
 

 

  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีทั้ง 
แหล่งงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในปีหนึ่งๆ มี
รายการจัดซื้อจัดจ้างจ านวนหลายรายการ และเพ่ือความคล่องตัวมหาวิทยาลัยได้มีการมอบอ านาจการจัดซื้อ
จัดจ้างในระดับส่วนงาน การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการผ่านระบบ KKUFMIS ซึ่ง
เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และบัญชีของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

         หน่วย : โครงการ (รายการ) 

จ านวน 
(โครงการ) 

วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
ตกลงราคา 

        
สอบราคา 

          
วิธีพิเศษ 

            
กรณีพิเศษ 

         
e-Auction 

        
เฉพาะเจาะจง 

        
อื่นๆ 

(e-Bidding, คัดเลือก) 

 
28,258 

26,825          
(94.93) 

392        
(1.39) 

269           
(0.95) 

95 
(0.34) 

214 
(0.76) 

460 
(1.63) 

3 
(0.01) 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 28,258 โครงการ พบว่า วิธีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการมากที่สุด ตามล าดับดังนี้ คือ 1) 
วิธีตกลงราคา จ านวน 26,825 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.93 2) วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 460 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 1.63 3) วิธีสอบราคา จ านวน 392 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.39 4) วิธีพิเศษ จ านวน 269 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.95 5) วิธี e-Auction จ านวน 214 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.76 6) วิธีกรณีพิเศษ 
จ านวน 95 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.34 และ 7) วิธีอ่ืนๆ จ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามล าดับ 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคามากที่สุด 
รองลงมา คือ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีสอบราคา ตามล าดับ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามความต้องการ
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยรวมมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้า ง ดังนี้ 1) จัดซื้อวัสดุส านักงาน 2)  
จ้างเหมาปฏิบัติงาน 3) จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 4) จ้างปรับปรุงและหรือก่อสร้าง เป็นต้น  

ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 จึงท าให้จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
มีนัยส าคัญ กล่าวคือ มีการยกเลิกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  และมีแนวโน้มที่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ จะสูงขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ตกลงราคา 

        
สอบราคา 

          
วิธีพิเศษ 

            
กรณีพิเศษ 

         
e-Auction 

        
เฉพาะเจาะจง 

        
อื่นๆ 

(e-Bidding, 
คัดเลือก) 

1,853,539,354.43 713,242,223.71                      
(38.48) 

218,278,140.79 
(11.78) 

323,669,911.44 
(17.46) 

12,753,617.82 
(0.69) 

564,857,050.00 
(30.47) 

13,504,410.67 
(0.73) 

7,234,000.00 
(0.39) 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้งบประมาณ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,853,539,354.43 โดยพบว่า วิธีตกลงราคา ใช้
งบประมาณสูงสุด คือ 713,242,223.71 คิดเป็นร้อยละ 38.48 รองลงมาคือ วิธี e-Auction ใช้งบประมาณ
จ านวน 564,857,050.00 คิดเป็นร้อยละ 30.47 รองลงมา คือ วิธีพิเศษ ใช้งบประมาณจ านวน 
323,669,911.44 คิดเป็นร้อยละ 17.46 รองลงมา คือ วิธีสอบราคา ใช้งบประมาณจ านวน 218,278,140.79 
 คิดเป็นร้อยละ 11.78 รองลงมา คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณจ านวน 13,504,410.67 คิดเป็นร้อยละ 
0.73 รองลงมา คือ วิธีกรณีพิเศษ ใช้งบประมาณจ านวน 12,753,617.82 คิดเป็นร้อยละ 0.69 และวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ (e-Bidding และวิธีคัดเลือก) ใช้งบประมาณจ านวน 
7,234,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามล าดับ 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการใช้
งบประมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 38.48 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจากหลายหน่วยงาน 
ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสาระส าคัญว่า ให้ขยายวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา จากเดิม ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 จึงส่งผลให้จ านวนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยวิธีตกลงราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรองลงมา 
คือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คิดเป็นร้อยละ 30.47 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบลงทุน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินสูง ตลอดจนค่าใช้สอย ในการจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาด  
 
 
 
 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานทั้งกระบวนงาน และต้องปรับปรุงระบบ 
KKFMIS ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือวิเคราะห์
กระบวนงานและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดรับกับกฎหมาย ท าการปรับปรุงระบบ KKUFMIS และได้
พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวเพ่ือให้รองรับการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางแก้ไข  
 


