e-Auction 88 ครั้ง คิดเป็น 0.59 %
กรณีพิเศษ 81 ครั้ง คิดเป็น 0.55 %
วิธีพิเศษ 227 ครั้ง คิดเป็น 1.53 %
ประกวดราคา 4 ครั้ง คิดเป็น 0.03 %

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 62 ครั้ง คิดเป็น 0.42 %
ออกแบบ ควบคุมงาน คัดเลือกแบบจํากัด 5 ครั้ง คิดเป็น 0.03 %

จํานวน(ครั้ง)

ต่อสัญญา 4 ครั้ง คิดเป็น 0.03 %
ออกแบบและควบคุมงาน-คัดเลือก 3 ครั้ง คิดเป็น 0.02 %
ออกแบบและควบคุมงาน-ตกลง 2 ครั้ง คิดเป็น 0.01 %

สอบราคา 129 ครั้ง คิดเป็น 0.87 %
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
พิเศษ
กรณีพิเศษ
ประกวดราคา (e-Auction)
ทีปรึกษา/ผู้เชียวชาญ-ตกลง
ออกแบบและควบคุมงาน-คัดเลือกแบบ จํากัด
ต่อสัญญา
ออกแบบและควบคุมงาน-ตกลง
ออกแบบและควบคุมงาน-คัดเลือก

ตกลงราคา 14,214 ครั้ง คิดเป็น 95.92 %

1) ตารางแสดงรายการ ที 1 ร้ อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซือจัดจ้ างประจําปี งบประมาณ พ.ศ. '((8

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เป็นวิธีที่มีจํานวนรายการสูงที่สุด คือ 14,214 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 95.92 รองลงมา
คือวิธีพิเศษ จํานวน 227 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 1.53 และวิธีสอบราคา จํานวน 129 รายการ คิดเป็น 0.87 ส่วนวิธีอื่นๆ เช่น กรณีพิเศษ ต่อสัญญา
จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน มีจํานวนรายการแต่ละวิธีไม่มาก รวมกันคิดเป็นร้อยละ 1.68

จํานวนเงิน (บาท)
432,150,388.31 บาท
คิดเป็ น 32.04 %

415,098,671.56 บาท
คิดเป็ น 30.77 %
343,146,895.17 บาท
คิดเป็ น 25.44 %

366,115.57 บาท
คิดเป็ น 0.03 %
83,975,462.31 บาท
คิดเป็ น 6.23 %

51,976,840.77 บาท
คิดเป็ น 3.85 %

4,585,700.93 บาท
คิดเป็ น 0.34 %
ตกลงราคา
จํานวนเงิน 415,098,671

139,137.04 บาท
คิดเป็ น 0.01 %

324,195.78 บาท
คิดเป็ น 0.02 %

577,500.00 บาท
คิดเป็ น 0.04 %

16,531,467.38 บาท
คิดเป็ น 1.23 %

สอบราคา

ประกวดราคา

พิเศษ

กรณีพิเศษ

ประกวดราคา (eAuction)

ทีปรึกษา/
ผู้เชียวชาญ-ตกลง

ออกแบบและ
ควบคุมงานคัดเลือกแบบ จํากัด

ต่อสัญญา

ออกแบบและ
ควบคุมงาน-ตกลง

ออกแบบและ
ควบคุมงานคัดเลือก

83,975,462.

4,585,700.9

343,146,895

51,976,840.

432,150,388

16,531,467.

139,137.04

577,500.00

324,195.78

366,115.57

จํานวนเงิน

ตารางแสดงรายการ ที 2 ร้ อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซือจัดจ้ างประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงานฯ ในปีงบประมาณ 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,124,554.82 บาท งบประมาณที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction เป็นจํานวนเงิน 432,150,388.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.04 ซึ่งเป็นจํานวนสูงที่สุดจากจํานวนงบประมาณรวมทุกวิธี
รองลงมาคือวิธีตกลงราคา เป็นจํานวนเงิน 415,098,671.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 และวิธีพิเศษ เป็นจํานวนเงิน 343,146,895.17 บาท คิดเป็นร้อยละ
25.44 จะเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction นั้น มากเป็นอันดับแรก เนื่องจากวิธี e-Auction เป็นวิธีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละรายการตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จึงทําให้วงเงินงบประมาณรวมของวิธี e-Auction สูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยรายละเอียดวิธี e-Auction ที่ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่
(1) จ้างก่อสร้างโรงงานต้นแบบ อาคาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ วงเงิน 25,930,000.00 บาท
(2) จ้างก่อสร้างโรงเรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ วงเงิน 24,920,000.00 บาท
(3) จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสํานักงานกลาง พื้นที่รอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอาคารสวทช. (โยธี)
วงเงิน 23,270,400.00 บาท
และพบว่างบประมาณในวิธีตกลงราคาที่มากเป็นอันดับสอง สอดคล้องกับการจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาที่มีจํานวนรายการมาก เป็นอันดับหนึ่ง
โดยมีงบประมาณรวมของวิธีตกลงราคารวมเป็นจํานวนเงิน 415,098,671.56 บาท

