
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี จ านวน 181 รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 56,798,146.65 บาท มีมูลค่าลดลง
จากปีก่อน จ านวน 5,134,779.11 บาท (61,932,925.76-56,798,146.65) คิดเป็นร้อยละ 8.29 โดยแยกเป็น 
 

ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละและมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ 
(รายการ) (บาท) ร้อยละ (รายการ) (บาท) ร้อยละ 

1. ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 171 18,849,446.07 30 131 11,813,481.31 21 
2. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 55 43,083,479.69 70 50 44,984,665.34 79 

รวมท้ังสิ้น 226 61,932,925.76 100 181 56,798,146.65 100 
 

 ตามตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งปี จ านวน 181 
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,798,146.65 บาท แยกเป็น 
 - ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จ านวน 131 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,813,481.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 

- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง จ านวน 51 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,984,665.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 79  
จะเห็นได้ว่ามูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าลดลงขึ้นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 จ านวน 45 รายการ (181-226) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,134,779.11 บาท (56,798,146.65-
61,932,925.76) มูลค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.29 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างปีฐาน (ปี 2562) เนื่องจากเป็น
การจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจโครงการที่มอียู่เดิม ไม่มีภารกิจพิเศษเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มโีครงการส าคัญ ดังนี้ 
- โครงการต่อเติมห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ห้องรับประทานอาหาร และห้อง

ออกก าลังกาย จ านวนเงินทั้งสิ้น 16,959,900 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 (งบกลาง) 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1-2, ชุด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเครื่อง Server, เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม
ระบบปฏิบัติการ, เครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ แบบ Design Jet, เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบ Network ส าหรับ
กระดาษ A3 และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ Network แบบที่  3) จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,736,713.70 บาท            
(สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens และกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล) จ านวนเงินทั้งสิ้น 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 ชุด (เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นส าหรับห้อง Server แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพ้ืน (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 85,000 
BTU) จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
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ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์ส านักงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 4 เครื่อง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 
169,787.60 บาท 

- ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ (เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง) และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 
รายการ (กล้องบันทกึภาพดิจิตอล 1 ตัว) จ านวนเงินทั้งสิ้น 31,538.60 บาท 

- ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ (เครื่องโทรสารมัลติฟังก์ชัน 9 เครื่อง พร้อมตลับหมึก 9 กล่อง) 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 221,490 บาท  

- ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  1 ตัว) จ านวนเงินทั้งสิ้น 66,875 
บาท 

- ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 9 เครื่อง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 8,907.75 บาท 
- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 12,780 บาท 
- ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 48 ช่อง 1 ตัว) จ านวนเงินทั้งสิ้น 

46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
- ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดแต่งพันธุ์ไม้ 1 เครื่อง) จ านวนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท  

 

 
 

จากรูปภาพจะแสดงให้เห็นร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามสัญญาเปรียบเทียบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2563 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน กปร. ได้จัดซื้อจัดจ้างแยกตามมูลค่าของสัญญา ดังนี้ 
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จ านวนร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 18,849,446.07 บาท 
- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง จ านวนร้อยละ 70 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้ งปี  เป็นเงิน 

43,083,479.69 บาท 
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ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามมูลค่าของสัญญา ดังนี้ 
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จ านวนร้อยละ 21 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 11,813,481.31 

บาท มีมูลค่าลดลงจากปีก่อน 7,035,964.76 บาท (11,813,483.31-18,849,446.07) คิดเป็นมูลค่าลดลง   
ร้อยละ 37.33 

- สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง จ านวนร้อยละ 79 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้ งปี  เป็นเงิน 
44,984,665.34 บาท มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,901,185.65 บาท (44,984,665.34-43,083,479.69) คิดเป็น
มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.41 
 

จากตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามสัญญาแล้ว ต่อไปตามตารางที่ 2 จะเป็นการ
แสดงร้อยละและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 
 

ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละและมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 

วิธีการจัดหา 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ จ านวน จ านวนเงินทั้งสิน้ 
(รายการ) (บาท) ร้อยละ (รายการ) (บาท) ร้อยละ 

1. วิธเีฉพาะเจาะจง 206 31,544,595.66 50 167 38,098,655.03 67 
2. วิธคีัดเลือก 6 6,524,704.85 11 1 1,456,349.07 3 
3. วิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

14 23,863,625.25 39 13 17,243,142.55 30 

รวมท้ังสิ้น 226 61,932,925.76 100 181 56,798,146.65 100 
หมายเหตุ  มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่ได้รวมการจัดซื้อจัดจ้าง

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ตามข้อ 79 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ไม่ต้องท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง) 
มีจ านวน 318 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,073,329.46 บาท ลดลงจากปีก่อน 352 รายการ (318-
670) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างลดลงเป็นเงิน 2,686,933.40 บาท (1,073,329.46-3,760,262.86) 
คิดเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 71.46 
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จากตารางที่ 2 และรูปภาพแสดงให้เห็นร้อยละและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการเปรียบเทียบ
ปีบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกตามวิธีการ ประกอบด้วย 
- วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนร้อยละ 50 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 31,544,595.66 บาท  
- วิธีคัดเลือก จ านวนร้อยละ 11 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 6,524,704.85 บาท 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนร้อยละ 39 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี 

เป็นเงิน 23,863,625.25 บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามวิธีการ ประกอบด้วย 

- วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนร้อยละ 67 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 38,098,655.03 บาท  
- วิธีคัดเลือก จ านวนร้อยละ 3 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เป็นเงิน 1,456,349.07 บาท 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี 

เป็นเงิน 17,243,142.55 บาท 
จะเห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อน จ านวน 6,554,059.37 บาท (38,098,655.03-31,544,595.66) คิดเป็นร้อยละ 20.78   
แต่มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีมูลค่าลดลงจากปีก่อน จ านวน 5,068,355.78 บาท (1,456,349.07-
6,524,704.85) คิดเป็นร้อยละ 77.68 และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
มีมูลค่าลดลงจากปีก่อน จ านวน 6,620,482.70 บาท (17,243,142.55-23,863,625.25) คิดเป็นร้อยละ 27.74 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่ง
ส านักงาน กปร. ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งรวมอยู่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ 79 วรรค 2 เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 120,543.81 บาท (หนึ่งแสน-    
สองหมื่นห้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป 
 1. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนตามข้อ 79 วรรค 2 ขอความร่วมมือให้ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามเหตุการณ์ปกติได้ทัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่หากเป็นเหตุการณ์ที่ไมจ่ าเป็นเร่งด่วนก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไปได ้
 2. ในปีงบประมาณ 2564 มีเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หมดระยะเวลา
รับประกันของสินค้า เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะต้องส่งซ่อมแล้วอาจเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่า 
จึงเห็นควรขอความร่วมมือให้ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรดแจ้ง ศสท. เพ่ือด าเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) เพ่ือให้
ได้ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานกลางที่ก าหนด โดยขอให้ค านึงถึงราคาของวัสดุสิ้นเปลือง (ตลับผงหมึก) ด้วย 
 3. ขอความร่วมมือให้ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เมื่อได้รับอนุมัติ เงินประจ างวด จากส านัก
งบประมาณแล้ว หากทราบกิจกรรม/โครงการ ที่จะต้องด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้
ด าเนินการขออนุมัติหลักการและงบประมาณในภาพรวมตลอดทั้งโครงการเสนอ ลปร. อนุมัติ ก่อนส่งให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป เพ่ือเป็นการควบคุมและบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 


