
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.)  ได้จัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี ๒๕๖๒ จำกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน คปภ. ส่วนกลำง 
เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและ
เกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ 

๑. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนงำนโครงกำร 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ รำยกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้ดังต่อไปนี้ 
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนรำยกำร ร้อยละของ

จ ำนวนรำยกำร 
งบประมำณท่ีด ำเนินกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง 
ร้อยละของจ ำนวน

งบประมำณ 
วิธีเฉพำะเจำะจง ๒๐๔ ๗๓.๓๘ ๘๔,๙๗๕,๔๐๐.๖๖ ๒๒.๐๔ 
วิธีคัดเลือก ๒๓ ๘.๒๗ ๘๒,๒๘๖,๔๐๐.๐๐ ๒๑.๓๕ 
วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕๑ ๑๘.๓๕ ๒๑๘,๒๒๕,๑๐๙.๙๐ ๕๖.๖๑ 

รวม ๒๗๘ ๑๐๐ ๓๘๕,๔๘๖,๙๑๐.๕๖ ๑๐๐ 
 

 
จำกตำรำง พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีจ ำนวนรำยกำรมำกที่สุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 

๒๐๔ รำยกำร เนื่องจำกเป็นรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้จ ำนวนเงิน ๘๔,๙๗๕,๔๐๐.๖๖ บำท  

๗๔% 

๘% 

๑๘% 

การจัดซื้อจัดจ้างตามจ านวนรายการ 

เฉพำะเจำะจง 

คัดเลือก 

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
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รองลงมำคือวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน ๕๑ รำยกำร จัดซื้อจัดจ้ำงได้ในจ ำนวนเงิน 
๒๑๘,๒๒๕,๑๐๙.๙๐ บำท และวิธีคัดเลือก จ ำนวน ๒๓ รำยกำร จัดซื้อจัดจ้ำงได้ในจ ำนวนเงิน ๘๒,๒๘๖,๔๐๐.๐๐ 
บำท  
 

 
หำกพิจำรณำตำมจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรแยกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พบว่ำ วิธีกำรที่มี

มูลค่ำงบประมำณสูงสุด คือ วิธีประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีงบประมำณท่ีด ำเนินกำรจ ำนวน 
๒๑๘,๒๒๕,๑๐๙.๙๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๑ ของจ ำนวนงบประมำณทั้งหมด รองลงมำคือวิธีเฉพำะเจำะจง 
มีจ ำนวนงบประมำณรวม ๘๔,๙๗๕,๔๐๐.๖๖ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๔ ในขณะทีก่ำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำร
คัดเลือกมีจ ำนวนเงินงบประมำณท่ีใกล้เคียงกันคือ ๘๒,๒๘๖,๔๐๐.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕ 

 
๒. การประหยัดงบประมาณ 

 
วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง งบประมำณที่ไดร้ับ งบประมำณที่ใช้จริง งบประมำณที่ประหยัดได ้ สัดส่วนงบประมำณที่ประหยดั

ได้ต่องบประมำณที่ได้รับ (%) 
วิธีเฉพำะเจำะจง ๘๗,๒๕๘,๓๖๑.๔๒ ๘๔,๙๗๕,๔๐๐.๖๖ ๒,๒๘๒,๙๖๐.๗๖ ๒.๖๒ 
วิธีคัดเลือก ๘๙,๑๘๙,๓๑๕.๐๐ ๘๒,๒๘๖,๔๐๐.๐๐ ๖,๙๐๒,๙๑๕.๐๐ ๗.๗๔ 
วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

๒๓๘,๖๗๐,๕๖๙.๖๘ ๒๑๘,๒๒๕,๑๐๙.๙๐ ๒๐,๔๔๕,๔๕๙.๗๘ ๘.๕๗ 

รวม ๔๑๕,๑๑๘,๒๔๖.๑๐ ๓๘๕,๔๘๖,๙๑๐.๕๖ ๒๙,๖๓๑,๓๓๕.๕๔ ๗.๑๔ 
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๒๑ % ๕๗ % 

การจัดซื้อจัดจ้างตามมูลค่างบประมาณ 

เฉพำะเจำะจง คัดเลือก ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน คปภ. ส่วนกลำง ประจ ำปี ๒๕๖๓  เป็นเงิน 
๓๘๕,๔๘๖,๙๑๐.๕๖ บำท (จำกงบประมำณทั้งสิ้น ๔๑๕,๑๑๘,๒๔๖.๑๐ บำท) คิดเป็นจ ำนวนเงินที่ประหยัด
งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ ๒๙,๖๓๑,๓๓๕.๕๔ บำทหรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงำนพัสดุกลำง ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือให้ส ำนักงำน คปภ. สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมแผนกลยุทธ์ที่ไดว้ำงไว้ได้
อย่ำงเป็นผลสัมฤทธิ์  อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรประสบกับปัญหำและอุปสรรคในทำงปฏิบัติในหลำกหลำย
ประเด็นด้วยกัน ทั้งปัญหำที่เกิดจำกภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิด
ควำมล่ำช้ำและมีประสิทธิภำพไม่เต็มที่ ประกอบด้วย 

๓.๑ กำรจัดหำรำคำกลำงประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกผู้มีอำชีพมีพัสดุไม่ตรงตำมท่ีต้องกำร และไม่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรเสนอรำคำกลำงตำมรำยละเอียดของพัสดุที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้ำง 

๓.๒ กำรก ำหนดขอบเขตคุณลักษณะของงำนหรือพัสดุไม่ครอบคลุมและชัดเจน ท ำให้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในบำงครั้งต้องยกเลิก หรือมีกำรปรับปรุงอยู่บ่อย ส่งผลให้ต้องหำรำคำกลำงใหม่ และเสียเวลำไม่สำมำรถ
จัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
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๓.๓ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติฯ มีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
หนังสือเวียนให้ปฏิบัติตำมเป็นระยะๆ และมีจ ำนวนมำก ท ำให้ควำมช ำนำญในกำรตีควำมต้องใช้ระยะเวลำและมี
หลำยมุมมอง 

๓.๔ ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงที่ต้องด ำเนินกำรเร่งด่วนกระชั้นชิด และมีปริมำณ
มำก อำจส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ 

๓.๕ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่บังคับใช้ กรณีท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ต้องปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนในระบบ E-GP 
ซึ่งมีล ำดับขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จึงต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรบันทึกข้อมูลและกำร
บันทึกข้อมูลในระบบ E-GP เนื่องจำกไม่สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่บันทึก อำจส่งผลให้ต้องมีกำรยกเลิกกำร
บันทึกบ้ำงเป็นบำงครั้งซึ่งจะท ำให้เสียเวลำ 

๔. แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.๑ ก่อนกำรของบประมำณประจ ำปี ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน 

หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ (TOR)  รวมถึงกำรหำรำคำกลำงประกอบแผนงำนโครงกำรเบื้องต้น 
เพรำะเมื่อได้รับกำรอนุมัติงบประมำณแล้ว สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้กำรปฏิบัติงำนเกิด
ควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ  

๔.๒ เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงำน ควรเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือให้มีควำมเข้ำใจมำกข้ึน และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 

 

 

 


