รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายการพัสดุ
ฝ่ายการพัสดุ

-2การวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 2,939
โครงการ เป็นเงิน 39,329,121,562.93 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ร้อยละโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัด ซื้อ
จัดจ้างรวม 2,939 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นจำนวน 595 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.24
1.2 วิธีคัดเลือก เป็นจำนวน 672 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.86
1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวน 1,672 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.89
ทั ้ ง นี ้ จะเห็ น ว่ า วิ ธ ี ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งที ่ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทยใช้ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ คื อ
วิธีเฉพาะเจาะจง รองลงมาคือวิธีคัดเลือก
2. ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างรวม 2,939 โครงการ เป็นเงิน 39,329,121,562.93 บาท จำแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนี้
2.1 วิ ธ ี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั ่ ว ไป เป็ น เงิ น งบประมาณ 35,048,946,595.11 บาท
คิดเป็นร้อยละ 89.12
2.2 วิธีคัดเลือก เป็นเงินงบประมาณ 2,984,836,685.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.59
2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ 1,295,338,282.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.29
ทั้งนี้จะเห็นว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ การถไฟแห่งประเทศไทย ใช้ในการดำเนินการ
ส่วนใหญ่ คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ร้อยละ 89.12 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก ร้อยละ 7.59

-3รายงานสรุปจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน
รวมทั้งสิ้น
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
ต.ค. 61
59
109
179
347
พ.ย. 61
80
69
161
310
ธ.ค. 61
39
34
126
199
ม.ค. 62
39
20
101
160
ก.พ. 62
40
21
97
158
มี.ค. 62
55
30
93
178
เม.ย. 62
31
27
119
177
พ.ค. 62
44
55
128
227
มิ.ย. 62
63
58
141
262
ก.ค. 62
38
68
137
243
ส.ค. 62
50
64
178
292
ก.ย. 62
57
117
212
386
รวมทั้งสิ้น
595
672
1,672
2,939
คิดเป็นร้อยละ
20.24
22.86
56.89
100.00
จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น 2,939 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,672
โครงการ รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จำนวน 672 โครงการ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 595 โครงการ

-4รายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
วิธีคัดเลือก
ต.ค. 61
250,043,053.66
349,593,702.60
พ.ย. 61
361,162,888.08
277,458,228.59
ธ.ค. 61
306,238,871.09
151,185,426.47
ม.ค. 62 1,242,516,118.97 128,994,413.48
ก.พ. 62 3,618,488,512.23 193,310,630.39
มี.ค. 62
571,296,459.45
107,691,423.50
เม.ย. 62
371,396,289.69
29,810,068.08
พ.ค. 62
775,694,910.32
112,465,425.83
มิ.ย. 62 1,674,732,880.64 154,749,002.80
ก.ค. 62
940,870,235.13
191,158,265.94
ส.ค. 62
219,117,536.87
148,465,717.90
ก.ย. 62 24,717,388,838.98 1,139,954,380.15

รวมทั้งสิ้น
วิธีเฉพาะเจาะจง
124,781,831.80
99,382,191.46
90,417,389.67
92,518,835.23
41,112,496.14
121,482,682.00
78,827,270.54
63,390,950.00
137,150,024.42
85,594,991.49
150,745,616.55
209,934,002.79

724,418,588.06
738,003,308.13
547,841,687.23
1,464,029,367.68
3,852,911,638.76
800,470,564.95
480,033,628.31
951,551,286.15
1,966,631,907.86
1,217,623,492.56
518,328,871.32
26,067,277,221.92

รวมทั้งสิ้น 35,048,946,595.11 2,984,836,685.73 1,295,338,282.09 39,329,121,562.93
คิดเป็น
ร้อยละ
89.12
7.59
3.29
100.00
จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 39,329,121,562.93 บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์ ) พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป เป็นเงิน 35,048,946,595.11 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบ
ห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 89.12 รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก เป็นเงิน 2,984,836,685.73 บาท (สองพันเก้า
ร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 7.59 และ
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,295,338,282.09 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสอง
ร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.29

-5กราฟแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

20.24
56.89

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

22.86

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จากกราฟแสดงร้อยละของจำนวนโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้
1. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวน 1,672 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.89
2. วิธีคัดเลือก เป็นจำนวน 672 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.86
3. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นจำนวน 595 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.24

-6กราฟแสดงจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
7.59

3.29

89.12

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จากกราฟแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณ 35,048,946,595.11 บาท คิดเป็นร้อยละ
89.12
2. วิธีคัดเลือก เป็นเงินงบประมาณ 2,984,836,685.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.59
3. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ 1,295,338,282.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.29

-7ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. โครงสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ฝ่าย/สำนักงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเอง เนื่องจาก ฝ่ายการพัสดุ มีจำนวนของบุคลากรไม่เพียงพอ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การมีพัสดุ อะไหล่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน กระทบกับความพร้อมใช้งานเมื่อหน่วยซ่อม
บำรุงไม่สามารถเบิกไปใช้ได้ทัน และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินขบวนรถ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
2. ให้การรถไฟฯ พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายการพัสดุ เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวม
ศูนย์ สามารถให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. มีฐานข้อมูล จากการเก็บรวบรวม สถิติ เพื่อใช้เบิกอะไหล่ไว้สำรองในคลังจะทำให้ทันต่อความต้องการ
ของหน่วยซ่อมบำรุง
4. จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จากหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์อันหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางการ

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลรอบสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ 30 กันยายน 2562)
2. วันที่แสดงผล ( ณ 30 กันยายน 2562) ในบางโครงการเป็นเงินงบประมาณผูกพันข้ามปีซึ่งมีการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ ฝ่าย/สำนักงาน เผยแพร่ไว้ใน website ของการรถไฟ ซึ่งฝ่ายการพัสดุ
นำมารวบรวมและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

