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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 

 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 
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3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการ
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) กรณีอ่ืนตามที่ก 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 าเนิ นการโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัด 

(ง) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา ให้กระท าได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(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
ให้บริการที่มคีุณสมบัติตรงตามที่ก 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 
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4) วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้
บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่ มี
ลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทั้งหมด  
๒๑๗ รายการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐๕,๐๑๘,๔๙๐.๙๔ บาท (สี่ร้อยห้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท
เก้าสิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบ และมีตารางสรุป
จ าแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้ 

 
2.1 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ วิธีการ จ านวนรายการ 
คิดเป็นร้อยละ 

(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   

1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ๓ ๑.๓๘ 
2 วิธีคัดเลือก ๕ ๒.๓๑ 
3 วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐๕ ๙๔.๔๗ 

งานจ้างท่ีปรึกษา   
๑ วิธีเฉพาะเจาะจง ๔ ๑.๘๔ 

 รวม ๒๑๗ ๑๐๐ 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๐๕ รายการ  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗ รองลงมาเป็นวิธีคัดเลือก จ านวน ๕ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑ และการจ้าง 
ที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๔ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจดัซือ้จดัจำ้ง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

งานจ้างที่ปรึกษา                    
(วิธีเฉพาะเจาะจง)
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2.2  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามงบประมาณ   โดยการแบ่งจ านวนงบประมาณจัดซ้ือ 
                  จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็น 5 ช่วงงบประมาณ  ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ ช่วงงบประมาณ จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 

(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 
1 ไม่เกิน 100,000 ๑๐๑ ๔๖.๕๔ 
2 100,001-500,000 ๙๑ ๔๑.๙๔ 
3 500,001-1,000,000 ๙ ๔.๑๕ 
4 1,000,001- 5,000,000 ๑๒ ๕.๕๓ 
5 เกินกว่า  5,000,000  ๔ ๑.๘๔ 
 รวม ๒๑๗ ๑๐๐ 

 

 
 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างรายย่อยที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จ านวน 
๑๐๑ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๔ รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 100,001 – 500,000 บาท 
จ านวน ๙๑ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๔ รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 1,000,001 – 
5,000,000 บาท จ านวน ๑๒ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓ รองลงมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 
500,001 – 1,000,000 บาท จ านวน ๙ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕ และน้อยที่สุดเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกิน กว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป จ านวน ๔ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ 

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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2.3 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามส านักและฝ่าย โดยการแบ่งจ านวนเป็น ๘ หน่วยงาน  
ได้ดังต่อไปนี ้

 
ล าดับ ส านัก จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 

(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 
1 ส านักบริหาร 83 ๓๘.๒๕ 
2 ส านักอ านวยการพิเศษ  ๓๕ ๑๖.๑๓ 
3 ส านักยุทธศาสตร์และแผน  ๑๐ ๔.๖๑ 
4 ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย ๑๒ ๕.๕๓ 
5 ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติ

ต่อผู้กระท าผิด 
๒๓ ๑๐.๖๐ 

๖ ส านักนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม ๘ ๓.๖๙ 
๗ ส านักพัฒนาบุคลากรเพ่ือการยุติธรรม ๒ ๐.๙๒ 
๘ ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร ๔๔ ๒๘.๒๗ 
 รวม ๒๑๗ ๑๐๐ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามส านักและฝ่าย

ส านักบริหาร ส านักอ านวยการพิเศษ
ส านักยุทธศาสตร์และแผน ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย
ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏบิัติตอ่ผู้กระท าผิด ส านักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม
ส านักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม ฝ่ายสื่อสารและดแูลภาพลักษณอ์งค์กร
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยจ านวนโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหาร จ านวน ๘๓ 
รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๕ รองลงมาเป็นของฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร จ านวน ๔๔ รายการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗ รองลงมาเป็นของส านักอ านวยการพิเศษ จ านวน ๓๕ รายการ หรอืคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓ 
รองลงมาเป็นของส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด จ านวน ๒๓ รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๐และน้อยที่สุดคือของส านักพัฒนาบุคลากรเพ่ือการยุติธรรม จ านวน ๒ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๐.๙๒ 

 
2.4 ร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามส านักและฝ่าย โดยการแบ่งจ านวนเป็น ๘ หน่วยงาน  

ได้ดังต่อไปนี ้
 

ล าดับ ส านัก มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 

1 ส านักบริหาร 345,123,838.54 85.21 
2 ส านักอ านวยการพิเศษ  29,624,750.00 7.31 
3 ส านักยุทธศาสตร์และแผน  3,464,130.39 0.86 
4 ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 3,546,967.00 0.8๙ 
5 ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติ

ต่อผู้กระท าผิด 
8,777,692.00 2.17 

๖ ส านักนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม 2,297,040.00 0.57 
๗ ส านักพัฒนาบุคลากรเพ่ือการยุติธรรม 3,002,587.50 0.74 
๘ ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 9,181,485.51 2.27 
 รวม ๔๐๕,๐๑๘,๔๙๐.๙๔ ๑๐๐ 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยมูลค่าโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหาร เป็นจ านวนเงิน 

345,123,838.54 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.21 รองลงมาเป็นของส านักอ านวยการพิเศษ เป็นจ านวนเงิน 
29,624,750.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.31 รองลงมาเป็นของ ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร เป็น
จ านวนเงิน 9,181,485.51 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.27 และน้อยที่สุดคือของส านักนวัตกรรมเพ่ือความ
ยุติธรรม เป็นจ านวนเงิน 2,297,040.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของมลูคำ่โครงกำรจ ำแนกตำมส ำนกัและฝ่ำย

ส ำนกับรหิำร ส ำนกัอ ำนวยกำรพิเศษ

ส ำนกัยทุธศำสตรแ์ละแผน ส ำนกักิจกำรตำ่งประเทศและประสำนนโยบำย

ส ำนกัสง่เสรมิขอ้ก ำหนดกรุงเทพและกำรปฏิบตัิตอ่ผูก้ระท ำผิด ส ำนกันวตักรรมเพื่อควำมยตุิธรรม

ส ำนกัพฒันำบคุลำกรเพื่อกำรยตุิธรรม ฝ่ำยสือ่สำรและดแูลภำพลกัษณอ์งคก์ร
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2.5 รอ้ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามเดือน ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ เดือน 
  

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนรายการทั้งหมด) 

1 ตุลาคม 256๓ ๑๕ 6.91 
2 พฤศจิกายน 256๓ ๑๖ 7.37 
3 ธันวาคม 256๓ ๒๘ 12.90 
4 มกราคม 256๔ ๗ 3.23 
5 กุมภาพันธ์ 256๔ ๒๒ 10.14 
6 มีนาคม 256๔ ๒๒ 10.14 
7 เมษายน 256๔ ๗ 3.23 
8 พฤษภาคม 256๔ ๑๓ 5.99 
9 มิถุนายน 256๔ ๑๐ 4.61 

10 กรกฎาคม 256๔  ๑๙ 8.7๕ 
11 สิงหาคม 256๔ ๒๓ 10.60 
12 กันยายน 256๔ ๓๕ 16.13 

 รวม ๒๑๗ 100 
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามเดือน

ตุลาคม 256๓ พฤศจิกายน 256๓ ธันวาคม 256๓ มกราคม 256๔

กุมภาพันธ์ 256๔ มีนาคม 256๔ เมษายน 256๔ พฤษภาคม 256๔

มิถุนายน 256๔ กรกฎาคม 256๔ สิงหาคม 256๔ กันยายน 256๔
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยจ านวนโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยที่เกิดขึ้น
มากที่สุดในเดือนกันยายน 256๔ จ านวน ๓๕ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.13 รองลงมาเป็นเกิดขึ้นในเดือน
ธันวาคม 256๓ จ านวน ๒๘ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.90 รองลงมาเป็นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 256๔ 
จ านวน ๒๓ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.60 และจ านวนโครงการเกิดขึ้นน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 256๔ 
และเดือนเมษายน 256๔ เท่ากันทีจ่ านวน ๗ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.23 
 

2.6 ร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามเดือน ได้ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ เดือน 
  

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของมูลค่าโครงการทั้งหมด) 

1 ตุลาคม 256๓ 28,265,871.91 6.98 
2 พฤศจิกายน 256๓ 2,649,809.00 0.6๖ 
3 ธันวาคม 256๓ 6,238,789.63 1.54 
4 มกราคม 256๔ 2,787,286.60 0.69 
5 กุมภาพันธ์ 256๔ 5,907,491.19 1.46 
6 มีนาคม 256๔ 6,079,794.99 1.50 
7 เมษายน 256๔ 695,956.00 0.17 
8 พฤษภาคม 256๔ 5,785,624.08 1.43 
9 มิถุนายน 256๔ 1,899,383.38 0.47 

10 กรกฎาคม 256๔  2,567,112.08 0.63 
11 สิงหาคม 256๔ 7,955,019.50 1.96 
12 กันยายน 256๔ 334,186,352.58 82.51 

 รวม ๔๐๕,๐๑๘,๔๙๐.๙๔ 100 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยมูลค่าโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มูลค่าโครงการ

มากที่สุดในเดือนกันยายน 256๔ มูลค่า 334,186,352.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.51 รองลงมาเป็นใน
เดือนตุลาคม 256๓ มูลค่า 28,265,871.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.98 รองลงมาเป็นในเดือนสิงหาคม 
256๔ มูลค่า 7,955,019.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 และมูลค่าโครงการเกิดขึ้นน้อยที่สุดในเดือน
เมษายน 256๔ จ านวน 695,956.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามเดือน

ตุลาคม 256๓ พฤศจิกายน 256๓ ธันวาคม 256๓ มกราคม 256๔

กุมภาพันธ์ 256๔ มีนาคม 256๔ เมษายน 256๔ พฤษภาคม 256๔

มิถุนายน 256๔ กรกฎาคม 256๔ สิงหาคม 256๔ กันยายน 256๔
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2.7 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมผูป้ระกอบกำร 

บรษัิท คอม อำรต์ โปรดกัชั่น จ ำกดั บรษัิท นิวเทคโนโลยี่อินฟอรเ์มชั่น จ ำกดั

นำงสำวมตัถกำ  สดุทำงธรรม บรษัิท ทีแซด มีเดีย จ ำกดั

บรษัิท ปิยะวฒันก์ำรพิมพ ์(1992) จ ำกดั บรษัิท โปรแอร ์เอ็นจิเนียริง่ แอนด ์เซอรว์ิส จ ำกดั

นำยคฑำวฒุิ  วงษ์คลองเขื่อน บรษัิท อินโนเวชั่นส ์โซลชูั่น แอนด ์เซอรว์ิส จ ำกดั

อื่นๆ

ล าดับ ผู้ประกอบการ จ านวน 
(ครั้ง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของจ านวนโครงการทั้งหมด) 

๑ บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด ๑๑ 5.07 
๒ บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ๗ 3.23 
๒ นางสาวมัตถกา  สุดทางธรรม ๗ 3.23 
๓ บริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด ๕ 2.30 
๓ บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด ๕ 2.30 
๔ บริษัท โปรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ๔ 1.84 
๔ นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเขื่อน ๔ 1.84 
๔ บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ๔ 1.84 
๕ อ่ืนๆ ๑๗๐ 78.35 
 รวม ๒๑๗ 100 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยจ านวนโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔  
โดยผู้ประกอบการที่รับงานจากสถาบันฯ จ านวนโครงการมากที่สุดคือบริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด จ านวน 
๑๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.07 รองลงมาเป็นบริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จ ากัด และนางสาวมัตถกา 
สุดทางธรรม จ านวน ๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.23 รองลงมาเป็นบริษัท ทีแซด มีเดีย จ ากัด และบริษัท ปิ
ยะวัฒน์การพิมพ์ (1992) จ ากัด จ านวน ๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.30 รองลงมาเป็นบริษัท โปรแอร์ เอ็น
จิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด, นายคฑาวุฒิ  วงษ์คลองเขื่อน และบริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด เท่ากับที่จ านวน ๔ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 

 
2.8 ร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ผู้ประกอบการ 
  

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ของมูลค่าโครงการทั้งหมด) 

1 บริษัท อาคาร 33 จ ากัด 298,400,000.๐๐ 73.69 
2 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 23,765,016.๐๐ 5.87 
3 บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 15,400,000.๐๐ 3.80 
4 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 2.47 

5 บริษัท ส านักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊คส์ จ ากัด 3,700,000.๐๐ 0.91 
6 บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จ ากัด 3,662,503.๐๐ 0.90 
7 มหาวิทยาลัยมหิดล 3,๖00,000.๐๐ 0.89 
8 บริษทั ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จ ากัด 3,299,987.๐๐ 0.81 
9 บริษัท มิส คอนซัลท์ จ ากัด 3,299,880.๐๐ 0.81 

10 อ่ืนๆ 39,891,104.94 9.85 
 รวม ๔๐๕,๐๑๘,๔๙๐.๙๔ 100 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยมูลค่าโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดย

ผู้ประกอบการที่รับงานจากสถาบันฯ มูลค่าโครงการมากที่สุดคือบริษัท อาคาร 33 จ ากัด มูลค่า 298,400,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.69 รองลงมาเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ มูลค่า 23,765,016 บาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.87 รองลงมาเป็นบริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด มูลค่า 15,400,000 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.80 รองลงมาเป็นบริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด มูลค่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.47 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของมูลค่าโครงการจ าแนกตามผู้ประกอบการ 

บริษัท อำคำร 33 จ ำกดั กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร บริษัท ศนูยก์ำรพฒันำควำมรู ้จ ำกดั

บริษัท ฟิวเจอร ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บริษัท ส  ำนกัพิมพ ์ริเวอร ์บุ๊คส ์จ ำกดั บริษัท คอม อำรต์ โปรดกัชั่น จ ำกดั

มหำวิทยำลยัมหิดล บริษัท ดิ วนัโอวนั เปอรเ์ซ็นต ์จ ำกดั บริษัท มิส คอนซลัท ์จ ำกดั

อ่ืนๆ
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ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และมี
วงเงินไม่สูงมากเป็นส่วนใหญ่ (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะเป็น
โครงการที่มีการใช้งบประมาณสูง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจ้างบริการเป็นส่วนใหญ่ โดยมีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่
มีโครงการเพ่ิมเติมขึ้นมาระหว่างปี ท าให้ต้องเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในบางโครงการและมีการปรับแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณเป็นระยะ โดยงานส่วนมากจะอยู่ในความดูแลของส านักบริหาร ซึ่งมีจ านวนโครงการ
และมูลค่างานสูง (ส านักบริหาร มูลค่าการใช้จ่ายโครงการสูงที่สุด แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการส าหรับอาคารส านักงาน
แห่งใหม่ ค่าเช่าอาคาร และการจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีแผนการด าเนินการประจ าปีอยู่แล้ว) 

ในส่วนของการประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างมีการเทียบเคียงราคาจากผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ 
มีการก าหนดราคากลาง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันและประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน ถือได้ว่ามีการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสมคุ้มค่าอยู่ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นการจ้าง 
บริการไม่ใช่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบหรือเปรียบเทียบว่า งบประมาณท่ีใช้เป็นไปด้วย 
ความประหยัดหรือไม่   
 อย่างไรก็ดี การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับหนึ่ง และปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถาบันฯ 
 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 ปัญหาที่พบส่วนมากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ได้แก่  
 ๑. การจัดซื้อจ้ดจ้างยังแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีทีไ่มช่ัดเจน และการขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลงรายการในระยะเวลากระชั้นชิด ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถวางแผนการท างานให้
มีประสิทธิภาพได้ 
 ๒. ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มีระยะเวลาที่กระชั้นชิด มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน รวมถึง
ก่อให้เกิดภาระและความเสี่ยงแก่ผู้รับจ้างอีกด้วย 
 ๓. การก าหนดราคากลาง โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการก าหนดราคากลางใช้ การสืบราคาในรายการที่
กรมบัญชีกลางไม่ได้ก าหนดมาตรฐานราคากลางเอาไว้ และจากการจัดซื้อจัดจ้างในอดีตที่ผ่านมา อ้างอิงราคากลาง 
เนื่องจากงานจัดซื้อจัดจ้างหลักๆ ของสถาบัน ไม่มีการก าหนดมาตรฐานราคากลางเอาไว้ กับกรมบัญชีกลาง 
เนื่องจากมีรายละเอียดงานค่อนข้างหลากหลาย ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสืบหาราคากลาง 
 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 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 
  


