางการตรวจสอบเก่ียวกับความต้องการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นการตรวจสอบที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการกําหนดความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอ

ต้ังงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งในส่วนของการกําหนดความต้องการของผู้ใช้พัสดุ  และการรวบรวม 
 

ความต้องการพัสดุของผู้จัดซื้อ  โดยอาจตรวจสอบว่า  การกําหนดความต้องการพัสดุในเรื่องรายการปริมาณ  
ราคา  และคุณสมบัติ  มีความสมเหตุสมผลหรือความสอดคล้องสัมพันธ์กับเหตุผลความจําเป็น/วัตถุประสงค์ / 
เป้าหมาย / วิธีการใช้งาน/ประโยชน์หรือผลสัมฤทธ์ิจากการใช้พัสดุน้ันหรือไม่อย่างไร    รวมทั้งอาจตรวจสอบ
ว่าการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือปรับลดรายการพัสดุเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวกับการกําหนดความต้องการจัดซื้อจัด
จ้าง  พร้อมทั้งสอบถาม  สัมภาษณ์  หรือสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  
หน่วยงานจัดซื้อ  หน่วยงานที่ใช้พัสดุ  เป็นต้น 
(กระบวนการการกําหนดความต้องการในการจัดซ้ือจัดจ้าง  แผนภาพท่ี  5  ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพที ่ 5  กระบวนการการกาํหนดความต้องการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

  หน่วยรับตรวจ 

กระบวนการ 
กาํหนด 

ความต้องการ 

เสนอ 
ของบประมาณ  

กระบวนการอนุมัต ิ
งบประมาณแผ่นดนิ 

อนุมัต ิ
งบประมาณ 

แจ้ง 
ความต้องการ 

กระบวนการรวบรวม 
ความต้องการ/ 

จัดสรรงบประมาณ 
จัดสรร 

งบประมาณ 

ในขอบเขตการปฏิบัตงิาน นอกขอบเขตการปฏิบัติงาน 
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เอกสารหลักฐานที่ควรตรวจสอบ  เช่น 
-  หนังสือขออนุมัติต้ังงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 
-  รายการพัสดุที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว 
-  รายการพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  รายงานขอซื้อขอจ้าง 
-  รายงานผลการพิจารณา/สรุปผลการรวบรวมความต้องการเพ่ือขอต้ังงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 
-  แบบสํารวจความต้องการพัสดุ 
-  บัญชี / ทะเบียน / บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือและหรือรายงานขอทําลายหรือจําหน่ายพัสดุ        

ของพัสดุในประเภทเดียวกันที่ได้จัดซื้อมาก่อนแล้ว 
-  สถิติ / บัญชีหรือรายงานสรุปยอดรวมของการใช้ / เบิก / จ่าย / ค่าใช้จ่ายด้านพัสดุของปี

ก่อน/ปีปัจจุบัน / ของการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังสุดท้าย 
-  แผนกลยุทธ์และหรือนโยบายที่เก่ียวข้อง  หรือรายละเอียดโครงการ 
-  รูปถ่ายสภาพปัญหาที่ต้องการนําพัสดุไปใช้แก้ไขปัญหานั้น 
-  หนังสือร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
-  ผลสังเกตการณ์หรือรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวของผู้ตรวจสอบภายใน 
-  รายงานการวิจัย / การประเมินความเหมาะสมความคุ้มค่าหรือรายงานการสํารวจข้อมูล

เก่ียวกับปัญหา / แผนงาน  งานและโครงการ 
-  รายงานการประชุม / หนังสือสั่งการ / หนังสืออนุมัติเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา 

 

4.2 แนวทางการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นการตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ควรให้ความสําคัญกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  และระบบการควบคุมภายใน  
อาทิเช่น 

4.2.1  การตรวจสอบการขอจัดซ้ือจัดจ้าง  เป็นการตรวจสอบว่า ได้มีการขอซื้อ/จ้าง การจัดทํา
และปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยถูกต้องเหมาะสมตามที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยอาจตรวจสอบด้วย          
การเปรียบเทียบขั้นตอนและช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง   
จากเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง , รายงานขอซื้อ/จ้าง , รายงาน    
การติดตามหรือรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จัดทําเป็นรายเดือน/ไตรมาส  แล้วแต่กรณี  รวมถึงรายการ
พัสดุที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วเปรียบเทียบกับรายการพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงาน      
ขอซื้อ/จ้าง ฯลฯ 

4.2.2  การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการ
เผยแพร่  ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล  และเน้ือหาสาระของการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปโดย
ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่  

4.2.3  การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ขาย  เป็นการตรวจสอบที่เก่ียวกับการรับและเปิดซองสอบ
ราคา/ประกวดราคาของผู้ที่เก่ียวข้อง  และการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ให้บริการ  โดยในการรับ การเก็บรักษา  
การส่งมอบและการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา น้ัน  มีความถูกต้องและความเรียบร้อยปลอดภัย หรือไม่  
เช่น  การควบคุมการบันทึกปิดทะเบียนคุมการรับซอง , การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่รับซองหรือที่ออก
เลขรับซองหรือใบรับซองเป็นต้น  สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ให้บริการ เป็นการตรวจสอบว่า         
การต่อรองตกลงราคาและหรือการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ให้บริการเป็นไปโดยถูกต้องชัดเจนตาม กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดความต้องการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ัง หรือมีเหตุผลอย่างวิญญูชนพึงปฏิบัติและหรอืคํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ ให้มากที่สุด  
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4.2.4  การตรวจสอบการสั่งซ้ือ/จ้าง  เป็นการตรวจสอบว่า  ได้มีการดําเนินการผูกพันจัดซื้อ/จ้าง

ระหว่างส่วนราชการผู้จัดซื้อ/จ้างกับผู้เสนอราคาที่ได้รับการตัดสินคัดเลือกแล้วอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เช่น  มีการสั่งซื้อ/จ้างจากผู้ที่ชนะการเสนอราคาหรือไม่  และดําเนินการใน
ระยะเวลาโดยเร็วอย่างเหมาะสมหรือไม่  หรือมีการทําสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งเป็นผู้มีช่ืออยู่ในรายช่ือผู้
ได้รับแจก/ขอ/ซื้อเอกสารการเสนอราคา  และรายช่ือผู้เข้าเสนอราคาหรือไม่ เป็นต้น 

4.2.5  การตรวจสอบการควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจ้างพัสดุ  เป็นการตรวจสอบว่า  
การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจ้างพัสดุได้มีการดําเนินการอย่างชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม และ     
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่
ไม่เป็นธรรมทั้งกับส่วนราชการผู้จัดซื้อจัดจ้างและผู้ขาย/ให้บริการ   

4.2.6  การตรวจสอบการดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Auction) เป็นการตรวจสอบว่า  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
โดยตรวจสอบในเรื่องการรวมจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง/จังหวัดเดียวกัน ,                 
การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ , การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ค้าร่วมการประมูล
ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการตรวจสอบการดําเนินการของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และของ
คณะกรรมการ e-Auction ในการดําเนินการประมูล 

 4.2.7  ตรวจสอบผลสําเร็จของการจัดซ้ือจัดจ้าง  เป็นการตรวจสอบว่า  ผลสําเร็จของการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งในเรื่องผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้และหรือความจําเป็นในการใช้งานหรือไม่  
โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ  เช่น 

-  จํานวนพัสดุและวันเวลาสถานที่ที่ส่งมอบพัสดุให้กับผู้ใช้ตามข้อมูลเอกสารหลักฐาน   
การรับส่งมอบพัสดุระหว่างฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายพัสดุกับหน่วยงานผู้ใช้ ว่ามีความสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ตาม
แผนการใช้งานพัสดุ  หรือแผนงาน  งานและโครงการ  หรือใบขอเบิกพัสดุหรือไม่  อย่างไร    

-  ผลการสอบถามสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้พัสดุและความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้าง  ข้อมูลจากรายงานผลการใช้งานพัสดุหรือผลการดําเนินแผนงาน  งานและโครงการท่ีใช้พัสดุ
ดังกล่าว  และผลสังเกตการณ์ว่าผู้ใช้พัสดุได้รับหรือใช้งานพัสดุได้ทันเวลาและตรงกับความต้องการหรือไม่  
อย่างไร  เป็นต้น 

4.2.8  การตรวจสอบเรื่องอ่ืน ๆ  ได้แก่  การตรวจสอบการจัดทําทะเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ขาย/
ให้บริการ , การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ,  การตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีลักษณะผิดปกติ             

 


