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ภาพรวมการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนปี 2564

2บรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)

540, 97%

7, 1%
8, 2%

งำนจัดซือ้จัดจำ้งพัสด ุ(หมวด 6)

งำนจำ้งทีป่รกึษำ (หมวด 7)

งำนจำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำน

กอ่สรำ้ง (หมวด 8)

จ านวนงานจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุ555 งาน
จ ำแนกตำมหมวดทีใ่ชใ้นกำรจัดซือ้จัดจำ้ง (จ ำนวน, สดัสว่น)

2,810.73 , 
97%

50.34 , 2%
19.90 , 1%

งำนจัดซือ้จัดจำ้งพัสด ุ(หมวด 6)

งำนจำ้งทีป่รกึษำ (หมวด 7)

งำนจำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำน

กอ่สรำ้ง (หมวด 8)

มลูคา่การจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุ2,880.97 ลา้นบาท
จ ำแนกตำมหมวดทีใ่ชใ้นกำรจัดซือ้จัดจำ้ง (มลูคำ่, สดัสว่น)



กราฟแสดงรายละเอยีดเชงิสรปุ : การจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุตามหมวด 6

จ านวนงานจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุตามหมวด 6
ท ัง้ส ิน้ 540 งาน

58, 11%

19, 3%

463, 86%

ประกาศเชญิชวนท ัว่ไป คดัเลอืก เฉพาะเจาะจง

จ าแนกตามวธิที ีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง
จ านวน (งาน), สดัสว่น (%)

มลูคา่งานจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุตามหมวด 6
ท ัง้ส ิน้ 2,810 ลา้นบาท

จ าแนกตามวธิที ีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง
มลูคา่ (ลา้นบาท) , สดัสว่น (%)

475.09 , 
17%

72.41 , 3%

2,263.23 , 
80%

ประกาศเชญิชวนท ัว่ไป คดัเลอืก เฉพาะเจาะจง



กราฟแสดงรายละเอยีดเชงิสรปุ : งานจา้งทีป่รกึษา ตามหมวด 7

จ านวนงานจา้งทีป่รกึษา ตามหมวด 7
ท ัง้ส ิน้ 7 งาน

จ าแนกตามวธิที ีใ่ชใ้นงานจา้งทีป่รกึษา
จ านวน (งาน), สดัสว่น (%)

7, 100%

เฉพาะเจาะจง

มลูคา่งานจา้งทีป่รกึษา ตามหมวด 7
ท ัง้ส ิน้ 50.34 ลา้นบาท

จ าแนกตามวธิที ีใ่ชใ้นงานจา้งทีป่รกึษา
มลูคา่ (ลา้นบาท) , สดัสว่น (%)

50.34 , 100%

เฉพาะเจาะจง



กราฟแสดงรายละเอยีดเชงิสรปุ : งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง ตามหมวด 8

จ านวนงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง ตามหมวด 8
ท ัง้ส ิน้ 8 งาน

จ าแนกตามวธิที ีใ่ชใ้นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
จ านวน (งาน), สดัสว่น (%)

6, 75%

2, 25%

คัดเลอืก เฉพำะเจำะจง

มลูคา่งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง ตามหมวด 8
ท ัง้ส ิน้ 19.90 ลา้นบาท

จ าแนกตามวธิที ีใ่ชใ้นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
มลูคา่ (ลา้นบาท) , สดัสว่น (%)

10.08, 
51%

9.82, 49%

คดัเลอืก เฉพาะเจาะจง



ปญัหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

• กระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้งพสัดตุำม พ.ร.บ.กำรจัดซือ้จัดจำ้ง
และกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 มกีำรก ำหนด
หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนและตอ้งปฏบิตัติำมอยำ่ง
เครง่ครัด นอกจำกนี ้กรมบญัชกีลำงไดอ้อกหลกัเกณฑแ์ละวธิี
ปฏบิตัเิพิม่เตมิอกีเป็นจ ำนวนมำกในรปูแบบตำ่ง ๆ เชน่ 
กฎกระทรวง ประกำศคณะกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ และ
หนังสอืเวยีน เป็นตน้ ท ำใหพ้นักงำนตอ้งตดิตำมและท ำควำม
เขำ้ใจกบัหลกัเกณฑใ์หม ่ๆ อยูเ่สมอเพือ่ใหส้ำมำรถปฏบิตังิำน
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

อยำ่งไรก็ตำม พนักงำนสว่นใหญย่ังไมส่ำมำรถตดิตำมและท ำ
ควำมเขำ้ใจในวธิปีฏบิตัไิดท้ัง้หมด สง่ผลใหใ้ชร้ะยะเวลำใน
กำรจัดซือ้จัดจำ้งคอ่นขำ้งมำก เนือ่งจำกหน่วยงำนเจำ้ของ
เรือ่งยังตอ้งขอค ำปรกึษำจำกหน่วยงำนจดัหำตลอด
กระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง และตอ้งท ำกำรแกไ้ขเอกสำรหลำย
ครัง้เพือ่ใหเ้อกสำรมคีวำมถกูตอ้งครบถว้น เป็นเหตใุหห้ลำย
งำนไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรไดท้ันตำมแผนงำนทีว่ำงไว ้

• เพิม่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้บัพนักงำนเพือ่ใหส้ำมำรถด ำเนนิกำร
จัดซือ้จัดจำ้งไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง เชน่ จัดหลกัสตูรอบรมโดยวทิยำกร
ผูเ้ชีย่วชำญ, สง่เสรมิกำรเรยีนรูผ้ำ่น e-Learning เพือ่ใหพ้นักงำน
เขำ้ใจพืน้ฐำนในกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจำ้งพสัดแุละก ำหนดเป็น
หลกัสตูรบงัคบัใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรจัดซือ้จดัจำ้ง
จะตอ้งผำ่นกำรอบรมในหลกัสตูรดงักลำ่ว รวมถงึจัดท ำ PR สือ่
ควำมโดยยอ่ยรำยละเอยีดของขอ้กฎหมำยใหอ้ยูใ่นรปูแบบที่
เขำ้ใจไดง้ำ่ย

• พัฒนำระบบอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่รองรับกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้จดัจำ้ง
ใหค้รอบคลมุทกุกระบวนกำร และสอดคลอ้งตำมหลกัเกณฑ์
ใหม ่ๆ ทีม่กีำรก ำหนดเพิม่เตมิ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บั
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจำ้งไดร้วดเร็วขึน้ และลด
ขอ้ผดิพลำดในกำรท ำงำนใหน้อ้ยลง 

ปญัหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ

6บรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)


