
 

 

 

 

 

1) วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  

  เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคมในการมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรม ดงันั้น เคร่ืองมือน้ีจึงถูกออกแบบข้ึนเพื่อตอบสนองแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท่ีนอกเหนือจากการตระหนกัถึง

ผลร้ายของการทุจริตในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ ภาคประชาชนยงัมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ  ท่ีรัฐ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย ซ่ึงจะเป็นช่องทางหน่ึงในการลดโอกาสการทุจริตโดยภาคประชาชนอย่างแทจ้ริง 

2) วิธีการใช้เคร่ืองมือ 

ใหต้วัแทนองค์กรภาคประชาสงัคมท าการติดตามตรวจสอบโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐโดยตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นว่า 

การจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ตามขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบติดตามตรวจสอบหรือไม่ และเม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้รวม
ค าตอบท่ีไดว่้า “ใช่” จ  านวนกี่ขอ้และ “ไม่ใช่” จ  านวนกี่ขอ้ พร้อมทั้งสรุปความเห็นว่าโครงการจดัซ้ือจดัจา้งดงักล่าวมีความผิดปกติหรือไม่ 
อย่างไร และผิดปกติในขั้นตอนใดบา้ง 

3) ช่ือองค์กรภาคประชาสังคมท่ีติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  

……………………………………………………………………………………………………................................................... 
4) โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง 

……………………………………………………………………………………………………................................................... 
5) รายละเอยีดเบือ้งต้นของโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง  

หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้ง................................................................................................................................................................... 
งบประมาณโครงการ..........................................ราคากลาง........................................................................................................... 
วนัท่ีประกาศประกวดราคา / สอบราคา / e-Auction/ หรือขอนุมติัใชวิ้ธีพิเศษ .............................................................................. 
มูลค่าสญัญา........................................................เลขท่ีสญัญา.......................วนัท่ีท  าสญัญา........................................................... 

ช่ือคู่สญัญา...........................................................วนัครบก  าหนดสญัญา........................................................................................ 
6) รูปแบบการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(     ) ผูส้งัเกตการณ์ร่วมกบัหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งตามบนัทึก MOU ท่ี......................................................................................... 
(     ) ผูส้งัเกตการณ์ร่วมกบัหน่วยงานต่อตา้นการทุจริตภาครัฐ ไดแ้ก่ 

 (  ) ป.ป.ช.  (  ) ป.ป.ท.  (  ) สตง.  () อ่ืน ๆ ............................................................. 
(     ) ติดตามตรวจสอบคู่ขนานไปพร้อมกบัหน่วยงานตรวจสอบ (Parallel Monitoring) 
(     ) ติดตามตรวจสอบเอง 
(     ) อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................................................ 

เครื่องมอืเบื้องต้นส าหรับ CSOs ไทยในการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 (Public Procurement Monitoring Tool for Thai Civil Society Organizations) 

 



7) แบบติดตามตรวจสอบของแต่ละข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

7.1) ข้ันตอนก่อนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รายการท่ีติดตามตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ดัส่งแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

ให ้สตง. ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการจดัส่ง

แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ. 2546 

  การจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 

ก  าหนดใหห้น่วยงานรัฐตอ้งจดัส่งให ้

สตง. นั้น เพื่อเป็นการควบคุมใหก้าร

จดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และลดโอกาสการเกิดทุจริต 

2. กรณีโครงการขนาดใหญ่ท่ีใชง้บประมาณแผ่นดินในการจดัซ้ือจดัจา้ง

นั้น หน่วยงานเจา้ของโครงการไดจ้ดัท ารายงานศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ รายงานศึกษา

ความเป็นไปได ้

3. กรณีโครงการขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงาน

เจา้ของโครงการไดวิ้เคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (EIA)  

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ รายงาน EIA 

4. กรณีโครงการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งส ารวจความคิดเหน็ของภาคประชาชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการ หน่วยงานเจา้ของโครงการไดส้อบถาม

ความเห็นประชาชน หรือท าประชาพิจารณ์แลว้ 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ รายงานผลการ

ประชาพิจารณ์ 

5. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งไดป้ระกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน 

(TOR) ไวใ้นเว็บไซต์หน่วยงานหรือเวบ็ไซต์ Gprocurement แลว้ 

  ผูติ้ดตามตรวจสอบโครงการสามารถ

ตรวจดูขอ้มูลไดท้างเว็บไซต์ของ

หน่วยงานนั้นหรือ 

www.gprocurement.go.th  

6. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งไดร่้างขอบเขตงานครบ 

ตามองค์ประกอบ TOR ไดแ้ก่ (ก) ความเป็นมา (ข) วตัถุประสงค์ 

(ค) คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา (ง) รูปแบบรายการหรือ 

คุณลกัษณะเฉพาะ (ง) ระยะเวลาด าเนินการ (จ) ระยะเวลาส่งมอบงาน 

และ (ฉ) วงเงินในการจดัหา 

  อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารเขียน TOR 

และการก  าหนดคุณสมบติัผูเ้สนอราคา 

http://www.palad.mof.go.th/wp-

content/uploads/2013/03/tor-25-03-

56.ppt.pdf  

7. ขอบเขตงานท่ีก  าหนดไวแ้สดงถึงความตอ้งการท่ีชดัเจน สมเหตุสมผล 

เปิดกวา้ง และอธิบายคุณลกัษณะเง่ือนไขท่ีจ าเป็น มีรายละเอียดเพียงพอ

ส าหรับผูป้ระกอบการ สามารถน าไปประกอบการพิจารณาเสนอราคา

รวมทั้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

   

8. มีความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นประกอบการจดัท า TOR    

9. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งไดเ้ปิดเผยราคากลางและวิธีการ

ค านวณราคากลางไวใ้นเว็บไซต์หน่วยงานและเวบ็ไซต์ Gprocurement 

และราคากลางใกลเ้คียงกบัราคาตลาด หรือค านวณภายใตห้ลกัเกณฑ์

การค านวณราคากลางท่ีทางราชการก  าหนด 

  ผูติ้ดตามตรวจสอบโครงการสามารถ

ตรวจดูขอ้มูลไดท้างเว็บไซต์ของ

หน่วยงานนั้นหรือ 

www.gprocurement.go.th  

รวม    

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/03/tor-25-03-56.ppt.pdf
http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/03/tor-25-03-56.ppt.pdf
http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/03/tor-25-03-56.ppt.pdf
http://www.gprocurement.go.th/


7.2) ข้ันตอนการจัดหาผู้ขายผู้รับจ้าง 

รายการท่ีติดตามตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเลือกใชวิ้ธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ตามระเบียบพสัดุ โดยเนน้วิธีการแข่งขนั (ไดแ้ก่ วิธีประกวดราคา 
วิธีสอบราคา หรือวิธี e-Auction) 

  กรณีหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งใชวิ้ธีพิเศษ
ใหส้อบทานรายละเอียดในขอ้ท่ี 2 

2. กรณีท่ีหน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเลือกใชวิ้ธีพิเศษโดยอา้งเหตุ
เร่งด่วน หรือตอ้งซ้ือจากผูข้ายผูรั้บจา้งเป็นรายเฉพาะ หรือใชวิ้ธีการอ่ืน
ไม่ไดผ้ลแลว้นั้น เหตุผลการใชวิ้ธีพิเศษมีความชดัเจนและปรากฏใน
รายงานขออนุมติั 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ รายงานขอซ้ือ 
ขอจา้ง 

3. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเปิดเผยเอกสาร ประกาศและเง่ือนไข
การเสนอราคาในเว็บไซต์หน่วยงานหรือเวบ็ไซต์ Gprocurement  

  ผูติ้ดตามตรวจสอบโครงการสามารถ
ตรวจดูขอ้มูลไดท้างเว็บไซต์ของ
หน่วยงานนั้นหรือ 
www.gprocurement.go.th  

4. เอกสาร ประกาศ และเง่ือนไขการเสนอราคา ก  าหนดเง่ือนไขการเสนอ
ราคาครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างครบถว้นสมบูรณ์ 
ไม่คลุมเครือ ก  าหนดระยะเวลาการย่ืนเสนอราคาชดัเจน 
ก  าหนดหลกัประกนัซอง หลกัประกนัสญัญาเป็นไปตามระเบียบพสัดุ 
ก  าหนดงวดงาน งวดเงินและการส่งมอบงานอย่างเหมาะสม 

   

5. เอกสารประกวดราคา สอบราคา หรือ e-Auction ก  าหนดคุณสมบติัพสัดุ 
สินคา้ บริการ งานกอ่สร้าง โดยไม่เจาะจงย่ีหอ้ หรือไม่เอ้ือประโยชน ์
ใหผู้เ้สนอราคารายใดรายหน่ึง หรือ ไม่กีดกนัใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืน 
เขา้เสนอราคา 

   

6. จ านวนผูเ้ขา้เสนอราคามีมากกว่า 3 รายข้ึนไป   หากมีผูเ้ขา้เสนอราคาเพียง 2-3 ราย 
อาจเป็นสญัญาณหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า 
การจดัหาคร้ังนั้นมีการแข่งขนักนันอ้ย 
และมีโอกาสท่ีจะสมยอมกนั 
ในการเสนอราคา 

7. ไม่มีผูเ้เสนอราคารายหน่ึงรายใดมีความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติกบั 
ผูใ้ชอ้  านาจสาธารณะ เช่น เจา้ของบริษทัผูรั้บเหมามีนามสกุลเดียวกบั
นายก อปท. นั้น 

  กรณีความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติในการ
ประมูลงานนบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการทุจริต 
ในลกัษณะอุปถมัภ ์เล่นพรรคเล่นพวก 

8. คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาคดัเลือกผูข้ายผูรั้บจา้ง 
ท่ีเสนอราคาต ่าสุด และเสนอราคาต ่ากว่าราคากลาง 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ รายงานผลการ
พิจารณาการประกวดราคา (กรณี
ประกวดราคา) รายงานผลการสอบราคา 
(กรณีสอบราคา) และ รายงานผลการ
ประมูลดว้ย e-Auction (กรณี e-Auction) 

9. ไม่มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการคดัเลือกจากผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
โดยเฉพาะร้องเรียนเกี่ยวกบัการพิจารณาผลท่ีไม่เป็นธรรม 

   

รวม    

http://www.gprocurement.go.th/


7.3) ข้ันตอนการจัดท าสัญญา 

รายการท่ีติดตามตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. หน่วยงานท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งจดัส่งส าเนาสญัญาให ้สตง. 

ภายใน 30 วนันบัจากวนัลงนามในสญัญา 

  ผูติ้ดตามตรวจสอบสามารถเขา้ถึง

ฐานขอ้มูลสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งไดท้าง 

เว็บไซต์ http://procurement-oag.in.th/ 

2. เอกสารสญัญามีความครบถว้นสมบูรณ์ตามมาตรฐานสญัญาจดัซ้ือ 

จดัจา้งของราชการ เช่น ตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีขดัแยง้กนั เน้ือหาพสัดุท่ีจะ

จดัหาตอ้งเป็นไปตาม TOR ก  าหนดมูลค่าสญัญา การแบ่งงวดงานและ

งวดเงิน ก  าหนดหลกัประกนัสญัญา ก  าหนดวิธีการส่งมอบ จ านวนท่ี 

ส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบ ก  าหนดเร่ืองการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

(กรณีสญัญาจา้งก่อสร้าง) ก  าหนดอตัราค่าปรับ การแกไ้ขสญัญา 

เง่ือนไขการขอขยายระยะเวลาตามสญัญา 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ สญัญาจดัซ้ือ    

จดัจา้ง 

รวม    

 

7.4) ข้ันตอนการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 

รายการท่ีติดตามตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาโดยขั้นตอนการขออนุมติัเปล่ียนแปลง

แกไ้ขสญัญาเป็นไปตามระเบียบพสัดุ ไม่ท าใหร้าชการเสียประโยชน์ 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ บนัทึกขออนุมติั

เปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาซ่ึงจะตอ้ง

น ามาแนบทา้ยสญัญา 

2. กรณีแกไ้ขสญัญาในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั หน่วยงานท่ีท าการจดัซ้ือ

จดัจา้งไดส่้งร่างสญัญาแกไ้ขใหส้ านกังานอยัการสูงสุดตรวจสอบแลว้ 

   

3. ผูข้ายผูรั้บจา้งขอขยายระยะเวลาสญัญาโดยเหตุผลการขอขยายระยะเวลา

ตามสญัญาเป็นไปตามเง่ือนไขสญัญา ไม่ท าใหร้าชการเสียประโยชน์ 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ หนงัสือของ

ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งท่ีขออนุมติัขยาย

ระยะเวลาตามสญัญา บนัทึกอนุมติัของ

หน่วยงานเพื่อแนบทา้ยสญัญา 

4. ผูข้ายผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถว้นและถูกตอ้งตามท่ีก  าหนดไว ้

ในสญัญา 

  เอกสารท่ีขอตรวจดู คือ รายงานผลการ

ตรวจรับพสัดุ รายงานการตรวจการจา้ง 

(กรณีงานจา้งก่อสร้าง) และบนัทึก 

ผูค้วบคุมงาน 

5. กรณีผูข้ายผูรั้บจา้งส่งมอบงานล่าชา้ หน่วยงานไดแ้จง้เร่ืองเพื่อขอ 

สงวนสิทธ์ิการปรับ 

   

รวม    

 

  

http://procurement-oag.in.th/


8)  การรายงานผลการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ โดยแยกตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ จ านวนข้อท้ังหมด ค าตอบ 

ใช่ 

ค าตอบ 

ไม่ใช่ 

ร้อยละของค าตอบว่า

ไม่ใช่ 

1. ขั้นตอนก่อนการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 9    

2. ขั้นตอนการจดัหาผูข้ายผูรั้บจา้ง 9    

3. ขั้นตอนการจดัท าสญัญา 2    

4. ขั้นตอนการบริหารสญัญาและตรวจรับพสัดุ 5    

รวม 25    

 

 ความเห็นโดยสรุป................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... .......................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 9. รายงานขอ้มูลไปยงัหน่วยงานต่อตา้นการทุจริตหรือหน่วยงานรัฐท่ีท าการจดัซ้ือจดัจา้ง 

องค์กรภาคประชาสงัคมไดร้ายงานขอ้มูลการติดตามตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐไปยงัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

 (   ) ป.ป.ช. 

 (   ) สตง. 

 (   ) ป.ป.ท. 

 (   ) กลุ่มงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่ีท าการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 (   ) อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................................................... 

 

 

 ลงช่ือ........................................................................................... ลงช่ือ........................................................................................... 

 

ผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสงัคม...................................................... 

วนัท่ี.............................................................................................. 


