
การจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ที่มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎกระทรวงที่ เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได 
 

ตารางท่ี 1  แสดงรอยละและมูลคาจัดซื้อจัดจางแยกตามประเภทสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

จํานวน จํานวนเงินทั้งสิ้น จํานวน จํานวนเงินทั้งสิ้น 
(รายการ) (บาท) รอยละ (รายการ) (บาท) รอยละ 

1. ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง 169 16,941,129.57 9 133 11,709,002.79 25 
2. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง 72 179,895,405.50 91 53 35,949,122.59 75 

รวมทั้งสิ้น 241 196,836,535.07 100 186 47,658,125.38 100 
 

 ตามตารางที่ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป จํานวน 186 
รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 47,658,125.38 บาท แยกเปน 
 - ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง จํานวน 133 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 11,709,002.79 บาท คิดเปนรอยละ 25 

- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง จํานวน 53 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 35,949,122.59 บาท คิดเปนรอยละ 75 
ในจํานวนการจัดซื้อจัดจางขางตนไดรวมการจัดซื้อจัดจางตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับเดิม) จํานวน 16 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 5,122,626.80 บาท เนื่องจาก
เปนการจัดหาพัสดุเพื่อใหไดตัวผูรับจางที่พรอมลงนามสัญญาในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งถือปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรดัการจดัหาพัสดุกอนพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํป 
พ.ศ.2561 มีผลใชบังคับ 

จะเห็นไดวามูลคาการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 
จํานวน 55 รายการ (241-186) คิดเปนเงินทั้งสิ้น 149,178,409.69 บาท (196,836,535.07-47,658,125.38) 
มูลคาที่ลดลงคิดเปนรอยละ 75.79 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางปฐาน (ป 2560) เนื่องจากเปนการจัดซื้อจัดจาง
ตามภารกิจหลักของสํานักงาน กปร. โดยไมมีภารกิจพิเศษที่ไดรับมอบหมายแตอยางใด  

อนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงาน กปร. ไดรับมอบหมายภารกิจพิเศษจากรัฐบาลใหจัด
นิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล ณ บริเวณทองสนามหลวง เพื่อถวายความอาลัยตอพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จํานวนเงินทั้งสิ้น 124,000,000 บาท อีกทั้งยังไดดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่ใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร จึงทําใหมูลคาการจัดซื้อจัดจางสูงกวาในปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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จากรูปภาพจะแสดงใหเห็นรอยละและมูลคาการจัดซื้อจัดจางแยกตามสัญญาเปรียบเทียบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงาน กปร. ไดจัดซื้อจัดจางแยกตามมูลคาของสัญญา ดังนี้ 
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง จํานวนรอยละ 9 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 16,941,129.57 บาท 
- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง จํานวนรอยละ 91 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้ งป  เปนเงิน 

179,895,405.50 บาท 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกตามมูลคาของสัญญา ดังนี้ 
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง จํานวนรอยละ 25 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 11,709,002.79 บาท 

มีมูลคาลดลงจากปกอน 5,232,126.78 บาท (16,941,129.57-11,709,002.79) คิดเปนมูลคาลดลงรอยละ 30.88 
- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง จํานวนรอยละ 75 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้ งป  เปนเงิน 

35,949,122.59 บาท มีมูลคาลดลงจากปกอน 143,946,282.91 บาท (179,895,405.50-35,949,122.59)  
คิดเปนมูลคาลดลงรอยละ 80.02 
 

จากตารางที่ 1 แสดงมูลคาการจัดซื้อจัดจางแยกตามสัญญาแลว ตอไปตามตารางที่ 2 จะเปนการ
แสดงรอยละและมูลคาการจัดซื้อจัดจางแยกตามวิธีการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 
 

ตารางท่ี 2  แสดงรอยละและมูลคาจัดซื้อจัดจางแยกตามวิธีการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
 

วิธีการจัดหา 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

จํานวน จํานวนเงินทั้งสิ้น จํานวน จํานวนเงินทั้งสิ้น 
(รายการ) (บาท) รอยละ (รายการ) (บาท) รอยละ 

1. วิธีตกลงราคา, เฉพาะเจาะจง 190 23,445,169.57 12 160 24,641,531.78 52 
2. วิธีสอบราคา 19 20,690,490.00 10 - - - 
3. วิธีพิเศษ, คัดเลือก 27 142,524,760.50 72 10 12,079,948.60 25 
4. วิธีกรณีพิเศษ 3 5,084,935.00 3 - - - 
5. วิธี e-bidding 2 5,091,180.00 3 6 10,936,645.00 23 

รวมทั้งสิ้น 241 196,836,535.07 100 186 47,658,125.38 100 
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หมายเหต ุ มูลคาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังไมไดรวมการจัดซื้อจัดจางใน

กรณีจําเปนเรงดวน ตามขอ 79 วรรค 2 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 (ไมตองทําใบสัง่ซือ้/จางและสญัญาซือ้/จาง) มีจํานวน 249 รายการ เปน
เงินทั้งสิ้น 1,793,459.57 บาท 

 

 
 

จากตารางที่ 2 และรูปภาพแสดงใหเห็นรอยละและมูลคาการจัดซื้อจัดจางแยกตามวิธีการเปรียบเทียบ
ปบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงาน กปร. ไดจัดซื้อจัดจางแยกตามวิธีการ ประกอบดวย 
- วิธีตกลงราคาหรือวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนรอยละ 12 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 

23,445,169.57 บาท 
- วิธีสอบราคา จํานวนรอยละ 10 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 20,690,490 บาท 
- วิธีพิ เศษหรือวิธีคั ด เลื อก จํ านวนรอยละ 72 ของมู ลค าการจั ดซื้ อจัดจ างทั้ งป  เป นเงิน 

142,524,760.50 บาท 
- วิธีกรณีพิเศษ จํานวนรอยละ 3 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 5,084,935 บาท 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวนรอยละ 3 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 

5,091,180 บาท 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกตามวิธีการ ประกอบดวย 
- วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนรอยละ 52 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 24,641,531.78 บาท  
- วิธีคัดเลือก จํานวนรอยละ 25 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 12,079,948.60 บาท 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จํานวนรอยละ 23 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งป เปนเงิน 

10,936,645 บาท 
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วิธีตกลงราคา, เฉพาะเจาะจง วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ, คัดเลือก วิธีกรณีพิเศษ วิธี e-bidding
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จะเห็นไดวา มูลคาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน กปร. ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง สํานักงาน กปร. ดําเนินการจัดซือ้จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม) ตั้งแตวันที่ พ.ร.บ. มีผลใชบังคับ (วันที่ 23 สิงหาคม 2560) ซึ่งกําหนดใหทุก
หนวยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 3 วิธี ดังตอไปนี้ 
 

วิธีการจัดซือ้จัดจาง รายละเอยีดของวิธกีาร 
1. วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป 

วงเงินในการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งเกนิ 500,000 บาทขึ้นไป ประกอบดวย 3 วิธี 
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)  คือ การซื้อหรือจางทีม่ีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่ไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการทั่วไป ซึ่งกําหนดไวในระบบขอมูล
สินคา (e-catalog) แบงออกเปน 

- การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท 

- การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส คือ การซือ้หรือจางครั้งหนึ่ง ซึง่มี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซื้อหรือจางครัง้หนึ่ง ซึง่มี
วงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป เปนการซื้อหรือจางทีม่ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาที่ไมอยูในระบบขอมลูสินคา  
(e-catalog) 
1.3 วิธีสอบราคา คือ การซื้อจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 
5,000,000 บาท ซึ่งมีขอจํากัดในการใชสญัญาณอินเตอรเน็ต ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการดวยวิธี e-market หรือ e-bidding ได 

2. วิธีคัดเลือก วงเงินในการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งเกนิ 500,000 บาทขึ้นไป ใชในกรณีดังตอไปนี ้
2.1 ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลวไมไดผลด ี
2.2 เปนพัสดทุี่มีคุณลักษณะเฉพาะเปนพเิศษหรือซับซอน ตองใชผูประกอบการที่มฝีมือ
โดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ 
2.3 มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเกิดจากเหตุการณที่ไมคาดหมาย หากใช
วิธีประกาศเชิญชวนจะไมทันตอความตองการใชงาน 
2.4 เปนพัสดทุี่มลีักษณะการใชงาน หรือขอจํากัดทางเทคนคิที่ตองระบุยี่หอเปนการ
เฉพาะ 
2.5 เปนพัสดทุี่ตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ 
2.6 เปนพัสดทุี่ใชในราชการลบั 
2.7 เปนงานจางซอมพัสดทุี่จําเปนตองถอดตรวจเพื่อประมาณคาซอมได 
2.8 กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 
วิธีการจัดซือ้จัดจาง รายละเอยีดของวิธกีาร 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง - กรณีวงเงินในการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ใชในกรณี

ดังตอไปนี ้
3.1 ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแลวไมไดผลดี 
3.2 เปนการซื้อหรือจางจากผูประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือเปน
ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และไมมีพสัดุอื่นใชทดแทนกันได 
3.3 เปนพัสดทุี่มีจําเปนตองใชโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอบุัตภิัยหรือภัยธรรมชาติหรอื
เกิดโรคติดตอ หากดําเนินการดวยวิธีอื่นอาจเกิดความลาชาและทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงได 
3.4 เปนพัสดทุี่เกี่ยวพันกบัพสัดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวแลว และมีความจําเปนที ่
จะตองจัดซื้อจัดจางเพิม่เติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมลูคา
จะตองไมสูงกวาพัสดุเดมิ 
3.5 เปนพัสดทุี่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือ
หนวยงานตางประเทศ 
3.6 เปนพัสดทุี่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางทีจ่ําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
3.7 กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
- กรณีวงเงินในการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท เปนการซื้อหรือจางที่มี
การผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบรกิารทั่วไป 

 

และยังดําเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ซึ่งออกตามความภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทําใหมี
การลดวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีลักษณะใกลเคียงกันใหมารวมกลุมเปนวิธีการเดียวกัน เพื่อใหเขาใจงาย สะดวก
ในการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกกระบวนการ สามารถใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
เลือกใชวิธีการจัดซื้อจัดจางไดอยางเหมาะสม เปนประโยชนตอหนวยงาน และตรงตามความตองการใชงาน
พัสดุนั้น ๆ  
 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1. เจาหนาที่ภายในสํานักงาน กปร. ยังมีความไมเขาใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เปนกฎหมายใหม จึงทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง 

2. การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก ลปร. 
เนื่องจากขอบเขตการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. จะกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาดวยเกณฑคา
ประสิทธิภาพตอราคา เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกผูรับจางที่มีคุณภาพ มีประสบการณ สามารถดําเนินการ
ตามขอบเขตงานที่สํานักงาน กปร. กําหนด เพราะลักษณะงานที่มีความซับซอน เปนเรื่องละเอียดออนที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย จึงทําใหไมมีผูยื่นขอเสนอ และตองเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหม 
สงผลใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันและไมสามารถดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 
 


