
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจ าปี 2561 

1. รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561 รวม 1,684 เรื่อง    ดังนี้ 
 

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน หน่วย 

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินเกิน 500,000 บาท) 427 เรื่อง 

1.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 60  243 เรื่อง 

1.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับฯ ฉบับ 80  184 เรื่อง 

2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 1,257 เรื่อง 

     สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2561  1,684 เรื่อง 
 

 
2.  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561   สามารถแยกตามวิธีการต่างๆ ได้ ดังนี้  
  2.1  การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 32 เรื่องระเบียบปฏิบัติงานธนาคารฯ ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2534  หมวด 12 ข้อ 62 (1) และแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อบังคับธนาคารฯ ฉบับ 73 เรื่องระเบียบปฏิบัติงาน
ธนาคารฯ ว่าด้วยการพัสดุ กรณีธนาคารมีข้อจ ากัดในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในเรื่องการจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ให้ด าเนินตามแนวปฏิบัติ
ข้อบังคับธนาคารฉบับ 32 และฉบับที่ 73  ไปก่อน เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร  ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 348 ลว. 8 กันยายน 2560  ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2561  สรุปได้ดังนี้ 
   การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังธนาคารอาคารสงเคราะห์   

วงเงิน : ล้านบาท 

  
ล าดับ 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

จ านวน
เรื่อง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินจัดซื้อ
จัดจ้าง 
จ่ายจริง 

ประหยัด
งบประมาณได้ 

คิดเป็น % 
ที่ประหยัด 
งบฯ ได้ 

1 ตกลงราคา 12 1.03 1.02 0.01 0.97% 

2 กรณีพิเศษ 5 1.52 1.52 0.00 0.00% 

รวมทั้งสิ้น 17  2.55 2.54 0.01 0.40% 
 
 

2.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่งบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพ่ือให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และธนาคารได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ 
 
 



 
        การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    

วงเงิน : ล้านบาท 

 ล าดับ วิธีการจัดซื้อ จ านวน
เรื่อง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินจัดซื้อ
จัดจ้าง 
จ่ายจริง 

ประหยัด
งบประมาณ

ได้ 

คิดเป็น % 

จัดจ้าง ที่ประหยัด
งบฯ ได้ 

1 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-bidding) 

70 799.45 593.16 206.29 25.81% 

2 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Market) 

4 10.96 10.48 0.48 4.38% 

3 วิธีคัดเลือก 55 504.72 413.39 91.33 18.10% 
4 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,276 472.63 452.42 20.21 4.28% 

รวมทั้งสิ้น 1,405 1,787.76 1,469.45 318.31 17.81% 
 

2.3  การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 80 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
มาตรา 7 ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงได้รับการยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับ จึงเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรง เพ่ือก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่
เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ข้อบังคับฯ ฉบับ 80 ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2561-31 ธันวาคม 2561 ได้ดังนี้ 

 
 การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 80 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

     วงเงิน : ล้านบาท 

 ล าดับ 
วิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
จ านวน
เรื่อง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินจัดซื้อ
จัดจ้าง 
จ่ายจริง 

ประหยัด
งบประมาณ

ได้ 

คิดเป็น % 
ที่ประหยัด 
งบฯ ได้ 

1 วิธีพิเศษ 262 732.82 685.50 47.33 6.46% 
 
 
 
 
 



 
 

3 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561   ดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
วงเงิน : ล้านบาท 

ล าดับ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง จ านวน
เรื่อง 

ในการ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

% ของ
จ านวนเรื่องที่

จัดซื้อ 
จัดจ้าง 
แต่ละวิธ ี

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
จ่ายจริง 

งบประมาณที่
ประหยดัได ้

% ของ
งบประมาณ 
ที่ประหยดัได้

แต่ละวิธ ี

1 ตกลงราคา 12 0.71% 1.03 1.02 0.01 0.97% 

2 กรณีพิเศษ 5 0.30% 1.52 1.52 0.00 0.00% 

3 พิเศษ 262 15.56% 732.82 685.50 47.32 6.46% 

4 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

70 4.16% 799.45 593.16 206.29 25.80% 

5 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์ 
(e-Market) 

4 0.24% 10.96 10.48 0.48 4.38% 

6 วิธีคัดเลือก 55 3.27% 504.72 413.39 91.33 18.10% 

7 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,276 75.77% 472.63 452.42 20.21 4.28% 

รวมทั้งสิ้น 1,684 100.00% 2,523.13 2,157.49 365.64 14.49% 

หมายเหตุ :  วงเงินงบประมาณ อ้างอิงจากตัวเลขงบประมาณ ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าแต่ละรายการ 
 

จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2561 ธนาคาร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 1,684 เรื่อง 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน  2,523.13 ล้านบาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจ่ายจริงจ านวน 2,157.49 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.51 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน 365.64 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของวงเงินงบประมาณ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด จ านวน 206.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.80 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนครั้งสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,276 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.77  อันดับ 2 วิธีพิเศษ จ านวน 262 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.56 และอันดับที่ 3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จ านวน 70 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ  4.16   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข  
 จากการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่พบจากการ
ด าเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 แนวทางแก้ไข 
1. การก าหนดแผนที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง 

ไม่มีความชัดเจนว่าจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560   หรือ ตามข้อบังคับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ฉบับที่ 80 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 ท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการแก้ไขและส่งกลับต้นเรื่อง เพ่ือด าเนินการ
ให้ถูกต้อง จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที  

- ก าหนดหลักเกณฑ์แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และตามข้อบังคับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ฉบับที่ 80 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 
2561  
- เผยแพร่ใน Web site ของธนาคาร 

2. การจัดท าแบบขอบเขตงาน TOR ไม่ถูกต้อง ตาม
กฎหมาย  ท าให้ต้องประสานงานท าความเข้าใจ และส่ง
เรื่องกลับไปกลับมา เพ่ือให้ฝ่ายต้นเรื่องด าเนินการแก้ไข
ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที 

- จัดท าแบบขอบเขตงาน TOR มาตรฐาน แต่ละ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
- เผยแพร่ใน Web site ของธนาคาร 

3. การจัดท ารายละเอียดข้อมูลราคากลางและวิธีการ
ค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง 
ท าให้ต้องประสานงานท าความเข้าใจ และส่งเรื่อง
กลับไปกลับมา เพ่ือให้ฝ่ายต้นเรื่อง ด าเนินการแก้ไข 
ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที 

- จัดท าแบบคู่มือการท ารายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางของธนาคารแยกตาม
ประเภทการจัดซื้ อจัดจ้ าง  (ตามแนวทางของ
กรมบัญชีกลาง) 
- เผยแพร่ใน Web site ของธนาคาร 

4. ผู้ปฏิบัติน าระเบียบหรืออ านาจอนุมัติส าหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างมาใช้ไม่ถูกต้อง 

- รวบรวมอ านาจอนุมัติส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ใช้ เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้ อจัดจ้างได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง  
- เผยแพร่ใน Web site ของธนาคาร 

5. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เพียงพอ 

- แต่งตั้งผู้แทนจัดซื้อจัดจ้างประจ าฝ่าย   
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และปรับปรุง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ฝ่ายในส านักงานใหญ่และ
สาขาปีละ 2 ครั้ง ด าเนินการต่อเนื่อง 

6. กรมบัญชีกลางประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตลอดเวลา ท าให้ผู้ปฏิบัติทราบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

- ด าเนินการรวบรวมประกาศข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างจากกรมบัญชีกลาง   
- เผยแพร่ใน Web site ของธนาคาร 



 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 แนวทางแก้ไข 
7. ราคาที่จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลางที่ได้รับอนุมัติ 

เนื่องจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ปรับราคาขึ้น (งาน
ทางด้าน IT) เนื่องจากฝ่ายต้นเรื่ องส่งหนังสือแจ้ง
ข้อมูลเบื้องต้นช้าเกินไป  

- ก าหนดเวลาระยะเวลาการส่งหนังสือแจ้งข้อมูล
เบื้องต้นหลังจากได้รับอนุมัติขอบเขตงาน TOR และ
ราคากลาง ภายในระยะเวลา 3 วัน เพ่ือให้ฝ่ายต้นเรื่อง
เร่งด าเนินการ 

8. ฝ่ายต้นเรื่องกรอกข้อมูลการช าระเงินงวดหรืออ่ืนๆ ใน
ขั้นตอนการจัดท า PR บนระบบ ERP ไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลในขอบเขตงาน TOR ท าให้ต้องกลับไปแก้ไข PR  

- ประสานงานท าความเข้ าใจกับฝ่ ายต้นเรื่ อง 
ให้ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน โดยต้องสอดคล้องกันในทุก
ขั้นตอนการด าเนินการ และควรท าความเข้าใจการ
จัดท า PR บนระบบ ERP  

9. ฝ่ายต้นเรื่องส่งงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเร่งด่วนและ
ระยะเวลากระชั้นชิดเพ่ือด าเนินการ บางกรณี งานที่
ด าเนินการมีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ต้องแก้ไขกลับไปกลับมา เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า ไม่ทันตามความต้องการใช้งาน ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ฝ่ายต้นเรื่อง ต้องก าหนดแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเร่งด าเนินการตามแผน พร้อมศึกษาวิธีปฏิบัติใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ไม่ควรเร่ง
ด าเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด อาจเป็นเหตุให้มี
ความผิดพลาดไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

 

สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข   
 สาเหตุ 

1. ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ด าเนินการไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ มีการแก้ไขกลับไปกลับมาหลายรอบ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน  

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน เร่งด าเนินการในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ท าให้เกิดความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาให้จัดท ารายละเอียดคู่มือแนะน าวิธีการ/แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก สร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 เพ่ือช่วยลดความผิดพลาด ลดระยะเวลา 
และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา  
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 


