
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  



 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 1. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 
 2. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 3. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560  
    ตามจ านวนโครงการโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560  
  ตามจ านวนงบประมาณโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
  พิจารณาตามงบประมาณท่ีประหยัดได้โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

1. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560  
 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
 

จ านวนครั้ง 
ร้อยละ 

ของจ านวน
งบประมาณ 

 
จ านวนครั้ง 

ร้อยละ 
ของจ านวน
งบประมาณ 

ตกลงราคา           477 5.47 388 9.64 

เฉพาะเจาะจง           - - 3 0.27 

สอบราคา 22 4.62 13 4.24 

e-bidding 14 48.62 15 39.67 

e-market 1 0.30 1 0.25 

พิเศษ 2 1.72 7 15.09 

การจ้างที่ปรึกษา  19 39.27 13 30.84 

 535 100.00 440 100.00 
 
 

 
  



 
 

2. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนคร้ัง จ านวนเงิน 

ตามสัญญา 
ร้อยละ 

ของจ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
ของจ านวน
งบประมาณ 

ตกลงราคา           388 29,190,515.55  88.18 9.64 

เฉพาะเจาะจง 3 818,800.00  0.69 0.27 

สอบราคา 13 12,833,093.78  2.95 4.24 

e-bidding 15 120,064,388.00  3.41 39.67 

e-market 1 749,000.00  0.23 0.25 

พิเศษ 7 45,664,605.00  1.59 15.09 

การจ้างที่ปรึกษา 13 93,355,400.00  2.95 30.84 

รวมท้ังสิ้น 440 302,675,802.33  100.00 100.00 

 

 การด าเนินการข้างต้นเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการเร่งรัดการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปอย่างคล่องตัว คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
ได้ก าหนดขยายระยะเวลาในการก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)  ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2560 โดยกรมบัญชีกลางก าหนดให้โครงการที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560 ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และด าเนินการถึงขึ้นตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนด
ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมารถด าเนินการต่อไปได้ อาทิ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการแข่งขัน  เช่น  
สอบราคา ประกวดราคา ด าเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการแข่งขัน เช่น วิธีตกลงราคา ด าเนินการอนุมัติรับราคา (อนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง) ของผู้ยื่นข้อเสนอ และการจ้างที่ปรึกษา ด าเนินการถึงขั้นตอนมีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาแล้ว   
เป็นต้น ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ไม่สามารถด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เนื่องจาก ต้องด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  



 
 

3. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตามจ านวนโครงการโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วย : รายการ 

จ านวนโครงการ 
 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา เฉพาะ 
เจาะจง 

สอบราคา e-bidding e-market พิเศษ จ้างที่ปรึกษา 

440 388 3 13 15 1 7 13 

ร้อยละ 88.18 0.69 2.95 3.41 0.23 1.59 2.95 
 
 
 

 
 พิจารณาตามจ านวนโครงการโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีตกลงราคา มากที่สุด จ านวน 388 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.18 รองลงมาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding : e-bidding)  จ านวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.41 และวิธีสอบราคาและจ้างที่ปรึกษา 

จ านวนวิธีละ 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.95 ตามล าดับ 
  

388

3

13
15 1 7

13

ตกลงราคา          

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

e-bidding

e-market

พิเศษ

การจ้างที่ปรึกษา



 
 

4. การวิเคราะห์การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตามจ านวนงบประมาณโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

หน่วย : รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-bidding e-market พิเศษ จ้างที่ปรึกษา 

302,675,802.33 29,190,515.55 818,800.00 12,833,093.78 120,064,388.00 749,000.00 45,664,605.00 93,355,400.00.00 

ร้อยละ 9.64 0.27 4.24 39.67 0.25 15.09 30.84 
 

 
 พิจารณาตามจ านวนงบประมาณโดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง  
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) มากที่สุด จ านวน 120,064,388 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 39.67  รองลงมาจ้างที่ปรึกษา จ านวน  93,355,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.84 และวิธีพิเศษ 
45,664,605 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.09 ตามล าดับ 

29,190,515.55 

818,800.00 

12,833,093.78 

120,064,388.00 

749,000.00 

45,664,605.00 

93,355,400.00 
ตกลงราคา          

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

e-bidding

e-market

พิเศษ

การจ้างที่ปรึกษา



 

5. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างท่ีประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
พิจารณาตามงบประมาณที่ประหยัดได้โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

 
 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2560 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 
ที่ประหยัดได้ 

ตกลงราคา           29,604,227.55  29,190,515.55  413,712.00         0.13  
เฉพาะเจาะจง 845,000.00  818,800.00  26,200.00         0.01  
สอบราคา 16,835,000.00  12,833,093.78  4,001,906.22         1.24  
e-bidding 132,351,100.00  120,064,388.00  12,286,712.00         3.82  
e-market 750,000.00  749,000.00  1,000.00         0.0003  
พิเศษ 47,208,000.00  45,664,605.00  1,543,395.00         0.48  
การจ้างที่ปรึกษา 93,907,500.00  93,355,400.00  552,100.00         0.17  
รวมท้ังสิ้น 321,500,827.55  302,675,802.33  18,825,025.22         5.86  

 
 พิจารณาตามงบประมาณที่ประหยัดได้โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีงบประมาณที่
ประหยัดได้วิธี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding) มากที่สุด  จ านวน 
12,286,712.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 รองลงมาวิธีสอบราคา จ านวน 4,001,906.22  บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.24 และวิธีพิเศษ จ านวน 1,543,395.00  คิดเป็นร้อยละ 0.48  ตามล าดับ   

0.13 
0.01 

1.24 

3.82 

0.0003 

0.48 0.17 

ตกลงราคา          

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

e-bidding

e-market

พิเศษ

การจ้างที่ปรึกษา



 

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซี่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. 
กฎ ระเบียบฯ ต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว และหรือไม่มี 
ผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด  เป็นเหตุให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามก าหนดเวลา หรือท าให้ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 

3. กฎกระทรวง ระเบียบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เปลี่ยนไป 
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติ
หลายฉบับ อาทิ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกาศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  

4. การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลางไม่ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่มี
ความชัดเจนท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง  

5. การเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ไม่มีความเสถียร ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบได้ เนื่องจาก
ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และระเบียบฯ ใหม่  

 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
1. จัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาปฏิบัติงานที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ กองคลัง 

เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต ้พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ต้องการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าโดยก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกาศใช้จะสามารถลงนามได้ และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท าในปีงบประมาณนั้น ๆ   

3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพ่ือพัฒนาและศึกษา ท าความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎ ระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


