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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี 2562 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นบัณฑิตคุณภาพเป็นนักวิชาชีพที่ดีพัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้          
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุด้วยความโปร่งใส เปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียท้ังจาก           
ภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ได้ ตามหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีกรอบการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มหาวิทยาลัยดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการวาง
แผนการดำเนินงาน การเร่งรัดติดตาม ตลอดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง                 
ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล  

 

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ           
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ท่ีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 เพ่ือแสดงให้ เห็น ว่าการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส                    
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ตามมาตรา 8  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ กำหนดให้มีการวิ เคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี  โดยมี
รายละเอียด (1) สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธี  (2) ปัญหา อุปสรรค ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง (3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  

(1)  สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 

จำนวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง 

 
คัดเลือก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(e-bidding) 

67 42 2 23 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 62.69 ร้อยละ 2.98  ร้อยละ 34.33 
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ในปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน        
ทั้งสิ้น 67 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 42 โครงการ คิดเป็น      
ร้อยละ 62.69   โครงการรองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 23 โครงการ              
คิดเป็นร้อยละ 34.33  และน้อยท่ีสุดคือวิธีคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.98  

 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการ วงเงินงบประมาณ วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน              
และวงเงินที่ประหยัดได้จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง 

 
 

 

คัดเลือก ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

67 42 2 23 
วงเงินงบประมาณ 
259,433,800.- 

วงเงินงบประมาณ 
6,614,600.- 

วงเงินงบประมาณ 
10,527,000.-

วงเงินงบประมาณ 
242,292,200.- 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 2.55 ร้อยละ 4.06  ร้อยละ 93.39 
วงเงินที่ก่อหน้ีผูกพัน 
245,266,261.36

วงเงินที่ก่อหน้ีผูกพัน 
6,064,563.20

วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน 
10,400,000.-

วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน 
228,801,698.16

ร้อยละ 100 ร้อยละ 2.48 ร้อยละ 4.24  ร้อยละ 93.28 
วงเงินที่ประหยัดได้ 
14,167,538.64 

วงเงินที่ประหยัดได้  
550,036.80

วงเงินที่ประหยัดได้ 
127,000.-

วงเงินที่ประหยัดได้ 
13,490,501.84

ร้อยละ 100 ร้อยละ 3.88 ร้อยละ 0.90  ร้อยละ 95.22 

63%

3%

34%

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2562

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
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จากตารางที่  2 จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในปี 2562  มีจำนวนทั้งสิ้น 67 โครงการ  เป็นเงิน 259,433,800.-บาท พบว่าวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่งบประมาณสูงสุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 242,292,200.-บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 93.39 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 4.06  เป็นเงิน 10,527,000.-บาท และน้อยท่ีสุดคือวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 6,614,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 

และจากข้อมูลยังพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถดำเนินการก่อหน้ีผูกพันสัญญา
ในปีงบประมาณ 2562 ครบท้ังจำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถก่อหน้ีผูกพันด้วยวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 245,266,261.36 บาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุด เป็นเงิน 228,801,698.16 บาท           
คิดเป็นร้อยละ 93.28  รองลงมาคือวิธีคัดเลือก  เป็นเงิน  10,400,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.24  และน้อย
ที่สุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 127,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.90 

โดยผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถ
ประหยัดงบประมาณประเภทงบลงทุนได้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14,167,538.64 คิดเป็นร้อยละ 100 ด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดได้สูงสุดคือ เป็นเงิน 13,490,501.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 
95.22 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน  550,036.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.88  และน้อยที่สุดคือวิธี
คัดเลือก เป็นเงิน 127,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.90 บาท   

ตามที่ทราบจากข้อเท็จจริงทั่วไปว่า การจัดซื้อจัดจ้างจากวงเงินที่มูลค่าสูง ผู้ซื้อจะมีอำนาจ
การต่อรองมากกว่าวงเงินที่มีมูลค่าเล็กน้อย  แต่เมื่อปรากฏผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 โดยพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างรายวิธีแล้วจะสังเกตได้ว่า  วิธีที่ประหยัดที่สุดเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับเมื่อต้นปีงบประมาณ 
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 8.31 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 5.56 
และวิธีคัดเลือกประหยัดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ   ทั้งน้ี อาจมีปัจจัยสนับสนุนอ่ืนประกอบใน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  อาทิเช่น  สินค้าที่นำมาเปรียบเทียบไม่ใช่ชนิดเดียวกัน   ระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
สั่งจ้างไม่อยู่ในช่วงเดียวกัน  การต่อรองราคาวงเงินเล็กน้อยอาจมีความคล่องตัวมากกว่าวงเงินสูงๆ และ                
ผู้ที่ต่อรองให้ราคาเป็นผู้มีอำนาจในการลดสินค้ามากกว่าวงเงินที่มีมูลค่าสูง สินค้าแต่ละรายการมากจาก
ประเทศที่ผลิตต่างกันจึงมีต้นทุนการขนส่งไม่เท่ากัน   สินค้าบางประเภทเป็นสินค้าน้อยราย ดังน้ัน ผู้ขายจะ            
มีบทบาทในการกำหนดราคาตลาดมากกว่าสินค้าทั่วไป เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการจัดซือ้จัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ                   
2561 – 2562 
 
ที่ วิธีการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง 

จำนวน
โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ีก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณท่ีประหยัดได้ 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

1 เฉพาะเจาะจง 35 42 5,487,000.- 6,614,600.- 5,277,123.40 6,064,563.20 209,876.60 550,036.80

2 คัดเลือก 1 2 1,720,000.- 10,527,000.- 1,705,580.- 10,400,000.- 14,420.- 127,000.-

3 ประกวดราคา 
(e-bidding) 

12 23 72,784,000.- 242,292,200.- 67,758,526.50 228,801,698.16 5,025,473.50 13,490,501.84

รวมท้ังหมด 48 67 79,991,000.- 259,433,800.- 74,741,229.90 245,266,261.36 5,249,770.10 14,167,538.64

 
ในปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 67 

โครงการ  (สูงกว่าปี 2561 จำนวน 19 โครงการ) งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสิ้นเป็นเงิน 
259,433,800.-บาท  (จำนวนน้ีได้รวมงบลงทุนท่ีเป็นงบผูกพันข้ามปีเป็นเงิน 146,700,000.-บาท ไว้ด้วย)         
(สูงกว่าปี  2561 เป็นเงิน 179,442,800.-บาท ) จำนวนเงินงบประมาณ ท่ีใช้จริง 228,801,698.16 บาท           
(สูงกว่าปี 2561 170,525,031.46 บาท)  โดยงบประมาณที่ประหยัดได้  14,167,538.64 บาท (สูงกว่า                
ปี 2561 เป็นเงิน 5,249,770.10 บาท)  

 ‐

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

วงเงินงบประมาณ วงเงินท่ีก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณที่
ประหยัดได้

เฉพาะเจาะจง 6,614,600.00 6,064,563.20 550,036.80

คัดเลือก 10,527,000.00 10,400,000.00 127,000.00

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 242,292,200.00 228,801,698.16 13,490,501.84

หน
่วย

 : บ
าท

ภาพที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ วงเงินท่ีก่อหน้ี
ผูกพัน และวงเงินท่ีประหยัดได้จําแนกตามวิธีการจัดหา ปี 2562
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(2) ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซ้ือจัดจ้าง  
1. เน่ืองจากผู้ที่เป็นกรรมการส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ซึ่งมีภารกิจงานสอนทำให้เวลาในการ

จัดทำคุณลักษณะหรือประชุมไม่ตรงกัน ทำให้ส่งคุณลักษณะเฉพาะล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลาที่วางแผน 
2. มีการปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งานและ

เทคโนโลยีปัจจุบัน หรือแม้แต่ไม่สามารถส่งพัสดุตามสัญญาภายในกำหนดเวลาได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
สายการผลิต จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบงาน 

3. มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้เสนอราคาแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด เป็นเหตุให้ยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้จัดหาหลายครั้ง 

4. การจัดทำราคากลาง โดยการสืบราคาจากผู้มีอาชีพขายหรือผู้รับจ้างอย่างน้อย 3 ราย             
ผู้กำหนดคุณลักษณะมักไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีอาชีพขายหรือผู้รับจ้าง จึงทำให้เสียเวลาในการติดต่อ
ประสานเพ่ือขอข้อมูลและเอกสารเสนอราคา 

5. กฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางประเด็นเข้าใจยากเน่ืองจากไม่ทราบนัยและ
วัตถุประสงค์ของระเบียบ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจไม่ตรงกัน โดยเฉพาะประเด็นการใช้ดุลยพินิจ การทำงาน
สะดุดหยุดลงเกิดความล่าช้าเพราะไม่สามารถหาคำตอบหรือเหตุผลมารองรับได้  อีกท้ัง หน่วยงานที่ทำหน้าท่ี
ให้บริการตอบคำถามปัญหาก็ไม่สามารถตอบได้ทันทีและบางคร้ังติดต่อไม่ได้ 

 ‐

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

 300,000,000.00

วงเงินงบประมาณ วงเงินที่ก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณที่ประหยัดได้
2561 79,991,000.00 74,741,229.90 5,249,770.10
2562 259,433,800.00 245,266,261.36 14,167,538.64

หน
่วย

 : บ
าท

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างวงเงนิระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562
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6. มีการปรับปรุงระบบและการออกหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ภายหลัง
การประกาศใช้ระเบียบ ของกรมบัญชีกลาง อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับกระบวนการทำงาน
เป็นระยะ ซึ่งจะต้องปรับแบบฟอร์มและข้ันตอนในระบบ MIS จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ทันทีไม่ต่อเน่ือง เพราะ
มหาวิทยาลัยต้องแจ้งแนวปฏิบัติและระบบ MIS ให้หน่วยงานภายในทราบ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความสามารถและการรับรู้ต่างกัน และมีข้อจำกัดเร่ืองเวลาในการแจ้งแนวดังกล่าวด้วย  

 

 (3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  
1. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เพ่ือเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย สำหรับข้ันตอนงานใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติม 

2. ให้หน่วยงานภายในที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีต้องการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า และปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติการจัดหาก่อนพรบ.ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 

3. กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลและการปฏิบัติงาน (Time line) อย่างชัดเจน และ                
ขอความร่วมมือหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องการก่อหน้ีผูกพันเป็นอันดับต้นๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี
การเร่งรัด ติดตามงาน และรายงานมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 

4. ให้ผู้เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพ่ือ
ทราบข้อปัญหาแท้จริง และแก้ไขได้ตรงจุดถูกต้องตรงตามเป้าหมาย  

5. เพ่ิมพูนความรู้ และทดสอบความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อ            
จัดจ้างเฉพาะเรื่อง โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และจัดทำแนวปฏิบัติ หรือ 
workflow ขั้นตอนงาน เพ่ือความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ 

6. เพ่ือลดความแตกต่างและความผิดพลาดในการจัดทำราคากลางจากแหล่งการสืบราคา
จากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบจัดทำราคากลางควรมีสินค้าที่มากมายหลายประเภท
ครอบคลุมสินค้าที่ส่วนราชการจัดหา เพ่ือเป็นราคามาตรฐานในการอ้างอิง 

7. กรมบัญชีกลาง ควรมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบปัญหาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณี
ประเด็นกฎระเบียบที่ ต้องใช้ดุลยพินิจ และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ควรมีผู้ รับตลอดสายเวลาราชการ                 
8.30 – 16.30 ทุกวัน 

 
…………………………………………………………. 


