
การรายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้ างประจ า เดือน
ตามแบบสรุปผลการด า เนินงานจัดซื้ อจัดจ้ าง ในรอบ เดือน . . .  ( แบบ สขร .1 )  
และแนวปฏิบัติ ในการ เปิด เผยสรุปผลการด า เนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง
ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบ e-GP



หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดขุองหน่วยงานของรัฐนั้นต้องกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุแกห่น่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ตรวจสอบได้และต้องป้องกนัปัญหาการทุจริตดว้ยการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญที่สง่เสริมกระบวนการป้องกนั
การทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสญัญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
และด าเนินการอย่างเคร่งครัด เนื้อหาประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจ้าง (5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง โดยหน่วยงาน
ต้องจัดท าและสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงาน
น าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน



พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เป็นกฎหมายทีส่ง่เสริมสทิธกิารรับรูแ้ละการเข้าถงึขอ้มลูข่าวสารทางราชการของประชาชน 
รวมทัง้เปน็กลไกทีส่ าคัญในการผลกัดันใหเ้กดิกระบวนการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
ที่น าไปสูก่ารบริหารราชการทีม่คีวามโปร่งใส อันเป็นปจัจัยหลกัของการบริหารราชการแผน่ดนิ 
ประกอบกบัรัฐบาลมแีนวนโยบายที่จะสง่เสริมใหป้ระชาชนมโีอกาสไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสาร
จากทางราชการและสือ่สาธารณะอืน่ได้อยา่งกว้างขวาง ถูกต้องเป็นธรรม และรวดเร็ว 
จึงจ าเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารพัฒนามาตรการการขบัเคลือ่นการปฏบิัติตามพระราชบญัญตัิขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อน าไปสูก่ารตอบสนองต่อสทิธิรับรู้ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน
อย่างมปีระสทิธิภาพ และการใหบ้ริการขอ้มลูขา่วสารทีด่ีแกป่ระชาชน 



มติคณะรัฐมนตรี 3 ตุลาคม 2560

เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครฐัถอืและปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการขอ้มลู
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดใหข้อ้มลูขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตวัชี้วดัความโปร่งใสของหนว่ยงานของรฐัเปน็ขอ้มูล
ข่าวสารทีต่อ้งจดัไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) 
แห่งพระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเครง่ครดั



ข้อมูลข่าวสารตามประกาศดังกล่าวมีความส าคัญ

“ เป็นเครื่องมอืสง่เสริมและเสริมสร้างความโปรง่ใสของหนว่ยงานและสอดคลอ้งกบับริบท
ตามขอ้ก าหนดของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ที่ให้ความส าคญั
กับการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ และได้ก าหนดไวใ้นบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนญูหลายสว่น ได้แก่ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 ก าหนดให้ 
“รัฐต้องเปดิเผยขอ้มูลหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ
ที่มิใช่ขอ้มลูเกีย่วกบัความมัน่คงของรัฐหรอืความลบัของทางราชการตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ และตอ้งจดัใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารดงักลา่วไดโ้ดยสะดวก ”



ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ให้หน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่ในการจัดหาพสัดุ ต้องเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัหาพสัดุ

ให้หน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่ในการให้บรกิารแก่ประชาชน ต้องเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารที่เกี่ยวขอ้ง
กับการให้บริการแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการบรหิารงานของหน่วยงาน

ให้หน่วยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการบรหิารงบประมาณของหน่วยงาน

ให้หน่วยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน

ให้หน่วยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยงาน

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



7. การด าเนนิการตามขอ้ 1 ถึงข้อ 6 ให้จัดใหม้ขีอ้มลูขา่วสารและดชันีส าหรับการสบืค้น
ในรูปแบบหนงัสือ เอกสารหรอืขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่ประชาชนสามารถเขา้ตรวจได้ 
ณ สถานที่ที่หนว่ยงานของรัฐจัดใหต้ามประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการจัดให้มขีอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้ห้ประชาชน
ตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2541



แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้

ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) 

บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

เนื้อหาประกอบด้วย (1) งานที่จัดซื้อหรอืจดัจา้ง (2) วงเงินจัดซื้อจดัจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรอืจา้ง 
(5) รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู้ได้รบัการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซื้อหรอืจา้ง (7) เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรปุ และ (8) เลขที่และวันทีข่องสญัญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 



โดยหน่วยงานต้องจัดท าและเสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ 
ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตน าแบบสรุปผล
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป



1. จัดท าแบบสรปุผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน... (แบบ สขร. 1)
เสนอผูบ้รหิารของหน่วยงานรบัทราบ 
ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) 
และขออนุญาตผูบ้รหิารของหนว่ยงาน
น าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน... (แบบ สขร. 1) 
ขึ้นเว็บไซต์ของหนว่ยงาน

2. ส่งแบบสรปุผลการด าเนินงานจดัซื้อจัดจา้ง
ในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1)
ในรูปเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ ไปยัง 
anti.corrup2563@gmail.com
ทุกวันที่ 5  ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย 

2.1 หนังสือเสนอผูบ้ริหาร 
2.2 แบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน ... (แบบ สขร. 1) 
2.3 Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบสรุปผลการด าเนินงาน

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... 

(แบบ สขร. 1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................

(ช่ือหน่วยงำน)................................................

วันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2564 (1)



ช่องท่ี (1)

ช่องท่ี (2)

ช่องท่ี (3)

ช่องท่ี (4)

ช่องท่ี (5)

ช่องท่ี (6)

ช่องท่ี (7)

ช่องท่ี (8)

ช่องท่ี (9)

ช่องท่ี (10)

ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง

ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน



ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

แจ้งเพื่อลดความซ ้าซ้อนของการจัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรมบัญชีกลางจึงปรับปรุงประกาศข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-GP) 

สอดคล้องกับสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ตามแบบ สขร.1



เข้าสู่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th คลิกเลือก ปุ่ม ค้นหาขั้นสูง

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


เลือกประเภทของประกาศ







กดปุ่ม “ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา”







ข้อสังเกตุ
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-GP) 
มีข้อมูลเฉพาะรายโครงการที่มีงบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป



แนวทางการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน

“ข้อมลูสาระส าคัญในรายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรปุผลการด าเนนิงาน
จัดซื้อจดัจ้างในรอบเดอืน ... (แบบ สขร. 1) ตามพระราชบญัญตัิข้อมลูขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) แสดงเนือ้หาประกอบดว้ย (1) งานที่จดัซื้อหรือจัดจ้าง 
(2) วงเงินจดัซื้อจัดจ้าง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรอืจ้าง (5) รายชื่อผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
(6) ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง (7) เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรปุ 
และ (8) เลขทีแ่ละวนัที่ของสญัญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้างได้ครบถว้นมากกว่าสญัญา
ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์( e-GP) : ซึ่งมขี้อมลูเฉพาะรายโครงการ
ที่มีงบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป



แนวทางการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน

ดังนั้น เพื่อลดขัน้ตอนการท างานทีซ่ับซอ้น ลดข้อผดิพลาดจากการท างานทีไ่มเ่ป็นระบบ 
จึงควรด าเนนิการตามแบบสรปุผลการด าเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน... (แบบ สขร.1) 
ตามประกาศคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ เรื่อง ก าหนดขอ้มลูขา่วสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปรง่ใสของหนว่ยงานของรัฐเป็นขอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งจัดไวใ้ห้ประชาชนตรวจดไูด้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) แห่งพระราชบญัญตัิข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540






