
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  ได้จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน คปภ. เพื่อให้เป็นไป
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำ
ผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้อง
แสดงออกถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
สมประโยชน์ต่อภาครัฐ 

๑. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕๑ รายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังต่อไปนี้ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนรายการ ร้อยละของ

จำนวนรายการ 
งบประมาณท่ีดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละของจำนวน

งบประมาณ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๖๒ ๗๔.๖๔ ๗๑,๕๐๒,๓๕๗.๘๘ ๑๑.๕๖ 
วิธีคัดเลือก ๓๙ ๑๑.๑๑ ๒๗๘,๒๖๘,๗๙๖.๐๐ ๔๔.๙๙ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕๐ ๑๔.๒๕ ๒๖๘,๗๘๒,๑๐๕.๓๘ ๔๓.๔๕ 

รวม ๓๕๑ ๑๐๐ ๖๑๘,๕๕๓,๒๕๙.๒๖ ๑๐๐ 
 

 

75%

11%

14%

                                                

               

            

                            



 
 
จากตาราง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนรายการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 

๒๖๒ รายการ (ร้อยละ ๗๔.๖๔) เนื ่องจากเป็นรายการจัดซื ้อจัดจ้างครั้งหนึ ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวน
เงิน ๗๑,๕๐๒,๓๕๗.๘๘ บาท (ร้อยละ ๑๑.๕๖) รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕๐ รายการ   
(ร้อยละ ๑๔.๒๕) จัดซื้อจัดจ้างได้ในจำนวนเงิน ๒๖๘,๗๘๒,๑๐๕.๓๘ บาท (ร้อยละ ๔๓.๔๕) และวิธีคัดเลือก 
จำนวน ๓๙ รายการ (ร้อยละ ๑๑.๑๑) จัดซื้อจัดจ้างได้ในจำนวนเงิน ๒๗๘,๒๖๘,๗๙๖.๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๔.๙๙) 

 
เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของปี ๒๕๖๓ และปี 

๒๕๖๔ รายละเอียดมีดังนี้ 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง จำนวนรายการ เปลี่ยนแปลง งบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลง 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐๒ ๒๖๒   ๒๙.๗๐ % ๑๐๙,๗๕๑,๑๔๒.๘๖ ๗๑,๕๐๒,๓๕๗.๘๘    ๓๔.๘๕ % 
วิธีคัดเลือก ๓๔ ๓๙  ๑๔.๗๑ % ๑๑๖,๓๗๑,๓๙๔.๖๐ ๒๗๘,๒๖๘,๗๙๖.๐๐  ๑๓๙.๑๒ % 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

๓๗ ๕๐   ๓๕.๑๔ % ๒๘๕,๘๘๔,๑๔๒.๖๒ ๒๖๘,๗๘๒,๑๐๕.๓๘      ๕.๙๘ % 

รวม ๒๗๓ ๓๕๑     ๒๘.๕๗ % ๕๑๒,๐๐๖,๖๘๐.๐๘ ๖๑๘,๕๕๓,๒๕๙.๒๖    ๒๐.๘๑ % 

 

12%

45%

43%

                                                  

               

            

                            



 
ในปี ๒๕๖๔ มูลค่าการจัดจ้างในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก

เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก สำนักงาน คปภ. มีทิศทางยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลให้เท่าทันบริบท         

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการมุ่งสู่การเป็น SMART OIC ซึ่งส่งผลให้มีการริเริ่มโครงการสำคัญๆ หลายโครงการที่มี     
ความจำเป็นต้องมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสำคัญๆ      

ทั้งระบบงานเพื่อการกำกับตรวจสอบ การให้บริการประชาชน และงานสนับสนุนอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง 

๒. การประหยัดงบประมาณ 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณที่ใช้จริง งบประมาณที่ประหยัดได ้ สัดส่วนงบประมาณที่ประหยดั

ได้ต่องบประมาณที่ได้รับ (%) 
วิธีเฉพาะเจาะจง 75,042,515.64 ๗๑,๕๐๒,๓๕๗.๘๘ 3,540,157.76 ๔.๗๒ 
วิธีคัดเลือก 375,706,065.00 ๒๗๘,๒๖๘,๗๙๖.๐๐ 97,437,269.00 ๒๕.๙๓ 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

315,822,788.67 ๒๖๘,๗๘๒,๑๐๕.๓๘ 
 

47,040,683.29 ๑๔.๘๙ 

รวม 766,571,369.31 ๖๑๘,๕๕๓,๒๕๙.๒๖ 148,018,110.05 ๑๙.๓๑ 
 

ผลการดำเนินงานจัดซ ื ้อจ ัดจ้างของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน 
๖๑๘,๕๕๓,๒๕๙.๒๖ บาท (จากงบประมาณทั้งสิ ้น 766,571,369.31 บาท) คิดเป็นจำนวนเงินที่ประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 148,018,110.05 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ ทั้งนี้ การประหยัด
งบประมาณที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่สำนักงานได้มีการเจรจาต่อรองราคา
เพ่ือให้ได้ราคาที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน ส่งผลให้เกิดการประหยัดงบประมาณได้อย่างมีนัยสำคัญ 

 

วิ  เ  าะเจาะจง วิ  คัดเลือก
วิ  ประกวดราคา
อิเล กทรอนิกส์

ปี ๒๕๖ ๑    ๕๑ ๑๔๒. ๖ ๑๑๖   ๑   ๔.๖ ๒ ๕   ๔ ๑๔๒.๖๒

ปี ๒๕๖๔  ๑ ๕ ๒  ๕ .  ๒   ๒๖    ๖.  ๒๖    ๒ ๑ ๕.  

 .  

๕         .  

๑          .  

๑๕         .  

๒          .  

๒๕         .  

           .  

 ๕         .  

เปร ยบเท ยบการ  ้งบประมาณ นการจัดซื้อจัดจ้างระหว างปี ๒๕๖    ๒๕๖๔



 . ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานพัสดุกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้สำนักงาน คปภ. สามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ ได้วางไว้ได้
อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์  อย่างไรก็ตาม การดำเนินการประสบกับปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติในหลากหลาย
ประเด็นด้วยกัน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
เกิดความล่าช้าและมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ประกอบด้วย 

๓.๑ การจัดหาราคากลางประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้มีอาชีพมีพัสดุไม่ตรงตามที่ต้องการ และไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเสนอราคากลางตามรายละเอียดของพัสดุที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้าง 

๓.๒ การกำหนดขอบเขตคุณลักษณะของงานหรือพัสดุไม่ครอบคลุมและชัดเจน ทำให้การจัดซื้อ
จัดจ้างในบางครั้งต้องยกเลิก หรือมีการปรับปรุงอยู่บ่อย ส่งผลให้ต้องหาราคากลางใหม่ และเสียเวลาไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

๓.๓ การดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ มีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
หนังสือเวียนให้ปฏิบัติตามเป็นระยะๆ และมีจำนวนมาก ทำให้ความชำนาญในการตีความต้องใช้ระยะเวลาและ    
มีหลายมุมมอง โดยเฉพาะกฎกระทรวงฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง SME และ MIT มีรายละเอียดซับซ้อน และ  
ทำความเข้าใจได้ยาก  

๓.๔ ระบบ e-GP มีปัญหาและไม่สามารถเข้าใช้งานบ่อยครั้ง รวมถึงวันหยุดราชการ และวันหยุด
ของสำนักงาน คปภ. ไม่ตรงกัน กรณีเป็นวันทำการของสำนักงาน คปภ. แต่เป็นวันหยุดราชการ จะไม่สามารถเข้า
ดำเนินการในระบบ e-GP ได ้

๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.๑ ก่อนการของบประมาณประจำปี ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องกำหนดร่างขอบเขตของงาน 

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)  รวมถึงการหาราคากลางประกอบแผนงานโครงการเบื้องต้น 
เพราะเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว สามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การปฏิบัติงานเกิด
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔.๓ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้พนักงานใช้เป็น
คู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔.๔ จัดทำ application การจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการจัดซื้อ  
จัดจ้าง และสถานะการตรวจรับพัสดุได้ 


