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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
ซึ่งรวมถึงการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดที่เก่ียวกับการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ  
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์การมหาชนด้วย โดยต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ แบ่งได้ 3 วิธี 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อน 

2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย โดยให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่ 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่าย 

ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ 
หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด 

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่ง
หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ 

(จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ 

(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือ
ที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการ
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จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 
๙๖ วรรคสอง โดยให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่ 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ฉ) ไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง

ในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้
ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ช) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ 

(ซ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ฌ) กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. งานจ้างท่ีปรึกษา แบ่งได้ 3 วิธี 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า
ของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท างานนั้นได้เป็นการทั่วไป 

2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดน้อยกว่าสามราย ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะด าเนินการโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัด 

(ง) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา ให้กระท าได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค 

(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
(ฉ) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
(ช) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง แบ่งได้ 4 วิธี 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่

ซับซ้อน 

2) วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้
ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 

(ค) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่
มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(ง) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้
บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
(ง) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทาง

เทคนิค 
(จ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4) วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้
บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่ มี
ลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ทั้งหมด  
๓๐๕ รายการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๘๓๗,๒๑๑.๘๙ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
แนบ และมีตารางสรุปจ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้ 

 
2.1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ วิธีการ จ านวนรายการ 
คิดเป็นร้อยละ 

(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   

1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ๓ ๐.๙๘ 
2 วิธีคัดเลือก ๑๒ ๓.๙๔ 
3 วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๘๕ ๙๓.๔๔ 

งานจ้างท่ีปรึกษา   
๑ วิธีเฉพาะเจาะจง ๕ ๑.๖๔ 

 รวม ๓๐๕ ๑๐๐ 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๘๕ รายการ  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔ รองลงมาเป็นวิธีคัดเลือก จ านวน ๑๒ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔ และการจ้าง 
ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๕ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔ 

 
2.2  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามงบประมาณ   โดยการแบ่งจ านวนงบประมาณจัดซ้ือ 

                  จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็น 5 ช่วงงบประมาณ  ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ ช่วงงบประมาณ จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 

(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 
1 ไม่เกิน 100,000 ๑๗๖ ๕๗.๗๐ 
2 100,001-500,000 ๑๐๐ ๓๒.๗๙ 
3 500,001-1,000,000 ๑๐ ๓.๒๘ 
4 1,000,001- 5,000,000 1๗ ๕.๕๗ 
5 เกินกว่า  5,000,000  ๒ ๐.๖๖ 
 รวม ๓๐๕ ๑๐๐ 

 

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจดัซือ้จดัจ้ำง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

งานจ้างที่ปรึกษา                    
(วิธีเฉพาะเจาะจง)
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างรายย่อยที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จ านวน 
๑๗๖ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐ รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 100,001 – 500,000 บาท 
จ านวน ๑๐๐ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๙ รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 1,000,001 – 
5,000,000 บาท จ านวน ๑๗ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 
500,001 – 1,000,000 บาท จ านวน ๑๐ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ และน้อยที่สุดเป็นการจัดซื้อจัด
จ้างขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกิน กว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป จ านวน ๒ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ 

 
2.3 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามส านัก โดยการแบ่งจ านวนส านัก เป็น ๖ ส านัก ได้ดังต่อไปนี ้
 

ล าดับ ส านัก จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 

1 ส านักบริหาร ๙๔ ๓๐.๘๒ 
2 ส านักอ านวยการพิเศษ  ๒๔ ๗.๘๗ 
3 ส านักยุทธศาสตร์และแผน  ๔๑ ๑๓.๔๔ 
4 ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย ๒๓ ๗.๕๔ 
5 ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพฯ ๓๐ ๙.๘๔ 
๖ ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร ๙๓ ๓๐.๔๙ 
 รวม 3๐๕ ๑๐๐ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมงบประมำณ

ไม่เกิน 100,000 100,001-500,000 500,001-1,000,000

1,000,001- 5,000,000 เกินกว่า  5,000,000
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยจ านวนโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหาร จ านวน ๙๔ 

รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒ รองลงมาเป็นของฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร จ านวน ๙๓ รายการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๙ รองลงมาเป็นของส านักยุทธศาสตร์และแผน จ านวน ๔๑ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๔๔ รองลงมาเป็นของส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพฯ จ านวน ๓๐ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๔ 
รองลงมาเป็นของส านักอ านวยการพิเศษ จ านวน ๒๔ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๗ และน้อยที่สุดคือของ 
ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย จ านวน ๒๓ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๔ 

 
2.4 ร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามส านัก โดยการแบ่งจ านวนส านัก เป็น ๖ ส านัก  ได้ดังต่อไปนี ้
 

ล าดับ ส านัก มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 

1 ส านักบริหาร 37,582,065.30 ๓๑.๑๐ 
2 ส านักอ านวยการพิเศษ  8,709,120.89 ๗.๒๑ 
3 ส านักยุทธศาสตร์และแผน  27,770,925.84 ๒๒.๙๘ 
4 ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 14,949,787.84 ๑๒.๓๗ 
5 ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพฯ 13,167,701.14 ๑๐.๙๐ 
๖ ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 18,657,610.88 ๑๕.๔๔ 
 รวม ๑๒๐,๘๓๗,๒๑๑.๘๙ ๑๐๐ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามส านัก

ส านักบริหาร ส านักอ านวยการพิเศษ

ส านักยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายสื่อสารและดแูลภาพลักษณอ์งค์กร

ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพฯ ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยมูลค่าโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหาร เป็นจ านวนเงิน 

37,582,065.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ รองลงมาเป็นของส านักยุทธศาสตร์และแผน เป็นจ านวนเงิน 
27,770,925.84 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๘ รองลงมาเป็นของฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร เป็น
จ านวนเงิน 18,657,610.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๔ รองลงมาเป็นของส านักกิจการต่างประเทศและ
ประสานนโยบาย เป็นจ านวนเงิน 14,949,787.84 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๗ รองลงมาเป็นของส านัก
ส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพฯ เป็นจ านวนเงิน 13,167,701.14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๐ และน้อยที่สุด
คือของส านักอ านวยการพิเศษ เป็นจ านวนเงิน 8,709,120.89 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมงบประมำณ

ส ำนกับริหำร ส ำนกัอ ำนวยกำรพิเศษ 

ส ำนกัยทุธศำสตร์และแผน ส ำนกักิจกำรตำ่งประเทศและประสำนนโยบำย

ส ำนกัสง่เสริมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ฝ่ำยสือ่สำรและดแูลภำพลกัษณ์องค์กร
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2.5 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามเดือน ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ เดือน 
  

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 

1 ตุลาคม 256๒ 30 9.84 
2 พฤศจิกายน 256๒ 28 9.18 
3 ธันวาคม 256๒ 24 7.87 
4 มกราคม 256๓ 45 14.75 
5 กุมภาพันธ์ 256๓ 15 4.92 
6 มีนาคม 256๓ 21 6.89 
7 เมษายน 256๓ 19 6.23 
8 พฤษภาคม 256๓ 18 5.90 
9 มิถุนายน 256๓ 18 5.90 

10 กรกฎาคม 256๓  13 4.26 
11 สิงหาคม 256๓ 28 9.18 
12 กันยายน 256๓ 46 15.08 

 รวม 3๐๕ 100 
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามเดือน

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 63 ม.ค. 63 ก.พ. 63 ม.ีค. 63

เม.ย. 63 พ.ค. 63 ม.ิย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยจ านวนโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โดยที่เกิดขึ้น
มากที่สุดในเดือนกันยายน 256๓ จ านวน 46 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.08 รองลงมาเป็นเกิดขึ้นในเดือน
มกราคม 256๓ จ านวน 45 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.75 รองลงมาเป็นเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 256๒ 
จ านวน 30 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.84 และจ านวนโครงการเกิดขึ้นน้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคม 256๓ 
จ านวน 1๘ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.26 
 

2.6 ร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามเดือน ได้ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ เดือน 
  

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของมูลค่าโครงการทั้งหมด) 

1 ตุลาคม 256๒ 26,963,677.12 22.๓๒ 
2 พฤศจิกายน 256๒ 7,604,523.65 ๖.๒๙ 
3 ธันวาคม 256๒ 8,344,183.79 ๖.๙๑ 
4 มกราคม 256๓ 7,457,670.11 ๖.๑๗ 
5 กุมภาพันธ์ 256๓ 13,348,456.79 ๑๑.๐๕ 
6 มีนาคม 256๓ 4,450,949.55 ๓.๖๘ 
7 เมษายน 256๓ 4,232,681.20 ๓.๕๐ 
8 พฤษภาคม 256๓  3,997,888.22  ๓.๓๑ 
9 มิถุนายน 256๓ 5,718,195.76 ๔.๗๓ 

10 กรกฎาคม 256๓  2,519,113.20 ๒.๐๘ 
11 สิงหาคม 256๓ 4,928,706.37 ๔.๐๘ 
12 กันยายน 256๓ 31,271,166.13 ๒๕.๘๘ 

 รวม ๑๒๐,๘๓๗,๒๑๑.๘๙ 100 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยมูลค่าโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มูลค่าโครงการ

มากที่สุดในเดือนกันยายน 256๓ มูลค่า 31,271,166.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๘ รองลงมาเป็นใน
เดือนตุลาคม 256๒ มูลค่า 26,963,677.12 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.๓๒ รองลงมาเป็นในเดือนกุมภาพันธ์ 
256๓ มูลค่า 13,348,456.79 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ และมูลค่าโครงการเกิดขึ้นน้อยที่สุดในเดือน
กรกฎาคม 256๓ จ านวน 2,519,113.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามเดือน

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 ม.ีค. 63

เม.ย. 63 พ.ค. 63 ม.ิย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
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2.7 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 

แผนภมูิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมผู้ประกอบกำร 

นำงสำวปรูณ์ภสัสร กิจจินดำรักษ์ บริษัท ไทยทรำนสมิชชัน่ อินดสัทรี จ ำกดั

บริษัท ปิยะวฒัน์กำรพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ำกดั บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั

บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท คอม อำร์ต โปรดกัชัน่ จ ำกดั

บริษัท ตำกอรุณสนิ จ ำกดั อื่นๆ

ล าดับ ผู้ประกอบการ จ านวน 
(ครั้ง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนโครงการทั้งหมด) 

๑ นางสาวปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ 8 2.62 
๑ บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด ๘ 2.62 
๓ บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 7 ๒.๒๙ 
๔ บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ๖ 1.97 
๔ บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ๖ 1.97 
๔ บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด ๖ 1.97 
๔ บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด ๖ 1.97 
๘ อ่ืนๆ ๒๕๘ ๘๔.๕๘ 
 รวม 3๐๕ 100 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยจ านวนโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โดย
ผู้ประกอบการที่รับงานจากสถาบันฯ จ านวนโครงการมากที่สุดคือบริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด และ
นางสาวปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์ จ านวน ๘ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.๖๒ รองลงมาเป็นบริษัท ปิยะวัฒน์การ
พิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด จ านวน ๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.๒๙ รองลงมาเป็นบริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด, บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด , บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด และบริษัท ตาก
อรุณสิน จ ากัด เท่ากับที่จ านวน ๖ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๗ 

 
2.8 ร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ผู้ประกอบการ 
  

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของมูลค่าโครงการทั้งหมด) 

1 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  21,964,440.00  18.18 
2 บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด   16,328,000.00  13.51 
3 บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด   10,129,781.00  8.38 
4 บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด   5,999,811.00  4.97 
5 บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด   4,670,000.00  3.86 
6 ศาสตาราจารย์กิตติคุณ ดร.ปีเตอร์ ทัก   4,500,000.00  3.72 
7 บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  2,980,000.00  2.47 
8 บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  2,721,308.00  2.25 
9 บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จ ากัด   2,450,300.00  2.03 

10 อ่ืนๆ 49,093,571.89 ๔๐.๖๓ 
 รวม 120,837,211.89 100 



14 
 

 
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยมูลค่าโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โดย

ผู้ประกอบการที่รับงานจากสถาบันฯ มูลค่าโครงการมากที่สุดคือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ มูลค่า 
21,964,440 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.18 รองลงมาเป็นบริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด มูลค่า  
16,328,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.51 รองลงมาเป็นบริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด มูลค่า  
10,129,781 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.38 รองลงมาเป็นบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด  มูลค่า   
5,999,811 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.97 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ 

กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร บริษัท ศนูย์กำรพฒันำควำมรู้ จ ำกดั บริษัท คอม อำร์ต โปรดกัชัน่ จ ำกดั 

บริษัท ดิ วนัโอวนั เปอร์เซนต์ จ ำกดั บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั ศำสตำรำจำรย์กิตติคณุ ดร.ปีเตอร์ ทกั 

บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท อินโนเวชัน่ส์ โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท โน้ตเอเบิล้ แบงค์คอก จ ำกดั 

อ่ืนๆ
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ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ จะเป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และมี
วงเงินไม่สูงมากเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะเป็นโครงการที่มีการใช้
งบประมาณสูง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจ้างบริการเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้ต้องเร่งรัด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีการปรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณเป็นระยะ โดยงานส่วนมากจะอยู่ใน
ความดูแลของส านักยุทธศาสตร์และแผน ซึ่งมีจ านวนโครงการและมูลค่างานสูง  

ในส่วนของการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างมีการเทียบเคียงราคาจากผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ 
มีการก าหนดราคากลาง เพ่ือให้เกิดการประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน ถือได้ว่ามีการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีความเหมาะสมคุ้มค่าอยู่ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นการจ้าง 
บริการไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบว่า งบประมาณที่ใช้เป็นไปด้วย 
ความประหยัดหรือไม่   
 อย่างไรก็ดี การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับหนึ่ง และปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถาบันฯ  
 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 ปัญหาที่พบส่วนมากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ได้แก่  
 ๑. การจัดซื้อจ้ดจ้างยังไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ชัดเจน และการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
และมีการเปลี่ยนแปลงรายการในระยะเวลากระชั้นชิด ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถวางแผนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพได้ 
 ๒. ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มีระยะเวลาที่กระชั้นชิด มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
บางรายการผู้รับจ้างได้ด าเนินการไปก่อนเกิดสัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิ ดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด 
ในการด าเนินงาน เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน รวมถึงก่อให้เกิดภาระและความเสี่ยงแก่ผู้รับจ้างอีกด้วย 
 ๓. การก าหนดราคากลาง โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการก าหนดราคากลางใช้การจัดซื้อจัดจ้างในอดีตที่ผ่าน
มา หรือหน่วยงานอ่ืนเป็นหลักฐานอ้างอิงราคากลาง เนื่องจากการการสืบราคาในรายการที่กรมบัญชีกลางไม่ได้
ก าหนดมาตรฐานราคากลางเอาไว้ มีข้ันตอนและใช้ระยะเวลานาน    
 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 1. ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบถึงแผนการด าเนินงานของแต่ละโครงการตั้งแต่ต้น เพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างร่วมกับส านักหรือกลุ่มโครงการ เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามความคืบหน้า และการควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2. ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการก าหนด 
ราคากลาง คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งของหน่วยงานเอง และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
และไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 3. เจ้าหน้าที่ พัสดุควรจัดท าสรุป หรือเผยแพร่กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกใหม่ แก่ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
  


