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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรั ฐ 
ทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ที่ก าหนดใหม้ีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ีโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง   
- การเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ 2563 – 2564 
- การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 
- จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได ้ 
- ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

  



 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจ้าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการจัดซือ้จัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2564  
 

 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

เปรียบเทียบปงีบประมาณ 
 2563 - 2564 

จ านวน 
โครงการ/เรื่อง 

(ครั้ง) 

จ านวน 
โครงการ/เรื่อง 

(ครั้ง) 

จ านวน 
โครงการ/เรื่อง 

(ครั้ง) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 
(%) 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  43 38 - 5 - 0.88  
วิธีคัดเลือก 1 1 0     0.00  
วิธีเฉพาะเจาะจง     517 484 - 33 - 5.82  
การจ้างที่ปรึกษา  6 3 - 3 - 0.53  
รวมทั้งสิ้น 567 526 - 41   - 7.23 
คิดเป็นร้อยละ (%) 100 92.77 - 7.23  

หมายเหตุ :  การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 484 โครงการ ประกอบด้วย 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 143 ครั้ง   
  - การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 ครั้ง  
  - การจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 340 ครั้ง  

 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 
รวมทั้งสิ้น 41 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 7.23 จากการด าเนินการดังกล่าว  
พบว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการลดจ านวนมากที่สุด จ านวน 33 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 5.82  เนื่องจากมีการลดปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างโดยเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ  
ตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   



 
 

ตารางที่ 2 แสดงการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปงีบประมาณ 2564  
 

 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

โครงการ/
เรื่อง 
(ครั้ง) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา/ขอ้ตกลง 

(บาท) 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  38 390,044,788.00 361,931,723.59 
วิธีคัดเลือก 1 700,000.00 698,850.00 
วิธีเฉพาะเจาะจง 484 61,694,381.09 60,574,490.17 
การจ้างที่ปรึกษา  3 9,500,000.00 9,145,000.00 

รวมทั้งสิ้น 526 461,939,169.09 432,350,063.76 
 
 จากตารางแสดงการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 สรุปเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถจ าแนกออกเป็น  
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)  
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจ าแนกออกเป็น 

(1) การจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) การจ้างเหมาบุคคลภายนอก 

   

1

37

จ านวนโครงการ/เรื่อง (ครั้ง)

e-market e-bidding

 
 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
โครงการ
/เรื่อง 
(ครั้ง) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา/ข้อตกลง 

(บาท) 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-market) 

1 622,600.00 622,568.80 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

37 389,422,188.00 361,309,154.79 

รวมวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  38 390,044,788.00 361,931,723.59 
 

 
 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
โครงการ
/เรื่อง 
(ครั้ง) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา/ข้อตกลง 

(บาท) 
การจัดซื้อจดัจ้าง 144 39,767,021.09 38,917,866.17 
การจ้างเหมาบุคคลภายนอก 340 21,927,360.00 21,656,624.00 
รวมวิธเีฉพาะเจาะจง 484 61,694,381.09 60,574,490.17 

 

144

340

จ านวนโครงการ/เรื่อง (ครั้ง)

การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบุคคลภายนอก



 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

โครงการ/เรื่อง 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา  

ครั้ง 526 38 1 484 3 
ร้อยละ (%) 100 7.22 0.19 92.02 0.57 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
 พิจารณาแยกตามจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จ านวน 484 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.02 รองลงมา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
จ านวน 38 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.22 การจ้างที่ปรึกษา จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.57 และวิธีคัดเลือก 
จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ตามล าดับ 
 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการ 
ที่ด าเนินการมากที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการด าเนินการ
เป็นไปตามวงเงินที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง, การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมี
ความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่อง, การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119, การจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง  
และการจ้างเหมาบุคคลภายนอก   

38 1

484

3

ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา



 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนงบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

งบประมาณใช้ในการจัดซื้อจดัจ้าง 
ตามสัญญาหรือข้อตกลง 

  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกาศ 

เชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา 

จ านวนเงิน (บาท) 432,350,063.76 361,931,723.59  698,850.00 60,574,490.17 9,145,000.00 
ร้อยละ (%) 100 83.71 0.16 14.01 2.12 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ าแนกตามวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
 

 
 
 
 

 พิจารณาแยกตามจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า มีการจัดซื้อซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมากที่สุด จ านวน 
361,931,723.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.71 รองลงมาวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  60,574,490.17 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.01 การจ้างที่ปรึกษา จ านวน 9,145,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 และวิธีคัดเลือก  
จ านวน 698,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล าดับ 
  

361,931,723.59 

698,850.00 

60,574,490.17 9,145,000.00 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา



 
 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการจัดซือ้จัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได ้
จ าแนกตามวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
จ านวนเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา/ขอ้ตกลง 

(บาท) 

ประหยัดงบประมาณ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
 คิดเปน็ร้อยละ 

(%) 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  390,044,788.00 361,931,723.59 28,113,064.41 6.09 
วิธีคัดเลือก 700,000.00 698,850.00 1,150.00 0.0002 
วิธีเฉพาะเจาะจง 61,694,381.09 60,574,490.17 1,119,890.92 0.24 
การจ้างที่ปรึกษา  9,500,000.00 9,145,000.00 355,000.00 0.08 
รวมทั้งสิ้น 461,939,169.09 432,350,063.76 29,589,105.33 6.41 
คิดเปน็ร้อยละ (%) 100.00 93.59 6.41  

 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ประหยัดได้จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
 

 พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดไดจ้ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พบว่า งบประมาณที่ประหยัดได้จากการจัดซื้อซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมากที่สุด จ านวน   
28,113,064.41 คิดเป็นร้อยละ 6.09 รองลงมาวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  1,119,890.92 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.24 การจ้างที่ปรึกษา จ านวน 355 ,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 และวิธีคัดเลือก  
จ านวน 1,150.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ตามล าดับ 
 
 
 

28,113,064.41 

1,150.00 
1,119,890.92 355,000.00 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา



 
 

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถประหยัดงบประมาณผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
29,589,105.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของจ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง   
 

 
 
 

  
  

432,350,063.76 
(93.59%)

29,589,105.33 
(6.41%)

จ านวนเงินที่ใช้จัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณที่ประหยัดได้



 
 

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีผู้เสนอราคาใช้สิทธิ 
การอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 2.  การส่งมอบงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการด าเนินงานตามสัญญาอยู่ในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
 3. กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียด
ค่อนข้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน  
 4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง
และมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม  
ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อลดปัญหาในการอุทธรณ์และร้องเรียน รวมทั้งการก าหนด
ขอบเขตของงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารสัญญา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 


