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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

------------------------------------------------------ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงแหล่งงบประมำณจำกเงินรำยได้  
รำยละเอียดดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

 หน่วย : โครงการ (รายการ) 
จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e – bidding) 

444 
(100 %) 

436 
(98.20 %) 

2 
(0.45 %) 

6 
(1.35 %) 

 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จ ำนวน 444 โครงกำร พบว่ำวิธีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรมำกที่สุด ตำมล ำดับ ดังนี้  

1) วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 436 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 98.20 
2) วิธีคัดเลือก จ ำนวน 2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 0.45 
3) วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ ำนวน 6 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 1.35 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำยเดือน 
หน่วย : โครงการ (รายการ) 

เดือน/ปี 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – bidding) 

ต.ค. 62 23 1 2  
พ.ย. 62 45  1 46 
ธ.ค. 62 44  1 45 
ม.ค. 63 40   40 
ก.พ. 63 33   33 
มี.ค. 63 41   41 
เม.ย. 63 27   27 
พ.ค. 63 35 1 1 37 
มิ.ย. 63 33   34 
ก.ค. 63 34   34 
ส.ค. 63 59  1 60 
ก.ย. 63 21   21 
รวม 436 2 6 444 

 

 

กราฟแสดงจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เฉพาะเจาะจง คดัเลอืก ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์e-bidding



3 
 

 
ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

96,474,580.77 
(100 %) 

33,741,954.17 
(34.98 %) 

9,590,000.00 
(9.94 %) 

53,142,626.60 
(55.08 %) 

 
 
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ         ใช้
งบประมำณด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นงบประมำณรวมทั้งสิ้น 96,474,580.77 บำท โดยพบว่ำวิธีกำรที่ใช้
งบประมำณมำกท่ีสุด ตำมล ำดับ ดังนี้ 

1) วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งบประมำณ จ ำนวน 53,142,626.60 บำท คิด
เป็นร้อยละ 55.08  

2) วิธีเฉพำะเจำะจง ใช้งบประมำณ จ ำนวน 33,741,954.17 บำท คิดเป็นร้อยละ 34.98  
3) วิธีคัดเลือก ใช้งบประมำณ จ ำนวน 9,590,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.94  
 
 
 

แสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เฉพาะเจาะจง คดัเลอืก ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)
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จำกข้อมูลข้ำงต้น พบว่ำ กำรด ำ เนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์             

(e-bidding) ใช้งบประมำณ จ ำนวน 53,142,626.60 บำท เป็นวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีกำรใช้งบประมำณสูงสุด            
คิดเป็นร้อยละ 55.08 เนื่องจำกเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องประจ ำปีงบประมำณ โครงกำรที่
เป็นงบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และโครงกำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรจ้ำงท ำควำมสะอำด กำรจ้ำงเหมำ
บริกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำและดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ             
กำรจ้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี กำรจ้ำงปรับปรุงสวนสุขภำพกำรจ้ำงท ำวัสดุกีฬำเพื่อใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัย  

 ล ำดับรองลงมำคือ วิธีเฉพำะเจำะจง ใช้งบประมำณ จ ำนวน 33,741,954.17 บำท คิดเป็นร้อยละ 
34.98 เป็นวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ใช้ในกรณีที่เป็นวงเงินเล็กน้อย หรือเป็นงำนที่จ ำเป็นต้องท ำในลักษณะต่อเ นื่อง              
อำจแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุในส ำนักงำนหรือโครงกำรทั่วไป จ ำนวน 
12,921,954.17 อีกส่วนหนึ่งเป็นงำนประมำณค่ำสำธำรณูปโภค ส ำหรับเช่ำบริกำรโทรคมนำคมของมหำวิทยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ 
  ล ำดับสุดท้ำยคือ วิธีคัดเลือก ใช้งบประมำณ จ ำนวน 9,590,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.94           
ซึ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือกนี้ มีจ ำนวน 2 รำยกำร รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 และ 2 ซึ่งมีปัญหำอุปสรรค
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ดังนี้  
  1)  มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น ซึ่งหำกใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปจะท ำให้ไม่ทันต่อ
ควำมต้องกำรใช้พัสดุ 
  2) ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอกรณีนี้ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้  
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ตารางท่ี 4 แสดงรำยกำรแผนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ที ่ รายการ ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 กำรเช่ำบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ก.ย. 2562 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
2 กำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน

อธิกำรบด ี
ก.ย. 2562 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

3 กำรจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
มหำวิทยำลยักำรกีฬำแห่งชำต ิ

ก.ย. 2562 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

4 กำรจ้ำงดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำย
ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ต.ค. 2562 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

5 กำรจ้ำงท ำวัสดุกีฬำใช้ในกำรแข่งขนักีฬำ
มหำวิทยำลยัฯ  

พ.ย.2562 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

6 กำรจ้ำงจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งที่ 10  ก.พ. 2563 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ยกเลิกโครงกำร
เนื่องจำกปัญหำกำร
แพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 19 

(Covid-19) 
7. กำรจ้ำงปรับปรุงสวนสุขภำพฯ มี.ค. 2563 ไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เนื่องจำกประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) จ ำนวน 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่
มีผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีนี้ท ำใหไ้มส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงได ้ 

 

8 กำรจ้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีฯ เม.ย. 2563 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
9. กำรจ้ำงปรับปรุงตรำสัญลักษณ์และป้ำยชื่อ

มหำวิทยำลยักำรกีฬำแห่งชำต ิ
ก.ค. 2563 เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

 
จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ กำรจ้ำงปรับปรุงสวนสุขภำพฯ ประกำศแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยคำดว่ำจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในเดือน มี.ค. 2563 และได้ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ   กำรด ำเนินกำรโครงกำร
ดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงต้องด ำเนินกำรประกำศเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกต่อไป 
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ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง  
 1. กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 พบว่ำจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงมีจ ำนวนลดลง เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรน่ำ 19 หรือ Covid-19 ก่อสร้ำง ปรับปรุง มีผลกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ หลำยโครงกำรไม่สำมำรถ
จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนำได ้เช่น โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ โครงกำร
พระรำชทำนปรญิญำบัตรฯ เป็นต้น  
 2. ปัญหำในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่ก ำหนดไว้ โดยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องยกเลิกโครงกำร เนื่องจำกไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ จึงท ำให้กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
ก่อนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หน่วยงำนขอรับงบประมำณควรควำมมีควำมพร้อมของ

พ้ืนที่ที่จะด ำเนินกำร แบบรูปรำยกำร รำคำกลำง คุณลักษณะเฉพำะ เป็นตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำงได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ เมื่อมีปัญหำต้อง
ยกเลิกโครงกำรเนื่องจำกไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ควรให้คณะกรรมกำรที่ด ำเนินกำรจัดท ำแบบรูปรำยกำร 
รำคำกลำง คุณลักษณะเฉพำะ พิจำรณำทบทวนว่ำรำยละเอียดดังกล่ำวอีกครั้ง 


