๑

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงคมนำคม ได้ จั ด ท ำรำยงำนกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่กำหนดให้
ส่วนรำชกำรได้นำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำระบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ
ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน)
หน่วย : โครงกำร

จำนวนโครงกำร
317

วิธีเฉพำะเจำะจง
300
(94.64%)

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
e-bidding
16
(5.05%)

วิธีคัดเลือก
1
(0.31%)

แสดงแผนภูมิแสดงจานวนโครงการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกเป็นวิธีในการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซือ้ จัดจ้ าง
วิธีคัดเลือก
จานวน ๑ รายการ

วิธี e-bidding
จานวน 16 โครงการ

วิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน ๓๐๐ โครงการ
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

วิธีคดั เลือก

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดกระทรวงคมนำคม ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีโครงกำร
รวมทั้งสิ้น จำนวน 317 โครงกำร แบ่งวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้ดังนี้
1. วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 300 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 94.64
2. วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 5.05
3. วิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 0.31

๒

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจำนวนโครงกำรมำกที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 317 โครงกำร
ซึ่งเป็ นวิ ธีกำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำงตำมพระรำชบัญญั ติกำรจั ดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริห ำรพั สดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงพัสดุโดยวิธี เฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ
และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2560 ได้กำหนดให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำงำนบริกำรหรืองำนก่อสร้ำง ที่มีกำรผลิต จำหน่ำยก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงิน
ในกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงครั้ งหนึ่ง ไม่เกิน 500,000 บำท ให้ ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส่ว นรำชกำรเป็น ไปอย่ำ งคล่ องตัว และเพื่อให้ กำรเบิกจ่ำยของ ส่ว นรำชกำรโดยเฉพำะแผนงำน/โครงกำร
ขนำดเล็กเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล
วิธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ดจ้ ำ งมี จ ำนวนโครงกำรมำกเป็ น อั น ดั บ รองลงมำ ได้ แ ก่ วิธี ป ระกว ดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่ง มีวงเงินเกินกว่ำ 500,000 บำท และเป็นสินค้ำหรือ
งำนบริกำรที่ ไม่ได้กำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้ำ (e-catalog) จำนวน
16 โครงกำร และวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงกำร ประกอบด้วย งำนจ้ำงที่ปรึกษำ และจ้ำงทำของ ซึ่งเป็นกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด
ไม่น้อยกว่ำ 3 รำยให้เข้ำยื่นข้อเสนอ สำหรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำจะเป็นงำนที่มีลักษณะซับซ้อน ซับซ้อนมำก หรือ
ที่มีเทคนิค เฉพำะไม่เหมำะที่จะดำเนินกำรโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป โดยได้ดำเนินกำรตำม พ.ร.บ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละงบประมำณที่ใช้จริง(ก่อหนี้ผูกพัน)และกำรประหยัดงบประมำณ
ของงบประมำณ ที่ได้รับทั้งสิ้น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน)
หน่วย : บำท

งบประมำณที่ได้รับ

งบประมำณที่ใช้จริง
(ก่อหนี้ผูกพัน)
204,340,454.01
(95.66 %)

213,602,461.95
(100 %)

ประหยัดงบประมำณ
9,262,007.94
(4.34 %)

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้จริง (ก่อหนี้ผูกพัน) และงบประมาณที่ประหยัดได้ ของงบประมาณที่ได้รับในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประหยัดงบประมาณ
4.34 %

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ จริง
95.66 %

งบประมาณที่ใช้ จริ ง

ประหยัดงบประมาณ

จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จำนวนทั้งสิ้น 213,602,461.95 บำท งบประมำณที่ใช้จริง
(ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 204,340,454.01 บำท ประหยัดงบประมำณ จำนวน 9,262,007.94 บำท
คิดเป็นประหยัด งบประมำณได้ร้อยละ 4.34

๓

ตำรำงที่ ๓ แสดงร้อยละงบประมำณที่ใช้จริง (ก่อหนี้ผูกพัน) จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน)

งบประมำณที่ใช้จริง
204,340,454.01
(100 %)

วิธีเฉพำะเจำะจง
91,476,822.01
(44.76 %)

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
e-bidding
110,066,692
(53.86 %)

หน่วย : บำท

วิธีคัดเลือก
2,826,940
(1.38 %)

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใช้จริง (ก่อหนี้ผูกพัน) จาแนกเป็นร้อยละวิธีในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
1.38 %

งบประมาณที่ใช้ จริ ง
วิธีเฉพำะเจำะจง
44.76 %

วิธี e-bidding
53.86 %

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding

วิธีคดั เลือก

จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมำณที่ใช้จริง (ก่อหนี้ผูกพัน)
จำนวน 204,340,454.01 บำท แบ่งเป็นจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี e-bidding จำนวน 110,066,692 บำท
คิดเป็ นร้ อยละ 53.86 วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 91,476,822.01 บำท คิดเป็นร้อยละ 44.76 และ
วิธีคัดเลือก จำนวน 2,826,940 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.38
งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด ได้แก่ วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นจำนวนเงิน 110,066,692 บำท คิดเป็นร้อยละ 53.86 ประกอบด้วยโครงกำรที่มีเงินงบประมำณ ที่ได้รับ
ตั้งแต่ ๕ แสนบำทขึ้นไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนด
ให้จั ดซื้อจั ดจ้ำงด้วยวิธีป ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่น โครงกำรจ้ำงบริก ำรระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) โครงกำรจ้ำงให้บริกำรสื่อสำรข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่ำเช่ำคู่สำย
ของกระทรวงคมนำคม โครงกำรจ้ำงปรับปรุงอำคำรสำนักงำนและอำคำรหอประชุมของสำนักงำนภูมิภำคเอเชีย
และแปซิฟิกขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)
โครงกำรจ้ำงโครงกำรทดแทนระบบ Active Directory ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และโครงกำร
จ้ำงบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บริกำรข้อมูลกำรเดินทำงและกำรขนส่งแบบบูรณำกำร
ด้วยระบบ GIS เป็นต้น

๔

งบประมำณที่ ใ ช้ ใ นกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งรองลงมำ ได้ แ ก่ วิ ธี เ ฉพำะเจำะจง เป็ น จ ำนวนเงิ น
91,476,822.01 บำท คิดเป็นร้อยละ 44.76 รองลงมำได้แก่ วิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 2,826,940 บำท
คิดเป็นร้อยละ 1.38
ทั้งนี้ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธีกำรต้องคำนึงถึงจำนวนวงเงินงบประมำณที่ได้รับ โดยได้
ดำเนินกำร ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหำคม 2560
ปัจจัยที่มีผลต่อจานวนของวิธีการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีประกอบด้วย
พ.ร.บ. กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ 24
กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
เพื่อให้เป็น มำตรฐำนกลำงตำมหลักสำกลและสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล
ส่งเสริมกำร ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมีควำมโปร่งใสและ
สำมำรถ ตรวจสอบได้ ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งไม่ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นฯ และกำหนดให้ภำคประชำชนได้มีโอกำสเข้ำมำตรวจสอบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐและมีกำร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงอย่ำง
ครบวงจร ตั้งแต่ กำรเปิดเผยแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี กำรจัดทำประกำศเชิญชวน กำรประกำศผลผู้ชนะ
และกำรทำสัญญำ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใส ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ รวมทั้งมีกำรกำหนดโทษ
ทำงอำญำกับ เจ้ ำหน้ ำที่ห รื อผู้มีอำนำจหน้ ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงที่กระทำควำมผิ ดตำม พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2560 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 24 สิงหำคม
2560 โดยได้กำหนดวิธี จัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้
1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรทั่วไป
ที่มคี ุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่หน่วยงำนของรัฐกำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์
(e-Market) วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบรำคำ คือกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน 500,000 บำท
2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรง
ตำมเงื่อนไขที่หน่วยงำนของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 3 รำยให้เข้ำยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงำนนั้นมีผู้ประกอบกำร
ที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดน้อยกว่ำ 3 รำย หรือกรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธปี ระกำศเชิญชวนทัว่ ไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับกำรคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีคุณลักษณะเฉพำะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต
จำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้ บริก ำรโดยผู้ประกอบกำรที่มีฝีมือโดยเฉพำะ หรือมีควำมชำนำญเป็นพิเศษหรือ
มีทักษะสูง และ ผู้ประกอบกำรนั้นมีจำนวนจำกัด
(ค) มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมำจำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดหมำยได้
ซึง่ หำกใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อควำมต้องกำรใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำน หรือมีข้อจำกัดทำงเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นกำรเฉพำะ
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(จ) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือดำเนินกำรโดยผ่ำนองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในรำชกำรลับ หรือเป็นงำนที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับของหน่วยงำนของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงำนจ้ำงซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทรำบควำมชำรุดเสียหำยเสียก่อน จึงจะ
ประมำณค่ำซ่อมได้ เช่น งำนจ้ำงซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
3. วิธีเ ฉพำะเจำะจง ได้แ ก่ กำรที่ห น่ว ยงำนของรั ฐ เชิญ ชวนผู้ ป ระกอบกำรที่ มีคุณ สมบัติ
ตรงตำมเงื่อนไขที่หน่วยงำนของรัฐกำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ
รวมทั้ ง กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพั ส ดุ กั บ ผู้ ป ระกอบกำรโดยตรงในวงเงิ น เล็ ก น้ อ ยตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง
กรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับกำรคัดเลือก
(ข) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงิน
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ค) กำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำงพัส ดุที่มีผู้ ประกอบกำรซึ่งมีคุณสมบัติโ ดยตรงเพียงรำยเดียวหรือ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ำยหรือตัวแทนผู้ให้บริกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย
เพียงรำยเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีควำมจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจำกเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชำติหรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรื อ
วิธีคัดเลือกอำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำและอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
(จ) พัส ดุที่จ ะทำกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงเป็นพัส ดุ ที่เกี่ยวพันกับพัส ดุที่ไ ด้ทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำ ง
ไว้ก่อนแล้ว และมีควำมจำเป็นต้องทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพิ่มเติมเพื่อควำมสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในกำรใช้พัสดุนั้น
โดยมูลค่ำของพัสดุที่ทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่ำพัสดุที่ได้ทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็ น พัส ดุที่จ ะขำยทอดตลำดโดยหน่ว ยงำนของรัฐ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรื อ
หน่วยงำนของต่ำงประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น กฎกระทรวงกำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำร
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำ งำนบริกำร หรืองำนก่อสร้ำง ที่มีกำรผลิต
จำหน่ำยก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท งำนจ้ำงที่
ปรึกษำที่มีวงเงินค่ำจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท งำนจ้ำงที่มีที่ปรึกษำในงำนที่จะจ้ำงนั้นจำนวนจำกัด และมี
วงเงินค่ำจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงที่มีวงเงิน งบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำงครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีวงเงิน เล็กน้อยไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บำท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐำนในกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงนั้น ในกรณีที่
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ เป็นต้น
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กำรจ้ำงที่ปรึกษำ
(๑) วิธีป ระกำศเชิญชวนทั่ ว ไป ได้ แก่ กำรที่ห น่ ว ยงำนของรั ฐ เชิ ญชวนที่ป รึกษำทั่ว ไปที่ มี
คุณสมบัติตรง ตำมเงื่อนไขที่หน่วยงำนของรัฐกำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะที่ปรึกษำที่มีคุณสมบัติตรงตำม
เงื่อนไขที่หน่วยงำนของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสำมรำยให้เข้ำยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงำนนั้นมีที่ปรึกษำที่มี
คุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดน้อยกว่ำสำมรำย
(๓) วิธี เ ฉพำะเจำะจง ได้แ ก่ กำรที่ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ เชิ ญ ชวนที่ ปรึ ก ษำที่ มี คุณ สมบัติ ต รง
ตำมเงื่อนไขทีห่ น่วยงำนของรัฐกำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ จัด
จ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในระเบียบฯ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด หน่วยงำนของรัฐ
จะต้ อ งด ำเนิ น กำรในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ผ่ ำ นทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ดจ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP โดยจะต้องมีควำมพร้อมของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ อีกทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมแนวทำงปฏิบัติที่กำหนด ตั้งแต่กระบวนกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ ำง กำรประกำศเชิญชวน
กำรบันทึกผลกำรพิจำรณำกำรประกำศผลผู้ ชนะ และกำรเว้นระยะเวลำอุทธรณ์ก่อนกำรลงนำมในสัญญำ
ซึ่ ง มี ก ระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำนทำงระบบฯ หลำยขั้ น ตอน ซึ่ ง พบว่ ำ มี ปั ญ หำอุ ป สรรคของกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ใน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กำรดำเนินกำรบริหำรสัญญำไม่เป็น ไปตำมกำหนดเวลำตำมข้อกำหนดของสัญญำฯ และ
บำงโครงกำรมีควำมจำเป็นต้องแก้ไขสัญญำ ทำให้กำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ กำรตรวจรับพั สดุล่ำช้ำ ส่งผลกระทบ
ต่อกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๒. บุ ค ลำกรขำดควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมำย ขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นพั ส ดุ
ที่จำเป็นต่อ กำรปฏิบัติงำนภำยใต้ พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๓. กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเทศของกรมบัญชีกลำงผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) บำงครั้งไม่สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำระบบได้ เนื่องจำกระบบขัดข้อง
และมีกำรปิดปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ทำให้
เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน
๔. กรมบัญชีกลำงมีกำรออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับ แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้งมีย กเลิ กหนั งสื อเวีย นเพื่ อปรั บ ปรุงแก้ไขแนวทำงปฏิบัติ ทำให้ กำรปฏิบัติงำนไม่เกิดควำมคล่ องตั ว
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตำมศึกษำกฎระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติปัจจุบัน
๕. พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ มีควำมหมำยซับซ้อนต้องใช้กำรตีควำม ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรหำรือกับกรมบัญชีกลำง เพื่อควำมเข้ำใ จ
ที่ถูกต้องและป้องกันควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน

๗

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุง
กองบริหำรกำรคลัง ได้มีกำรแก้ไขปัญหำ ดังนี้
๑. ทำกำรศึกษำข้อกำหนดต่ำงๆ ของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งหนังสือเวียนซ้อมควำมเข้ำใจต่ำงๆ เพื่อให้ส ำมำรถปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่ำงถูกต้อง
๒. จั ดกำรอบรมให้ ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติก ำรจัดซื้อจัดจ้ ำ งและกำรบริห ำรพัส ดุ
ภำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบี ย บกระทรวงกำรคลั งว่ ำด้ว ยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริห ำรพัส ดุภ ำครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ กับ บุ คลำกรที่ป ฏิบั ติง ำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงให้ มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจและพร้อมที่จ ะ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
๓. จัดส่งบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงเข้ำรับกำรอบรมเสริมสร้ ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้ว ยกำรจั ดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริ หำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้ ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
๔. รวบรวมประเด็นปัญหำและข้อสงสัยต่ ำงๆ และเดินทำงไปกรมบัญชีกลำงเพื่อสอบและ
หำรือแนวทำง กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบี ยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ โดยตรงเพื่อทำควำมเข้ำใจและนำมำปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
กำรร้ อ งเรี ย นเกี่ย วกั บ กำรจัดซื้อจั ดจ้ ำ ง ในปีง บประมำณ 25๖3 ไม่ปรำกฏข้อร้อ งเรีย น
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแจ้งเข้ำไปยังหน่วยงำนแต่อย่ำงใด
---------------------------------------------------------------------------------

