
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านกังาน ก.พ. ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง  ทั้งส้ินจ านวน 697 รายการ  วงเงินงบประมาณ 277,088,656.26 บาท
ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง เปน็เงินจ านวน  249,446,892.31  บาท  สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ เปน็เงินจ านวน 27,641,763.95 บาท 
คิดเปน็ร้อยละ 9.98%  รายละเอยีดแยกตามวิธีการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง  ดังนี้

ล ำดบั วิธี จดัซ้ือ/จดัจำ้ง
รำยกำร ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ

วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
1 วิธีตกลงราคา 7           1.00% 2,388,230.00       0.86% 2,388,230.00       -                   0.00%

2 วิธีเฉพาะเจาะจง 659       94.55% 48,084,369.66     17.35% 45,087,362.24     2,997,007.42     6.23%

3 วิธีสอบราคา 1           0.14% 1,800,000.00       0.65% 1,257,564.25       542,435.75        30.14%

4 วิธีพิเศษ 6           0.86% 7,984,419.00       2.88% 6,002,314.00       1,982,105.00     24.82%

5 วิธีกรณีพิเศษ 1           0.14% 7,474,200.00       2.70% 7,291,200.00       183,000.00        2.45%

6 วิธีประกวดราคา e-bidding 12         1.73% 61,084,900.00     22.05% 45,353,096.62     15,731,803.38    25.75%

7 วิธีคัดเลือก 3           0.43% 94,779,200.00     34.21% 89,268,469.00     5,510,731.00     5.81%

8 วิธeี - market 1           0.14% 881,337.60         0.32% 706,906.20         174,431.40        19.79%

วิธีกำรจำ้งทีป่รึกษำ
9 วิธีประกาศเชิญชวน 2           0.29% 13,200,000.00     4.76% 12,680,000.00     520,000.00        3.94%

10 วิธีเฉพาะเจาะจง 5           0.72% 39,412,000.00     14.22% 39,411,750.00     250.00              0.001%

รวม 697      100.00% 277,088,656.26  100.00% 249,446,892.31  27,641,763.95  9.98%

           จำกตำรำงขำ้งตน้ จะพบว่ำ
           1.  วิธีการที่ใช้ในการด าเนนิการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 659 รายการ คิดเปน็ 94.55%  รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส์  (e - bidding) คิดเปน็ร้อยละ 1.73%  (ภาพที่ 1 : แผนภมูแิสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
           2.  วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีคัดเลือก เปน็เงินจ านวน 94,779,200.- บาท  คิดเปน็ร้อยละ

34.21% รองลงมาเปน็วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e - bidding) เปน็เงินจ านวน 61,084,900.- บาท คิดเปน็ร้อยละ 22.05%  (ภาพที่ 2 : แผนภมูิ
แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ืดจัดจ้าง)

   ส านกังานเลขาธิการ
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ทีป่ระหยดัได้จ ำนวน งบประมำณ

สรุปรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ตัง้แต ่ตลุำคม 2560 - กันยำยน 2561)

งบประมำณวงเงิน



     ภาพที่ 1

วธิสีอบราคา
วธิพีิเศษ
วธิกีรณีพิเศษ
วธิปีระกวดราคา 
วธิคัีดเลือก
วธิี

1.00% 

94.55% 

0.14% 

0.86% 

0.14% 1.72% 0.43% 0.14% 
0.29% 

0.72% 

วธิตีกลงราคา วธิเีฉพาะเจาะจง 

วธิสีอบราคา วธิพีเิศษ 

วธิกีรณีพเิศษ วธิปีระกวดราคา e-bidding 

วธิคีดัเลอืก วธิeี - market 

จา้งทีป่รกึษา วธิปีระกาศเชญิชวน จา้งทีป่รกึษา วธิเีฉพาะเจาะจง 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำร 
จ ำแนกตำมวิธีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 



     ภาพที่ 2

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีสอบราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีประกวดราคา 
วิธีคัดเลือก
วิธี

0.86% 

17.35% 

0.65% 

2.88% 

2.70% 

22.05% 34.21% 

0.32% 

4.76% 

14.22% 

วธิตีกลงราคา วธิเีฉพาะเจาะจง 

วธิสีอบราคา วธิพีเิศษ 

วธิกีรณีพเิศษ วธิปีระกวดราคา e-bidding 

วธิคีดัเลอืก วธิeี - market 

จา้งทีป่รกึษา วธิปีระกาศเชญิชวน จา้งทีป่รกึษา วธิเีฉพาะเจาะจง 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวงเงินงบประมาณ 

จ าแนกตามวิธีการจดัซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

 

ส ำนักงำน ก.พ. 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการแจ้งเวียนให้ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุม่ ดังนี ้

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  
(เอกสารแนบ 1) 

2. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการค านวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เอกสารแนบ 2) 

3. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมตัวอย่างรายงาน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2562 
(เอกสารหมายเลข 3) 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแสดงการปรบัปรุงการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    



 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จ ากัด การจัดซือ้จัดจ้าง 
1. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลา  

และจ ากัดจ านวนการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ารับการอบรม ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ต้องใช้เวลาในการศึกษา ท าให้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
2. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจ านวนมาก 

มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่องก่อให้เกิดปัญหาการตีความ 

ในการปฏิบัติงาน ท าให้ต้องมีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า 
3. การจัดท าราคากลาง โดยการสืบราคาจากผู้ค้าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ค้า

ในการจัดท าราคา ท าให้เสียเวลาในการติดต่อ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจากกรมบัญชีกลางควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

อย่างละเอียด 

2. รวบรวมการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลางจัดท าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผ่านทาง Intranet               .พ. 
3. กรมบัญชีกลางควรก าหนดให้มีการจัดท าราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่วงเงินเกิน 500,000.- บาท ขึ้นไป 

 

************************ 

 

 

ปญัหา อปุสรรค ของการจดัซื้อจดัจา้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    


