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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกลาง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
2564 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมี
ความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564  
รายการ จำนวน (เรื่อง) 

แผนจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท ในปีงบประมาณ 2564 430 
แผนจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท ในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้ดำเนินการ 332 

 
ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับแผนคิดเป็น 77.21% เนื่องจาก 

บางรายการมีการยกเลิก บางรายการมีการทบทวนเพื่อจัดหาในภาพรวม สวทช. เพื่อให้เกิดอำนาจในการ
ต่อรอง เป็นต้น 

 
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (แยกตามวงเงิน) 

 

วิธีการจัดหา จำนวน 
(เรื่อง) 

งบประมาณ (บาท) วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

วงเงินที่ประหยัดได้
เทียบกับ

งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

% 
ประหยัดได้
เทียบกับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

2.1 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท 

13,522 651,439,125.29 645,779,547.45 5,659,577.84 0.87 

➢ เฉพาะเจาะจง 13,522 651,439,125.29 645,779,547.45 5,659,577.84 0.87 

2.2 กรณีวงเงินมากกว่า 
500,000 บาท 

377 1,471,599,105.11 1,380,184,972.19 91,414,132.92 6.21 

➢ เฉพาะเจาะจง 157 413,743,340.00 409,752,826.78 3,990,513.22 0.96 

➢ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 9 3,282,122.80 2,861,481.52  420,641.28 12.82 



หน้า 2 จาก 4 
 

วิธีการจัดหา จำนวน 
(เรื่อง) 

งบประมาณ (บาท) วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

วงเงินที่ประหยัดได้
เทียบกับ

งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

% 
ประหยัดได้
เทียบกับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

➢ จ้างที่ปรึกษาวิธี
เฉพาะเจาะจง 

66 22,381,800.00 22,381,800.00 - - 

➢ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก 1 6,655,400.00 6,200,000.00 455,400.00 6.84 

➢ จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2 307,682.00 275,750.00 31,932.00 10.38 

➢ จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดย 
วิธีคัดเลือก 

5 9,806,995.00 9,500,845.00 306,150.00 3.12 

➢ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

88 651,093,301.90 583,895,114.42 67,198,187.48 10.32 

➢ วิธีคัดเลือก 49 364,328,463.41 345,317,154.47 19,011,308.94 5.22 

รวม 14,227 3,230,308,872.10 3,060,832,337.36 169,476,534.74 5.25 

 
ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 3,230,308,872.10 บาท  

โดยมีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้ 3,060,832,337.36 บาท สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั ้งไว้ 
169,476,534.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ของวงเงินงบประมาณ 
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3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (แยกตามประเภทของงาน) 
 

วิธีการจัดหา จำนวน 
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จ้าง (บาท) 

วงเงินที่
ประหยัดได้
เทียบกับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

% 
ประหยัดได้
เทียบกับ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

% เทียบกับ
จำนวนเรื่อง

ทั้งหมด 

การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป (ไม่รวมการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

88 651,093,301.90 583,895,114.42 67,198,187.48 10.32 0.63 

วิธีคัดเลือก 49 364,328,463.41 345,317,154.47 19,011,308.94 5.22 0.35 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13,679 1,065,182,465.29 1,055,532,374.23 9,650,091.06 1.83 98.42 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ การจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 9 3,282,122.80 2,861,481.52 420,641.28 12.82 0.06 
จ้างที่ปรึกษา 67 29,037,200.00 28,581,800.00 455,400.00 1.57 0.48 

จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

7 10,114,677.00 9,776,595.00 338,082.00 13.50 
 

0.05 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13,679 เรื่อง คิดเป็น 98.42% 

ของจำนวนเรื่องทั้งหมด ลำดับที่สอง คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 88 เรื่อง คิดเป็น 
0.63% ของจำนวนเรื่องทั้งหมด และลำดับที่สาม คือ วิธีจ้างที่ปรึกษา จำนวน 67 เรื่อง คิดเป็น 0.48% ของ
จำนวนเรื่องทั้งหมด 
 

4. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1 เนื่องจาก สวทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเพียงส่วนหนึ่ง ส่งผลให้หน่วยงาน

ภายใต้ สวทช. ต้องแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ เมื่อได้รับการ
สนับสนุนแหล่งทุนจากภายนอก หน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนย่อมต้องการผลลัพธ์การดำเนินงานที่รวดเร็ว จึงต้อง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความกระชั้นชิด ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นการล่วงหน้า
และมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันเวลา 
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4.2 การกรอกข้อมูลในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผู้ใช้งานทั้งประเทศเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า และมีการปิดปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง 

4.3 การตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือหนังสือเวียนที ่ออกมาบางเรื ่องมีความ 
ไม่ชัดเจน ทำให้กระทบกับการปฏิบัติงาน 

5.ข้อเสนอแนะ 
5.1 การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที ่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการลดภาระของผู้เสนอราคา แต่หาก
มองในภาพรวมของประเทศที่จะมุ่งหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงควรที่จะดำเนินการในระบบเครือข่าย
สารสนเทศได้ทั้งหมดทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เป็นเอกสารซึ่งจะเป็นการลดปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 มีหนังสือคณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 348 ลงว ันที ่  14 ม ิถ ุนายน 2564 กำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิในเร ื ่องการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการ
ได้สะดวกรวดเร็ว เป็นการลดภาระให้กับหน่วยงานของรัฐแล้ว 

 
 

 


