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รายงานการวิเ ค ราะห ์ผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ประจ  าป ีงบประมาณ 2562 
 

ฝ่ายพัสดุ ส านักงานกลาง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหนว่ยงานโปรง่ใส มีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล ตรวจสอบได้ และมี
ความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด เป็นไปตามการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ม ีการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562  
รายการ  จ านวน (เ ร ื่อง) 

แผนจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท ในปีงบประมาณ 2562 558 
 

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 (แยกตามวงเงิน) 
วิธ ีการจ ัดหา จ านวน 

(เ ร ื่อง) 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเ งินท ี่จ ัดซ ื้อ
หร ือจา้ง (บาท) 

วงเ งินท ี่
ประหย ัดได้
เท ียบก ับ

งบประมาณ
ที่ต ั้งไว้ (บาท) 

% 
ประหยดัได้
เท ียบก ับ

งบประมาณ
ที่ต ั้งไ ว้ 

2.1 กรณีวงเงนินอ้ยกวา่
หร ือเทา่กบั 500,000 
บาท 

14 ,887 656,647,090 653 ,056,622 3,590,468 0.55 

 เฉพาะเจาะจง 14,887 656,647,090 653,056,622 3,590,468 0.55 

2.2 กรณีวงเงนิมากกว่า 
500,000 บาท 

550 3 ,278,259,365 3 ,181,481,875 96,777,490 2.95 

 เฉพาะเจาะจง 309 624,080,625 619,982,884 4,097,740 0.66 

 การเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

1 1,079,100 981,000 98,100 9.09 

 จ้างที่ปรึกษาวิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

11 11,572,122 11,568,360 3,762 0.03 

 จ้างที่ปรึกษาวิธ ี
คัดเลือก 

1 2,000,000 1,968,300 31,700 1.59 
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วิธ ีการจ ัดหา จ านวน 
(เ ร ื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

วงเ งินท ี่จ ัดซ ื้อ
หร ือจา้ง (บาท) 

วงเ งินท ี่
ประหย ัดได้
เท ียบก ับ

งบประมาณ
ที่ต ั้งไว้ (บาท) 

% 
ประหยดัได้
เท ียบก ับ

งบประมาณ
ที่ต ั้งไ ว้ 

 จ้างออกแบบหรอื
ควบคุมงาน
ก่อสร้างโดย 
วิธ ีคัดเลือก 

2 9,025,500 8,807,491 218,009 2.42 

 จ้างออกแบบหรอื
ควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวธิ ี
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 

3 3,650,750 3,650,750 - - 

 วิธ ีตลาด
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-market) 

1 1,350,000 1,284,000 66,000 4.89 

 วิธ ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding) 

143 1,866,844,826 1,780,897,547 85,947,280 4.60 

 วิธ ีคัดเลือก 79 758,656,442 752,341,543 6,314,899 0.83 

รวม 15,437 3,934,906,455 3,834,538,497 100,367,958 2.55 
 
ใ นปีงบประมาณ 2562 ไ ด้รับอนุม ัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 3,934,906,455 บาท  

โ ดยมีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้  3,834,538,497 บาท สามารถ จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้  
100,367,958 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของวงเงินงบประมาณ 
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3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 (แยกตามประเภทของงาน) 
วิธ ีการจ ัดหา จ านวน 

(เ ร ื่อง) 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเ งินท ี่จ ัดซ ื้อ
หร ือจา้ง (บาท) 

วงเ งินท ี่
ประหยดัได้
เท ียบก ับ

งบประมาณ
ที่ต ั้งไ ว้ 
(บาท) 

% 
ประหยดัได้
เท ียบก ับ

งบประมาณ
ที่ต ั้งไ ว้ 

% เทยีบ
ก ับ

จ  านวน
เร ื่อง

ท ั้งหมด 

การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 
(ไม ่รวมการเช่าอสังหาริมทรัพย ์การจ้างที่ปรกึษา งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง)  
วิธ ีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding) 

143 1,866,844,826 1,780,897,547 85,947,280 4.6 0.93 

วิธ ีตลาด
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-market) 

1 1,350,000 1,284,000 66,000 4.89 0.01 

วิธ ีคัดเลือก 79 758,656,442 752,341,543 6,314,899 0.83 0.51 
วิธ ี
เฉพาะเจาะจง 

15,196 1,280,727,715 1,273,039,506 7,688,208 0.6 98.44 

การเช่าอสังหาริมทรพัย ์การจ้างที่ปรกึษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง  
การเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

1 1,079,100 981,000 98,100 9.09 0.01 

จ้างที่ปรึกษา 12 13,572,122 13,536,660 35,462 0.26 0.08 
จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

5 12,676,250 12,458,241 218,009 1.72 0.03 

 
วิธ ีการจัดซื้อจัดจ้างที่ม ีจ านวนมากที่สุด คือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง จ านวน 15,196 เรื่อง คิดเปน็ 

98.44% ของจ านวนเรื่องทั้งหมด ล าดับที่สอง คือ วิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 143 
เ รื่อง คิดเป็น 0.93% ของจ านวนเรื่องทั้งหมด และล าดับที่สาม คือ วิธ ีคัดเลือก จ านวน 79 เ รื่อง คิดเป็น 
0.51% ของจ านวนเรื่องทั้งหมด 
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4. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1 กิจกรรมขาดการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า ท าให้การด าเนินการเร่งด่วน กระชั้นชดิ

และมีความเสี่ยงที่จะไม่ทันเวลา 
4.2 การกรอกข้อมูลในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งม ีผู้ใช้งานทั้งประเทศเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า และมีการปิดปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง  
 

5.ข้อเสนอแนะ 
5.1 การก าหนดให้หน่วยงานของรฐัใชเ้อกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วย

อิเล็กทรอนกิส์เปน็เอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการลดภาระของผู้เสนอราคา แต่หาก
มองในภาพรวมของประเทศทีจ่ะมุ่งหนา้สู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั ควรที่จะด าเนนิการในระบบเครอืข่ าย
สารสนเทศ โดยไมต่้องจัดพิมพ์เปน็เอกสาร ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นการรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.2 สื่อสารกับทุกหนว่ยงานในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานประจ าปีที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 


