รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี ๒๕๕9
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-------------------------------------------ในปีงบประมาณ 2559 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีขึ้น เพื่อให้ วช. สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถขับเคลื่อนการทางานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ซึ่งมุ่งเน้นดัชนี ในเรื่องดังนี้
๑. ความโปร่งใส (Transparency)
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability)
๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
๕. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
ฝ่ายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ วช. เป็น ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีบ ริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบส านั ก
นายกรั ฐมนตรีว่าด้ว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๕9 แยกตามหน่วยงานภายใน ของสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

กอง/กลุ่ม
สานักงานเลขานุการ (สลก.)
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (คง.)
กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.)
กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (สป.)
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (นย.)
กองการต่างประเทศ (กกต.)
กองนโยบายและแผนการวิจัย (กนผ.)

จานวนเงิน
จานวน
(บาท)
โครงการ
24,034,454.20 105
889,874.15
20
2,901,605.66
29
4,961,930.65
26
1,906,371.45
9
200,601.52
12
7,686,441.57
38

ร้อยละ
16.83
0.62
2.03
3.47
1.33
0.14
5.38
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ลาดับที่

กอง/กลุ่ม

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ (กส.)
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ศช.)
กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.)
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.)
รวม

จานวนเงิน
จานวน
(บาท)
โครงการ
1,372,865.76
45
4,005,302.61
63
67,206,847.27 175
411,624.75
21
14,533,726.85
53
2,398,437.48
35
6,728,743.90
27
64,052.93
5
672,361.45
6
201,700.00
4
2,666,459.18
55
142,843,401.38

728

ร้อยละ
0.96
2.80
47.05
0.29
10.17
1.68
4.71
0.04
0.47
0.14
1.87
100.00

แผนภูมิรูปวงกลมแสดง ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามหน่วยงานภายใน วช.
ทส.ศสจ., 4.71

ก.พ.ร., 0.47

สพสว., 1.87

ศสจ., 1.68

ทบ.สลก., 2.03
สลก., 16.83

กมว., 10.17

สป.สลก., 3.47
นย.สลก., 1.33

ศช.กปจ., 0.29

กส., 0.96
ตสน., 0.04
ศปท., 0.14
คง., 0.62
กกต., 0.14
กปจ., 47.05

กนผ., 5.38
กบง., 2.80
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ตารางที่ ๒ ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตกลงราคา
สอบราคา
กรณีพิเศษ
วิธีพิเศษ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างที่ปรึกษา
รวม

จานวน
โครงการ
690
๙
๙
๑๒
๐
๖
๒
๗๒๘

ร้อยละ
94.78
1.24
1.24
1.65
0.00
0.82
0.27
100.00

แผนภูมิรูปวงกลมแสดง ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามจานวนโครงการ
วิธีพิเศษ, 1.65
กรณีพิเศษ, 1.24

e-market, 0.00

e-bidding , 0.82

จ้างที่ปรึกษา, 0.27

สอบราคา , 1.24

ตกลงราคา, 94.78

จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเป็นวิธีการที่ดาเนินการ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 94.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบ
กับ กรมบั ญ ชี ก ลางได้มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวพ) ๐๔05.2/ว315 ลงวั น ที่ 16 สิ ง หาคม ๒๕๕9
เรื่อง การขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุ
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โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ข้อ ๑ ซึ่งกาหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมเป็น “การซื้อหรือการจัดจ้างโดยวิธี
ตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท” จึงทาให้วิธีตกลงราคาเป็นวิธีที่
ดาเนินการมากที่สุด ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถระบุพัสดุได้ตรงตามความต้องการใช้ปฏิบัติงาน
ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.65, วิธีสอบราคา และวิธีกรณีพิเศษ
คิดเป็นร้อยละ 1.24, วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 0.82 และวิธีจ้างที่ปรึกษา
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามลาดับ
ตารางที่ ๓ ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตกลงราคา
สอบราคา
กรณีพิเศษ
วิธีพิเศษ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างที่ปรึกษา
รวม

งบประมาณ (บาท)
57,848,652.18
8,408,990.20
20,930,400.00
21,383,460.00
0.00
33,471,899.00
800,000.00
142,843,401.38

ร้อยละ
40.50
5.89
14.65
14.97
0.00
23.43
0.56
100.00

แผนภูมิรูปวงกลมแสดง ราคารวมการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษา,
800,000.00
e-market, 0.00

e-bidding ,
33,471,899.00

ตกลงราคา,
57,848,652.18

วิธีพิเศษ,
21,383,460.00

กรณีพิเศษ,
20,930,400.00

สอบราคา ,
8,408,990.20
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จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเป็นวิธีการที่
ใช้งบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.50 โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นอันดับ
ที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ 23.43 วิธีพิเศษ เป็นอันดับ ๓ คิดเป็นร้อยละ 14.97 วิธีกรณีพิเศษ และวิธีสอบราคา
มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอันดับ ๔ และ ๕ คิดเป็นร้อยละ 14.65 และ 5.89 โดยมีการ
จ้างที่ปรึกษาร้อยละ 0.56 เป็นอันดับที่ ๖
ตารางที่ ๔ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
1 จ้างเหมาทาความสะอาดสานักงานฯ เดือน
374,908.74 ตกลงราคา
พด.
ตุลาคม 2558
2 จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว วช. ประจาปี
499,800.00 ตกลงราคา
สป.
2559
3 การจักทาพิพิธพัณ์เสมือนของงาน "มหกรรม
497,550.00 ตกลงราคา
กปจ.
งานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand
Research Expo 2015)
4 เช่าสถานที่จัดงานวันนักประดิษฐ์ประจาปี
7,918,000.00 ตกลงราคา
กปจ.
2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 2- 6
กุมภาพันธ์ 2559
5 จ้างเหมารถปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
128,000.00 ตกลงราคา ศปท.วช.
เดินทางไปราชการไป-กลับ จังหวัด
นครนายก ในระหว่างวันที่ 6-7
พฤศจิกายน 2558 รถบัสปรับอากาศ
6 เช่าสถานที่ที่จัดงานมหกรรมงานวิจัย
9,788,000.00 ตกลงราคา
กปจ.
แห่งชาติ 2559 (Thailand Research
Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอก Convention Centre World
ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2559
7 จัดจ้างพัฒนาระบบ IR Data Center 2.0
450,000.00 ตกลงราคา
ศสจ.
8 จัดทาประกาศนียบัตรรางวัลสภาวิจัย
156,220.00 ตกลงราคา
กปจ.
แห่งชาติ
9 จ้างเหมาจากงานแถลงข่าวโครงการ
294,250.00 ตกลงราคา
กปจ.
"Research for Communication วิจัยเพื่อ
ชุมชนสังคม" และการนาผลงานของนักวิจัย
/ นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวที
นานาชาติ
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ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
10 จ้างเหมาจากงานแถลงการดาเนินงาน
297,460.00 ตกลงราคา
กปจ.
รัฐบาลในรอบ 1 ปีในวันที่ 23-25
ธันวาคม 2558 ณ เลียบคลองผดุงกรุง
เกษม ทาเนียบรัฐบาล
11 เหรียญพร้อมซองกามะหยี่
480,000.00 ตกลงราคา
กปจ.
12 จัดจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
300,000.00 ตกลงราคา
ทบ.
ประเมินผลโครงการสาหรับนักวิจัยประจาปี
2559
13 จัดจ้างโครงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ดีโอไอ
250,000.00 ตกลงราคา
ศสจ.
(DOI)
14 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ตลาด
272,900.00 ตกลงราคา
กปจ.
คลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้"
หนังสือ "100 งานวิจัย สร้างไทยยั่งยืน"
ประกาศนียบัตรขอบคุณ
15

จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารผลงานวิจัย
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและกิจกรรมต่างๆ
ของ วช. ระยะเวลา 8 เดือน

600,000.00

ตกลงราคา

สป.

16

กระเป๋าใส่เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ในงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม :
งานวิจัยขายได้"
จัดอบรมภาษาอังกฤษ
จัดพิมพ์เอกสารรูปเล่ม สาขาเศรษฐศาสตร์
500 เล่ม
จ้างออกแบบ Info graphic Book
จ้างพิมพ์หนังสือคลองผดุง (เพิ่มเติม)
จานวน 7,000 เล่ม
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วม
ประชุม
จัดจ้างการออกแบบหนังสือรายงานผลการ
ประเมินผลการวิจัยในรูปแบบ Report
Book
จัดจ้างสแกนเอกสารรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
พิมพ์เอกสารเผยแพร่และจัดทาซีดีโครงการ
Smart City และความจาเป็นของประเทศ
ไทย
จัดจ้างเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ภาค

277,130.00

ตกลงราคา

กปจ.

180,000.00
110,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ทบ.
กส.

214,000.00
217,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กปจ.
กปจ.

199,555.00

ตกลงราคา

สพสว.

428,000.00

ตกลงราคา

กปจ.

154,000.00

ตกลงราคา

ศสจ.

350,000.00

ตกลงราคา

กส.

280,000.00

ตกลงราคา

กนผ.

17
18
19
20
21
22
23
24
25

7

ลาดับที่
26
27
28

29

30
31

ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดจ้างเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ภาคกลาง
320,000.00 ตกลงราคา
กนผ.
จัดจ้างดาเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
280,000.00 ตกลงราคา
กนผ.
ภาคเหนือ
จัดจ้างเครือข่ายวิจัยภูมิภาคดาเนินโครงการ
280,000.00 ตกลงราคา
กนผ.
จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) จาก
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้
จ้างเหมาจัด "งานแถลงข่าวการนา
299,600.00 ตกลงราคา
กปจ.
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ"
หนังสือกรอบการวิจัยฯ
กระเป๋าใส่เอกสารทาด้วยผ้า 600 ดี และ
ผ้าลายริ้ว
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การปรับกระบวนทัศน์กับ
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์" ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน
2559
จ้างเหมารถปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
เดินทางราชการไป-กลับ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559

174,000.00
179,760.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กบง.
กบง.

315,000.00

ตกลงราคา

ก.พ.ร.

155,400.00

ตกลงราคา

ก.พ.ร.

หนังสือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วช.
พร้อมกล่องบรรจุ
หนังสือภาษาไทย
จ้างเหมาจัดงานนิทรรศการในงาน "Smart
Expo 2016" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 3 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพ็ค ชาเล็น
เจอร์ 3 อาคารชาเล็นเจอร์ เมืองทองธานี

124,500.00

ตกลงราคา

กปจ.

163,710.00
199,700.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

กนผ.
กปจ.

37

การจัดทาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของงาน
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
(Thailand Research Expo 2016)"

497,550.00

ตกลงราคา

กบง.

38

ค่าเช่าห้องประชุมย่อยในระหว่างวันที่ 27 29 กรกฎาคม 2560

180,000.00

ตกลงราคา

สพสว.

32

33

34
35
36

8

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
39 จัดทีมพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
120,000.00 ตกลงราคา
สพสว.
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป็นภาษาไทย
40 จ้าง การจัดทานิทรรศการผลงาน
208,650.00 ตกลงราคา
กปจ.
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวะ ภาค
กลาง / ตะวันออก 2559
41 จัดพิมพ์เอกสารตามที่กาหนดใน
205,600.50 ตกลงราคา
สพสว.
พระราชบัญญัติฯ
42 จ้างเหมาจัด นิทรรศการสานักงาน
399,110.00 ตกลงราคา
กปจ.
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงาน
"มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา" (IP Fair
2016)
43 ค่าบริการชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดฯ
133,600.00 ตกลงราคา
กปจ.
44 ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง)
100,000.00 ตกลงราคา
กนผ.
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล และ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ในวันศุกร์ที่ 9
กันยายน 2559 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รี
สอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช
45 จัดทากระเป๋าถุงผ้า
300,000.00 ตกลงราคา
ทบ.
46 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจัดกิจกรรม
160,607.00 ตกลงราคา
ก.พ.ร.
Knowledge Sharing Day 2016 ในวัน
พุธที่ 21 กันยายน 2559
47 นิทาน 20 เรื่อง
494,340.00 ตกลงราคา
กนผ.
48 จ้างเหมาจัด "งานประกวดผลงานประดิษฐ์
490,000.00 ตกลงราคา
กปจ.
คิดค้น" ประจาปี 2560
49 จ้างโครงการปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนเพื่อ
462,240.00 ตกลงราคา
ทส.
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่รองรับ IPv6
ประจาปีงบประมาณ 2559
50
51

จ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจาปีงบประมาณ
2559
จ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารแผนและ
งบประมาณการวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจต่างๆ ของกบง. ในเดือนตุลาคม
2559 - กันยายน 2560 (12 เดือน)

494,447.00

ตกลงราคา

ทส.

300,000.00

ตกลงราคา

กบง.

9

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
52 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ
186,000.00 ตกลงราคา
กบง.
Fuji-Xerox 08 PAP-Fx 108010
53 ซื้อหมึกพิมพ์ 17 รายการ
109,569.07 ตกลงราคา
กบง.
54 ซื้อหมึกพิมพ์ 9 รายการ
100,151.60 ตกลงราคา
กปจ.
55 ซื้อหมึกพิมพ์ 13 รายการ
199,345.00 ตกลงราคา
กนผ.
56 จะซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น
104,967.00 ตกลงราคา
กบง.
EB-S31 และเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ
Panasonic รุ่น UF-4600
57 ซื้อครุภัณฑ์สานักงานในภาพรวม 18
159,536.94 ตกลงราคา
พด.
รายการ
58 เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
139,500.00 ตกลงราคา
กบง.
พกพา เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ายี่ห้อโอลิมเปีย
และเครื่องสารองไฟ
59 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
120,179.82 ตกลงราคา
พด.
60 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ UNI389,159.00 ตกลงราคา
คง.
AIRE หน่วยงาน กกต.
61 จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงานฯ
5,447,400.00 กรณีพิเศษ
พด.
62 ดาเนินกิจกรรมโครงการการ "บูรณาการ
1,440,000.00 วิธีพิเศษ
กนผ.
โครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้า
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :
กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริน
ธรและพื้นที่ต่อเนื่องสู่การใช้ประโยชน์"
63 จ้างดาเนินการทาความสะอาดอาคารและ
4,794,456.00 e-bidding
พด.
สถานที่สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
64 จ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์ 2559"
6,976,500.00 e-bidding
กปจ.
65 จ้างประชาสัมพันธ์งาน "วันนักประดิษฐ์
2,920,000.00 e-bidding
กปจ.
2559"
66 จ้างดูแลบารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
301,740.00 ตกลงราคา
ทส.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ
2559
67 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจานวน 17 เครื่อง
1,000,000.00 สอบราคา
พด.
68 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานคณะกรรมการ
7,910,000.00 วิธีพิเศษ
พด.
บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาคาร วช. 2
ชั้น 3
69 สัญญาจ้างถ่ายเอกสาร
1,000,000.00 สอบราคา
พด.

10

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
70 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
528,959.20 สอบราคา
พด.
71 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี 2558
564,960.00 วิธีพิเศษ
สป.
และรายงานประจาปี (ฉบับย่อ) จานวน
อย่างละ 2,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 4,000
เล่ม
72 จ้างผลิตและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
693,000.00 สอบราคา
สป.
ต่างๆ ของสานักงานฯ ทางสื่อโทรทัศน์
73 จ้างดาเนินการจัดนิทรรศการ "มหกรรม
3,000,000.00 กรณีพิเศษ
กปจ.
งานวิจัยส่วน ภูมิภาค 59"
74 จัดจ้าง "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
1,800,000.00 กรณีพิเศษ
กปจ.
2559" (Research Expo 2016"
75 ดาเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัย
700,000.00 วิธีพิเศษ
กนผ.
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประจาปี 2559
76 บารุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความ 2,760,000.00 วิธีพิเศษ
ทส.
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลประจาปีงบประมาณ
2559
77 จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัย
2,978,000.00 e-bidding
กปจ.
ขายได้
78 จ้างจัดเผยแพร่กิจกรรมและผลงานฯ ทาง
443,943.00 e-bidding
สป.
สื่อหนังสือพิมพ์ฯ
79 สัญญาจ้างดาเนินการฝึกอบรมโครงการ
1,500,000.00 กรณีพิเศษ
ทบ.
พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research
Manager : RM)
80 สัญญาจ้างจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการ
496,747.30 ตกลงราคา
กบง.
จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรัม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ "ทรัพยากรไทยหวน
ดูฯ"
81 จ้างบารุงรักษาโปรแกรมและบริหารเนื้อหา
299,600.00 ตกลงราคา
ทส.
เว็บไซต์ประจาปีงบประมาณ 2559
82 จ้างบารุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่าน
481,500.00 ตกลงราคา
ทส.
จอภาพและเสียง (Video conference)
ประจาปีงบประมาณ 2559
83

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research
Management System : NRMS)

6,270,000.00

กรณีพิเศษ

กมว.
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ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
84 ดาเนินโครงการศึกษาระบบการประเมิน
1,300,000.00 วิธีพิเศษ
กมว.
ข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณประจาปีตามมติ
คณะรัฐมนตรี
85 ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
800,000.00 วิธีพิเศษ
กมว.
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
86 ดาเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัย
1,200,000.00 วิธพี ิเศษ
กนผ.
ยุทธศาสตร์ ไทย-จีนประจาปี 2559
87 จ้างจัดทาสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการ
1,739,000.00 สอบราคา
กปจ.
ผลงานวิจัย"
88 จ้างทาโครงการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
350,000.00 กรณีพิเศษ
กนผ.
ด้านการวิจัยและข้อเสนอแนะในการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง
89

บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแบบไม่รวม
อะไหล่ ประจาปีงบประมาณ 2559

201,545.00

ตกลงราคา

พด.

90

ประเมินยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.
2555 - 2559
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนปี 2559
จ้างจัดทาถุงผ้าใส่เอกสารและจัดทาวัสดุเพื่อ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อใช้ในงาน
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"

600,000.00

กรณีพิเศษ

นย.

450,000.00

ที่ปรึกษา

กมว.

576,195.00

สอบราคา

กปจ.

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ดาเนินการพัฒนาระบบ Research
Gateway Mobile application
จ้างพัฒนาเว็บไซต์สานักงานมาตรฐานการ
วิจัยในคน
จ้างจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
รายงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาวิจัย
ในปีงบประมาณ 2560

350,000.00
588,500.00

ตกลงราคา
วิธีพิเศษ

พด.
ศสจ.

470,800.00

ตกลงราคา

กมว.

272,850.00

ตกลงราคา

กบง.

จัดงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" 15,359,000.00
(Thailand Research Expo 2016)

e-bidding

กปจ.

91
92

93
94
95
96

97
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ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
98 ดาเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัย
700,000.00 วิธีพิเศษ
กนผ.
ยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประจาปี 2559
99 จัดนิทรรศการ "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
697,000.00 สอบราคา
กปจ.
เพื่อชุมชน"
100 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
763,000.00 กรณีพิเศษ
กมว.
ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน
การวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ประจาปี 2559
101 ดาเนินโครงการจัดทากระบวนการตรวจ
3,000,000.00 วิธีพิเศษ
กมว.
ประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมีในรูปแบบ Certification
102

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์
คิดค้น กิจกรรมและผลการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทาง
สื่อหนังสือพิมพ์ และวิทยุ

489,632.00

ตกลงราคา

สป.

103

จ้างจัดทาระบบการตรวจประเมินการ
จัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในรูปแบบ
peer evaluation
จ้างจัดทาสิ่งพิมพ์
ดาเนินการให้คาปรึกษาแก่สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านยุทธศาสตร์
การวิจัย
ดาเนินการจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์
และภาพลักษณ์องค์กร ประจาปี 2559
โดยการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อประชาสัมพันธ์ วช.
จ้างเหมาพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อ
บริหารฐานข้อมูลการจัดการความรู้การวิจัย
บัญชีสิ่งประดิษฐ์
จ้างบารุงรักสาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจาปีงบประมาณ
2559
จ้างติดตั้ง และบารุงรักษาโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ วช. ประจาปีงบประมาณ
2559

400,000.00

ตกลงราคา

กมว.

1,495,600.00
420,000.00

สอบราคา
วิธีพิเศษ

กปจ.
กนผ.

124,000.00

ตกลงราคา

สป.

480,000.00

ตกลงราคา

กปจ.

267,981.50

ตกลงราคา

ทส.

388,410.00

ตกลงราคา

ทส.

104
105
106

107
108
109
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ลาดับที่
ชื่อโครงการ
110 จ้างดาเนินการผลิตและเผยแพร่ออกอากาศ
สารคดีโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานของ วช.
111 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและ
เครื่องสารองไฟฟ้า
112 ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ 2559
113 จัดจ้างบารุงรักษาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ วช.ประจาปี 2559
114 จัดพิมพ์หนังสือรายงาน ประจาปี 2559
115 สัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบ
สาระสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและ
ใช้สัเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

จานวนเงิน (บาท) วิธีดาเนินการ กอง/กลุ่ม
679,236.00 สอบราคา
สป.
493,526.80

ตกลงราคา

ทส.

1,200,000.00

กรณีพิเศษ

นย.

459,030.00

ตกลงราคา

ทส.

166,000.00
350,000.00

ตกลงราคา
ที่ปรึกษา

สป.
สพสว.

จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ทั้งสิ้น 11๕ โครงการ รวมใช้งบประมาณ
124,401,108.47 บาท
สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕9
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลปรากฏว่าจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีทั้งหมด 728 โครงการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา
มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จานวน 690 โครงการคิดเป็นร้อยละ 94.78 เนื่องจากวิธีตกลงราคา เป็นวิธีที่
ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้ค ล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกที่สุด รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ได้มี
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และกรมบัญชีกลางได้มีการกาหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดวงเงินจากเดิม การซื้อหรือการจ้าง
โดยวิ ธี ต กลงราคาครั้ ง หนึ่ ง ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็ น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาไม่ เ กิ น
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔05.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
๒๕๕9 ทาให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับหนึ่ง
แต่เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณและจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 จากงบประมาณทั้งหมดจานวน 57,848,652.18 บาท พบว่าสัดส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความใกล้เคียงกัน โดยจานวนร้อยละไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีการได้
มีการกาหนดรายละเอียดและงบประมาณไว้อย่างชัดเจน ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ปัญหาของส่วนราชการ
๑.๑ แบบรายการ แบบแปลน และการกาหนดคุณลักษณะฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล่าช้า ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กาหนดไว้
๑.๒ มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันที
๑.๓ ไม่มีบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน ราคากลาง และ
การกาหนดขอบเขตงาน ทาให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลานาน
๑.๔ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และควร
พัฒนา รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
๒.๑ ไม่มีผู้เข้าเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อกาหนด ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกาหนดเวลา ทาให้ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดหา
หลายครั้ง
๒.๒ งบประมาณที่ได้รับบางครั้งไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทาให้ต้อง
ดาเนินการหลายครั้ง และไม่เป็นไปตามแผน
๒.๓ ปัญหาจากการร้องเรียนจากผู้ขาย หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
๓. ปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบ และมาตรฐานราคากลาง
๓.๑ มาตรฐานราคากลางบางรายการ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง หรือข้อเท็จจริง
๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ
๓.๓ ระเบียบบางข้อเข้าใจยาก ต้องใช้การตีความ และบางครั้งบุคลากรเข้าใจคลาดเคลื่อนทา
ให้การทางานด้านพัสดุเกิดปัญหาและอุปสรรค
3.4 ระเบียบพัสดุฯ มีการเปลีย่ นแปลง
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี ๒๕60
๑. จัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ และกาหนดให้มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน
๒. จัดทากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ โดย
กาหนดระยะเวลาของกระบวนงานในแต่ละวิธีให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ และคู่มือสาหรับการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงาน

15

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบ คุณสมบัติของพัสดุที่ต้องการ
และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกาศใช้จะ
สามารถลงนามได้ และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจ้างที่ได้จัดทาในปีงบประมาณนั้นๆ
๔. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพัฒนาและศึกษา ทาความเข้าใจในขั้นตอน
และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

