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รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการวเิคราะห์การจัดหาพสัดุประจ าปี 2561 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) 
 

 
ฝ่ายบริหารกลาง ได้จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจดัหาพสัดุ 

ประจ าปี 2561 เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ในดา้นการจดัหาพสัดุ และเป็นแนวทาง
ปฏิบติัในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน สรุปไดด้งัน้ี (อตัราไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ฝ่ายบริหารกลาง ได้ด าเนินการจัดหาพสัดุรวมทั้ งส้ิน  427 รายการ  วงเงินงบประมาณ 

244,422,666.32  บาท จ านวนเงินท่ีใชจ้ริง 224,754,245.40 ประหยดัเงินงบประมาณทั้งส้ิน 19,668,420.92 บาท                       
คิดเป็นร้อยละ 8.05 

2. จ านวนโครงการแยกตามวธีิการจัดหาพสัดุ 
ฝ่ายบริหารกลาง ไดด้ าเนินการจดัหาพสัดุ จ านวน 427 รายการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

ตาราง 1 

ล าดับ วธีิการด าเนินการ จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 

ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการพสัดุพ.ศ.2557 
1. วธีิตกลงราคา 156 36.53 
2. วธีิประกวดราคา 7 1.64 
3. วธีิพิเศษ 36 8.43 

ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วธีิเฉพาะเจาะจง 216 50.59 
5. วธีิคดัเลือก 3 0.70 
6. วธีิประกาศเชิญชวน 9 2.11 

จากตารางท่ี 1 จะพบวา่วิธีการจดัหาพสัดุสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง รองลงมา คือ วิธีตกลง
ราคา วธีิเพิเศษ วธีิประกาศเชิญชวน วธีิประกวดราคา และ วธีิคดัเลือก ตามล าดบั  
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3. งบประมาณแยกตามวธีิการจัดหาพสัดุ 

ในปี 2561  มีงบประมาณในการจัดหาพัส ดุ เ ป็นเ งินทั้ ง ส้ิน  244 ,422 ,666.32  บาท                           
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่2 

ล าดับ วธีิการด าเนินการ วงเงินงบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการพสัดุพ.ศ.2557 
1. วธีิตกลงราคา 20,633,787.90 8.44 
2. วธีิประกวดราคา 10,240,895.33 4.19 
3. วธีิพิเศษ 132,880,705.88 54.37 

ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วธีิเฉพาะเจาะจง 29,838,382.44 12.21 
5. วธีิคดัเลือก 11,362,248.97 4.65 
6. วธีิประกาศเชิญชวน 39,466,645.80 16.15 

 
จากตารางท่ี 2 จะพบว่าการจัดหาพสัดุโดยวิธีพิเศษมีจ านวนวงเงินงบประมาณสูงท่ีสุด

รองลงมา คือ วธีิประกาศเชิญชวน วธีิเฉพาะเจาะจง วธีิตกลงราคา วธีิคดัเลือก และวธีิประกวดราคาตามล าดบั 
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4. จ านวนเงินงบประมาณทีใ่ช้จริงแยกตามวธีิการจัดหาพสัดุ 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีด าเนินการจดัหาจริงในปี 2561 เป็นเงินทั้งส้ิน 224,754,245.40 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่3 

ล าดับ วธีิการด าเนินการ งบประมาณทีใ่ช้จริง (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการพสัดุพ.ศ.2557 
1. วธีิตกลงราคา 18,990,860.38 8.45 
2. วธีิประกวดราคา 10,151,890.65 4.52 
3. วธีิพิเศษ 128,297,200.40 57.08 

ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วธีิเฉพาะเจาะจง 26,349,294.20 11.72 
5. วธีิคดัเลือก 10,400,738.09 4.63 
6. วธีิประกาศเชิญชวน 30,564,261.68 13.60 

 
จากตารางท่ี 3 จะพบวา่การจดัหาพสัดุโดยวิธีเพิเศษมีจ านวนเงินงบประมาณท่ีใชจ้ริงสูงท่ีสุด  

รองลงมา คือ วธีิประกาศเชิญชวน วธีิเฉพาะเจาะจง วธีิตกลงราคา วธีิคดัเลือก และ วธีิประกวดราคา ตามล าดบั 
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5. จ านวนเงินทีป่ระหยดัได้จากวงเงินงบประมาณ แยกตามวธีิการจัดหาพสัดุ 

ฝ่ายบริหารกลาง ด า เ นินการจัดหาพัสดุโดยสามารถประหยัดงบประมาณเป็นเ งิน 
19,668,420.92 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่4 

ล าดับ วธีิการด าเนินการ งบประมาณทีใ่ช้จริง (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการพสัดุพ.ศ.2557 
1. วธีิตกลงราคา 1,642,927.52 8.35 
2. วธีิประกวดราคา 89,004.68 0.45 
3. วธีิพิเศษ 4,583,505.48 23.30 

ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วธีิเฉพาะเจาะจง 3,489,088.24 17.74 
5. วธีิคดัเลือก 961,510.88 4.89 
6. วธีิประกาศเชิญชวน 8,902,384.12 45.26 

 
จากตารางท่ี 4 จะพบว่าการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวน สามารถประหยดัเงิน

งบประมาณไดสู้งท่ีสุด  รองลงมา คือ วิธีพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา วิธีคดัเลือก และ วิธีประกวดราคา
ตามล าดบั 

6. ปัจจัยเส่ียงด้านการจัดหาพสัดุ 
เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บัหน่วยงานรัฐ 
ทุกภาคส่วนมาประมาณกว่าหน่ึงปี ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งของ บมจ. อสมท ท่ีไม่เก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรงตาม
พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ มาตรา 7(1) ต้องด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลงัฯ อยา่งเคร่งครัด   แต่อย่างไรก็ตามพระราชบญัญติัฯและระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ยงัคงเป็น
กฎหมายค่อนขา้งใหม่ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ส่วนระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  (e-gp) ยงัคงมีการปรับปรุงระบบ          
อยูเ่ร่ือยๆ ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจทั้งขอ้มูลและระบบซ่ึงมีรายละเอียดมากให้
เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พื่อจกัไดน้ าไปปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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7. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากดั 

7.1 หน่วยงานผูใ้ช้ส่งเอกสารให้ ฝ่ายบริหารกลาง ด าเนินการจดัหาพสัดุเร่งด่วน โดยมี
ระยะเวลาใหด้ าเนินการกระชั้นชิด ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงและความผดิพลาดในการด าเนินการ เน่ืองจากไม่มี
ระยะเวลาในการหาขอ้มูล ตรวจสอบ และทบทวนใหล้ะเอียดรอบคอบ 

7.2   ความล่าชา้ในการจดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของส่ิงของ อาจส่งผลใหส่ิ้งของมี
การเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะเฉพาะไปหรือเปล่ียนแปลงราคาสูงข้ึน ท าใหต้อ้งยกเลิกการจดัหาพสัดุในคร้ังนั้นๆ 

8. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดหาพสัดุ ในปี 2562 
8.1  จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

8.2  จดัท าบนัทึกติดตามไปยงัผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท ารายละอียดคุณลกัษณะเฉพาะของส่ิงของ 
เพื่อใหป้ฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้และใหเ้กิดความตระหนกัถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

8.3  จดัท าขอ้ตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เก่ียวกับ
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง พร้อมประกาศใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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