
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 

1. รายการแผนจัดซื้อจัดจางประจําป 2562 รวม 1,537 เร่ือง ดังน้ี 

รายการแผนซื้อจัดจาง จํานวน หนวย 

1. ประการแผนการจัดซื้อจัดจาง (วงเงินเกิน 500,000) 387 เร่ือง 

1.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. 60 182 เรื่อง 

1.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางตามขอบังคับฯ ฉบับ 80 205 เรื่อง 

2. ประการแผนการจัดซื้อจัดจาง (วงเงินไมเกิน 500,000) 1,150 เร่ือง 

    สรุปรายการจัดซื้อจัดจาง ประจําป 2562 1,537 เร่ือง 

 

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2562 สะสมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 

           หนวย:บาท 
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จัดซื้อจริง 
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ประหยัดได 

(5)=(2)-(3) 

% ประหยัด
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เทียบราคา 

กลาง 
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1.วงเงินไมเกิน 

100,000 บาท 
703 21,117,243 - 19,781,832 1,335,410 6.32% - 0.00% 

เฉพาะเจาะจง 583 18,706,148 - 17,606,973 1,099,175 5.88% -  

วิธีพิเศษ 120 2,411,095 - 2,174,860 236,235 9.80% -  

2.วงเงินตั้งแต 

100,000 บาทข้ึนไป 
834 2,235,860,154 2,117,183,854 1,881,355,916 354,504,238 15.86% 235,827,938 11.14% 

เฉพาะเจาะจง 321 207,210,663 198,226,737 186,712,542 20,498,121 9.89% 11,514,195 5.81% 

วิธีพิเศษ 432 1,146,231,212 1,073,205,978 987,349,850 158,881,362 13.86% 85,856,128 8.00% 

e-Bidding 57 705,246,139 670,679,920 577,221,335 128,024,804 18.15% 93,458,584 13.93% 

e-Market 1 4,119,500 4,964,620 4,119,500 - 0.00% 845,120 17.02% 

วิธีคัดเลือก 23 173,052,640 170,106,598 125,952,688 47,099,952 27.22% 44,153,910 25.96% 

รวม 1,537 2,256,977,396 2,117,183,854 1,901,137,748 355,839,649 15.77% 235,827,938 11.14% 

 หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ อางอิงจากตวัเลขงบประมาณ ในการขออนุมตัิจัดซื้อจดัจางจดัเชาแตละรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจัดซื้อจัดจางประจําป 2562 สะสมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (มกราคม – ธันวาคม) จํานวน 1,537 เรื่อง 

 วงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 2,256.98 ลานบาท ราคากลาง 2,117.18 ลานบาท 

วงเงินจายจริง 1,901.14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.23 ของงบประมา จัดซื้อจัด

จางไดต่ํากวางบประมาณ 355.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.77 ของวงเงิน

งบประมาณ จัดซื้อจัดจางได ตํ่ากวาราคากลาง 235.83 ลานบาท หรือคิดเปน 

รอยละ 11.14 ของราคากลาง 

 การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอบังคับธนาคารอาคารสงเคราะหฉบับท่ี 80 วา

ดวย การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง พ.ศ.2561 

จัดซื้อไดต่ํากวางบประมาณ 159.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.86  

ของงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 

ตารางเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจาง 2561 และป 2562 

         สรุปการจัดซื้อจดัจาง 

งบประมาณเทียบวงเงินจายจริง 

ป 2561 ป 2562 

   จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

     คิดเปน 

% 

   จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

     คิดเปน 

% 

วงเงินงบประมาณ 2,523.13 100.00% 2,256.98 100.00% 

วงเงินจายจริง 2,157.49 85.51% 1,901.14 84.23% 

จัดซื้อไดต่ํากวางบประมาณ 365.64 14.49% 355.84 15.77% 



 

         สรุปการจัดซื้อจดัจาง 

ราคากลางเทียบวงเงินจายจริง 

ป 2561 ป 2562 

   จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

     คิดเปน 

% 

   จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

     คิดเปน 

% 

ราคากลาง 2,403.03 100.00% 2,117.18 100.00% 

วงเงินจายจริง 2,157.49 89.78% 1,901.14 89.80% 

จัดซื้อไดต่ํากวาราคากลาง 245.54 10.22% 216.04 10.20% 
 

 

3.วิธีการจัดซื้อจัดจาง แยกตามวิธีการตางๆได ดังน้ี 

 3.1 การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

จํานวน เรื่อง         หนวย:ลานบาท 

ลําดับ วิธีการจดัซื้อ 

จัดจาง 

 จํานวน 

เร่ือง 
วงเงนิ 

งบประมาณ 

วงเงนิ 

จัดซื้อจดัจาง 

จายจริง 

ประหยัด 

งบประมาณ

ได 

คิดเปน % 

ที่ประหยัด 

งบฯได 

1 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 
57 705.25 577.22 128.03 13.86% 

2 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  

(e-Market) 
1 4.12 4.12 0.00 0.00% 

3 วิธีคัดเลือก 23 173.05 125.95 47.10 27.22% 

4 วิธีเฉพาะเจาะจง 904 225.21 204.32 20.89 9.27% 

รวมทั้งสิน้ 985 1,107.63 911.61 196.02 17.69% 

 

 



3.2 การจัดซื้อจัดจางตามขอบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห ฉบับท่ี 80 วาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง พ.ศ.2561 จํานวน 552 เรื่อง 

ลําดับ วิธีการจดัซื้อจดัจาง 
จํานวน

เร่ือง 

วงเงนิ

งบประมาณ 

วงเงนิ 

จัดซื้อจดัจาง

จายจริง 

ประหยัด

งบประมาณได 

คิดเปน % 

ที่ประหยัด 

งบฯ ได 

1 วิธีพิเศษ 552 1,148.64 989.52  159.12 13.86% 

 จากตารางขอ 3.1 และ 3.2 สรุปไดดังนี้ 

 1.วิธีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีจํานวนสูงสุด ไดแก วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 904 เรื่อง หรือคิดเปนรอย

ละ 58.81 ลําดับท่ี 2 วิธีพิเศษ จํานวน 552 เร่ือง หรือคิดเปนรอยละ 35.91 และลําดับท่ี 3 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส(e-bidding) จํานวน 57 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 3.70 

 2.วิธีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีจํานวนเงินสูงสุด ไดแก  วิธีพิเศษ จัดซื้อวงเงิน  989.52 ลานบาท หรือ  

คิดเปนรอยละ 52.04 ลําดับท่ี 2 วิธี e-Bidding จัดซื้อวงเงิน 577.22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.36 

และ ลําดับที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวงเงิน 204.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.74 

 

4.ปญหาอุปสรรคท่ีพบจากการดําเนินงานและแนวทางแกไข 

 จากการจัดซื้อจัดจางประจําป 2562 ธนาคารไดสรุปปญหา อุปสรรค ขอจํากัดท่ีพบจากการ

ดําเนินการและแนวทางแกไข  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางป 2562 ขอเสนอแนะ 

1. ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม แ ผ น

ดําเนินงานผลการดําเนินงานลาชา สงผล

กระทบกับการเบิกจายงานงบประมาณ

ประจําป 

-กําหนดระยะเวลามาตรฐานการจัดซื้อจัด

จางในแตละวิธีเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

ทางแนวทางเดียวกัน 

-กําหนดใหแผนงานโครงการวงเงินต้ังแต 

500,000 บาท ขึ้นไป ตองไดรับอนุมัติ TOR 

กอนข้ึนปงบประมาณเพื่อใหหนวยงาน

สามารถจัดซื้อจัดจางจนถึงการเบิกจาย

งบประมาณไดต้ังแตเดือนมกราคม เปนตนไป 

-จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร  Procurement 

Management เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ

ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 

 

 



ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางป 2562 ขอเสนอแนะ 

2. การระบุเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อจัด

จางของหนวยงานไมครบถวน ในบางกรณี

ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีดําเนินการ 

รวมถึงวัตถุประสงคในการใชงบประมาณ 

ทําใหเกิดประเด็นขอสังเกต ขอสงสัยใน

วัตถุประสงคและวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการตาม

แผนงานโครงการจัดซื้อจัดจางของธนาคาร 

เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ในการนําเสนอเพื่ออนุมัติตอผูมี

อํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง 

 

3. 

 

 

ผู ปฏิ บั ติ งาน ท่ี ได รับมอบหมายให เป น

คณะกรรมการตรวจรับ  ขาดความรู ความ

ชํานาญ เก่ียวกับการบริหารสัญญา และการ

ตรวจรับงานตามขอกําหนดของสัญญา 

-เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

บริหารสัญญาขั้นตอนและวิธีการตรวจรับ

งาน เพื่อใหการตรวจรับงานไมเกิดปญหา

ขอผิดพลาด เปนไปตามขอกําหนดของ

สัญญา และการปฏิบัติงานของผูเก่ียวของ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

-จั ด อ บ ร ม ใ ห ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ กั บ

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตาม

วงเงินท่ีไดรับมอบหมายเพื่อใหสามารถ

ดําเ นินการไดอยางถูกตอง ลดปญหา

ขอผิดพลาด 

 

 


