
“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดับต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษทัภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

รายงานสรุปสรุปผลการด าเนินงานและการวเิคราะห์การจดัหาพสัดุประจ าปี 2562 
(วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 
ฝ่ายจดัซ้ือ ได้จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์การจดัหาพสัดุประจ าปี 2562 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของ บมจ.อสมท ในดา้นการจดัหาพสัดุ และเป็นแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ข
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน สรุปไดด้งัน้ี.- (อตัรารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ฝ่ายจดัซ้ือ ไดด้  าเนินการจดัหาพสัดุ รวมทั้งส้ิน 383 รายการ วงเงินงบประมาณ 524,082,422.42 

บาท จ  านวนเงินท่ีใช้จริง 470,393,882.76 บาท ประหยดัเงินงบประมาณทั้งส้ิน 53,688,539.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.24 

2. จ านวนโครงการแยกตามวธิีการจดัหาพสัดุ 
ฝ่ายจดัซ้ือ ไดด้  าเนินการจดัหาพสัดุ จ  านวน 383 รายการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี.- 

ตารางที่ 1 
ล าดบั วธิีการด าเนินการ จ านวนรายการ คดิเป็นร้อยละ 

ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการจดัหาพสัดุ พ.ศ.2561 
1. วิธีตกลงราคา 127 33.16 
2. วิธีประกวดราคา 9 2.35 
3. วิธีพิเศษ 35 9.14 

ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วิธีเฉพาะเจาะจง 198 51.70 
5. วิธีคดัเลือก 3 0.78 
6. วิธีประกาศเชิญชวน 11 2.87 

 
จากตารางท่ี 1 จะพบว่าวิธีการจดัหาพสัดุสูงท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง รองลงมา คือ วิธีตกลงราคา 

วิธีพิเศษ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคา และวิธีคดัเลือก ตามล าดบั 
 
 
 
 

/ 3. งบประมาณ... 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดับต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษทัภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

3. งบประมาณแยกตามวธิีการจดัหาพสัดุ 
ในปี 2562 มีงบประมาณในการจดัหาพสัดุ เป็นเงินทั้งส้ิน 524,082,422.42 บาท โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี.- 
ตารางที่ 2 

ล าดบั วธิีการด าเนินการ วงเงนิงบประมาณ (บาท) คดิเป็นร้อยละ 
ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการจดัหาพสัดุ พ.ศ.2561 

1. วิธีตกลงราคา 16,839,712.91 3.21 
2. วิธีประกวดราคา 104,370,736.50 19.91 
3. วิธีพิเศษ 282,226,698.11 53.85 

ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วิธีเฉพาะเจาะจง 39,161,776.35 7.47 
5. วิธีคดัเลือก 9,163,793.20 1.75 
6. วิธีประกาศเชิญชวน 72,319,705.35 13.80 

 
จากตารางท่ี 2 จะพบว่าการจดัหาพสัดุโดยวิธีพิเศษมีจ  านวนวงเงินงบประมาณสูงท่ีสุด รองลงมา 

คือ วิธีประกวดราคา วิธีประกาศเชิญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีคดัเลือก ตามล าดบั 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดับต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษทัภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

4. จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามวธิีการจดัหาพสัดุ 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีด าเนินการจดัหาจริงในปี 2562 เป็นเงินทั้งส้ิน 470,393,882.76 บาท โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
ตารางที่ 3 

ล าดบั วธิีการด าเนินการ งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) คดิเป็นร้อยละ 
ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการจดัหาพสัดุ พ.ศ.2561 

1. วิธีตกลงราคา 15,321,349.62 3.26 
2. วิธีประกวดราคา 69,615,509.54 14.80 
3. วิธีพิเศษ 278,676,194.23 59.24 

ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วิธีเฉพาะเจาะจง 37,262,723.37 7.92 
5. วิธีคดัเลือก 6,570,310.40 1.40 
6. วิธีประกาศเชิญชวน 62,947,795.60 13.38 

 
จากตารางท่ี 3 จะพบว่าการจัดหาพสัดุโดยวิธีพิเศษมีจ  านวนเงินงบประมาณท่ีใช้จริงสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา วิธีประกาศเชิญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีคดัเลือก ตามล าดบั 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดับต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษทัภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

5. จ านวนเงินที่ประหยดัได้จากวงเงินงบประมาณแยกตามวธิีการจดัหาพสัดุ 
ฝ่ายจดัซ้ือ ด  าเนินการจดัหาพสัดุโดยสามารถประหยดังบประมาณ เป็นเงินทั้งส้ิน 53,688,539.66 

บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี.- 
ตารางที่ 4 

ล าดบั วธิีการด าเนินการ ต า่กว่างบประมาณ (บาท) คดิเป็นร้อยละ 
ตามระเบียบและค าส่ังว่าด้วยการจดัหาพสัดุ พ.ศ.2561 

1. วิธีตกลงราคา 1,518,363.29 2.83 
2. วิธีประกวดราคา 34,755,226.96 64.73 
3. วิธีพิเศษ 3,550,503.88 6.61 

ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,899,052.98 3.54 
5. วิธีคดัเลือก 2,593,482.80 4.83 
6. วิธีประกาศเชิญชวน 9,371,909.75 17.46 

 
จากตารางท่ี 4 จะพบว่าการจดัหาพสัดุโดยวิธีประกวดราคา สามารถประหยดัเงินงบประมาณได้

สูงท่ีสุด รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีพิเศษ วิธีคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีตกลงราคา ตามล าดบั 
6. ปัจจยัเส่ียงด้านการจดัหาพสัดุ 

เน่ืองดว้ยพระราชบัญญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน          
ทุกภาคส่วนใสระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างของ บมจ.อสมท ท่ีไม่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างฯ มาตรา 7(1) ต้องด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลงัฯ อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ยงัคงเป็น
กฎหมายค่อนข้างใหม่ส าหรับผูท่ี้เก่ียวข้อง ส่วนระบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ยงัคงมีการปรับปรุงระบบ           
อยู่เป็นประจ า และมีความล่าช้าในการเข้าใช้งาน ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้างต้องศึกษาท าความเขา้ใจ         
ทั้งข้อมูลและระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดมากให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้เพ่ือจกัได้น าไปปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจา้งไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดับต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษทัภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

7. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากดั 
7.1 หน่วยงานผูใ้ชส่้งเอกสารให้ฝ่ายจัดซ้ือด าเนินการจัดหาพสัดุเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาให้

ด  าเนินการกระชั้นชิด ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงและความผิดพลาดในการด าเนินการ เน่ืองจากไม่มีระยะเวลาใน
การหาขอ้มูล ตรจสอบ และทบทวนใหล้ะเอียดรอบคอบ 

7.2 ความล่าชา้ในการจดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของส่ิงของ/ขอบเขตงานจา้ง/ขอบเขต
งานเช่า อาจส่งผลใหส่ิ้งของ/งานจา้ง/งานเช่า มีการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะเฉพาะหรือเปล่ียนแปลงราคาสูงข้ึน ท าให้
อาจตอ้งยกเลิกการจดัหาพสัดุในคร้ังนั้นๆ 

8. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจดัหาพสัดุในปี 2563 
8.1 จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

8.2 จดัท าบนัทึกติดตามไปยงัผูม้ีหน้าท่ีในการจดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของส่ิงของ/
ขอบเขตงานจา้ง/ขอบเขตงานเช่า เพื่อให้ปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาท่ีไดก้  าหนดไว ้และท าให้เกิดความตระหนักถึง
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

8.3 ฝ่ายจดัซ้ือ ไดจ้ดัท าขอ้ตกลงระดบัการใหบ้ริการ (Service Level Agreement : SLA) เก่ียวกบั
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และประกาศใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5- 

http://www.mcot.net/ir

