รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2563
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สานักงานใหญ่)
-------------------------------------------------------------------กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภารกิ จ ต่าง ๆ ให้ กับ หน่ วยงานภายในการนิ ค มอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย ให้ ลุ ล่ ว งตามวัต ถุป ระสงค์ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นผลการจัดซื้อ
จัดจ้ างที่ผ่ านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (e-GP) เฉพาะการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(สานักงานใหญ่) สรุปตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จานวนเงิน (บาท)

จานวนโครงการ

1.

วิธีเฉพาะเจาะจง

120,433,981.20

48

2.

วิธีคัดเลือก

76,742,199.59

14

3.

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,164,471,343.06

30

1,361,647,523.85

92

รวมทั้งสิ้น
* ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานนิคมอุตสาหกรรม

สรุปผลการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสานักงานใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พบว่ ามี โครงการจั ดซื้ อจั ดจ้ างทั้ งสิ้ น 92 โครงการ ใช้ งบประมาณในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง จ านวนรวมทั้ งสิ้ น
1,361,647,523.85 บาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่มีการใช้งบประมาณ
มากที่สุด จานวนทั้งสิ้น 1,164,471,343.06 บาท เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนก่อน
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็ นการจั ดหาพั สดุ ที่ มีจ านวนโครงการมากที่ สุ ด จ านวน 48 โครงการจากทั้ งหมด 92
โครงการ เนื่ องจากตามพระราชบั ญญั ติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) ข.
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1
/การจัด...

-2การจัดซื้อจัดจ้ างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 500,000 บาทให้ใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง จึงทาให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดาเนินการมาก
ที่สุด และเป็นวิธีการที่สามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถระบุคุณสมบัติของพัสดุ
ได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
ส่ วนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างด้ วยวิธีคั ดเลื อก มี จ านวน 14 โครงการโดยส่ วนใหญ่ เป็ นการจ้ างที่ ปรึกษา โดยใช้
หลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 69 (2) (ข) งานจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระทาในกรณี เป็นงานซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดาเนินการโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ตารางที่ 2 ร้อยละจานวนโครงการและงบประมาณจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

/ปัญหา...

-3ตารางที่ 3 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
บางโครงการไม่มีผู้เข้าเสนอราคาหรือผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ถูกตามข้อกาหนดเงื่อนไขของ กนอ. ทาให้
ต้องจัดจ้างหลายครั้ง เป็นเหตุให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
2. ปัญหาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.1 การกาหนดขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ แบบแปลน และการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จากหน่ วยงานเจ้าของโครงการ ไม่เป็นปั จจุบั น และไม่ถูกต้อง ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ทาให้บางครั้งไม่สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กาหนดไว้ได้
2.2 เจ้าหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปัญหาจากกฎระเบียบ
ระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องกับการจั ดซื้อจั ดจ้าง ที่ ต้องถือปฏิ บั ติ บางเรื่องเข้ าใจยาก ต้องมีการหารือหน่ วยงาน
เจ้าของระเบียบหรือต้องให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตีความ และบางครั้งพนักงาน กนอ. ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ทาให้การทางานล่าช้า เป็นเหตุให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย

-4ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน กนอ. เพื่อให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง เช่น การจัด
หลักสูตรอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานเข้าใจพื้นฐานในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงานภายในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทัน
ต่อความต้องการ ถูกต้องตามกฎระเบี ยบ กองพัสดุจึงได้การซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการซื้อจัดจ้าง โดยได้ทาคู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึ ง
ขั้นตอน กาหนดระยะเวลาดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
3. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบทุกกระบวนการ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการทางานให้น้อยลง

