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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งส่วนราชการ
จะต้องวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการด าเนินงานในรอบปี
ปัจจุบัน   การรายงานในครั้งนี้มีวงรอบของการวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานในระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง            
30 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยการน าผลของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานไปใช้ปรับปรุง
กระบวนการท างานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

1. ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 242  โครงการ โดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 214 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.43  
รองลงมาคือ วิธีสอบราคา จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.02 และวิธีที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ วิธีประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 

2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อ         
จัดจ้างทั้งสิ้น 259,959,214.94 บาท โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินงบประมาณสูงสุดคือ วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  226,096,177.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.65  รองลงมาคือวิธีสอบราคา จ านวน 
17,197,401.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 และวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินงบประมาณน้อยที่สุดคือ วิธีตกลงราคา 
จ านวน 14,665,635.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 

3. ผลส าเร็จในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า  

จากงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในงบที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 
64,157,511.53 บาท (คิดเฉพาะงบประมาณที่เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 59,127,011.53 บาท  คิดเป็นร้อยละ 92.16 และ
ต้องกันเหลื่อมปีจ านวน  5,030,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.84 

3.2 หมวดครุภัณฑ์ ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า                   
จากงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในหมวดครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 30,795,558.26 บาท 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 30,795,558.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และไม่มีโครงการที่ต้องกันเหลื่อมปีเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยที่เป็นงานจ้างเหมา ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พบว่า  จากงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอบกรณีการจ้างเหมาบริการต่างๆ ทั้งสิ้น 4,460,145.15 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4,460,145.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 และไม่มีโครงการที่ต้องกันเหลื่อมปี
เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

งานพัสดุ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการจะต้องอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการจะต้องมีกระบวนการในการ
จัดหาพัสดุหลายขั้นตอน  ตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหา
พัสดุ การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและรักษาพัสดุ ไปจนถึงการจ าหน่ายพัสดุ  โดยในแต่ละกระบวนการส่วน
ราชการจะต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  หากขาดการวางแผนการด าเนินงาน
ที่ดี  ส่วนราชการอาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าปีงบประมาณ  ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กรและของประเทศ   

จากผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ใน 2 -3 ปีย้อนหลัง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องอาศัยการตีความ ท าให้การปฏิบัติงานบางครั้งล่าช้ากว่าก าหนดเพราะต้องให้นิติ
กรหรือผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ  หรือการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจาก  การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการของผู้ผลิต  ทั้งนี้
เป็นเหตุจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต้องส่งค าขอตั้งงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 7-8 เดือน ด้วยระยะเวลา
ดังกล่าวราคาหรือคุณลักษณะครุภัณฑ์บางรายการอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณก็จัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า และปัญหาที่เกิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคือบางหน่วยงานไม่มี
ความพร้อมในการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  ท าให้ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะล่าช้าและจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า เป็นต้น  นอกจากนี้ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการ
ประเมินการบริหารของหน่วยงานภาครัฐในด้านการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้น าผลการวิเคราะห์ฯ ไปใช้ในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

จัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ  
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1.3 ขอบเขตของการรายงาน 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านประเภทงบประมาณและหมวดรายจ่าย 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2559 และงบประมาณที่กันเหลื่อมปีมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และงบประมาณที่จัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยรวมงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ได้แก่  
งบด าเนินงาน(กรณีที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100,000บาท) งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นๆ และเงินอุดหนุนทั่วไป  

1.3.2  ขอบเขตด้านวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะพิจารณาตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดวิธีซื้อและวิธีจ้างให้กระท าได้ 6 วิธีคือ  วิธี
ตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีคัดเลือกแบบจ ากัด
ข้อก าหนด 

1.3.3 ขอบเขตของโครงการ 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะพิจารณาโครงการใหม่ที่มีการ

จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านั้น โดยไม่รวมโครงการที่ลงนามสัญญาได้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 แต่กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2559  และไม่รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ไม่
สามารถลงนามสัญญาได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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บทที่ 2 
ทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558  โดยการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ  มหาวิทยาลัยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการและ  
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
2.1  จ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 138 โครงการ โดย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.22 วิธีสอบราคา 
จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.87 วิธีพิเศษ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.87 และวิธีที่มีจ านวน
น้อยที่สุดมีสองวิธี คือ วิธีกรณีพิเศษและวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด  มีอย่างละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.72  รายละเอียดดังตารางที่ 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและหมวดรายจ่าย 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ตกลงราคา 1 88 3 92 66.67 
สอบราคา 1 4 10 15 10.87 
พิเศษ 7 - 1 8 5.80 
กรณีพิเศษ 1 - - 1 0.72 
ประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 10 11 21 15.22 

วิธีคัดเลือกแบบ
จ ากัดข้อก าหนด 

1 - - 1 0.72 

รวมทั้งสิ้น 11 103 25 138 100.00 
 
 

2.2 จ านวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 259,154,156.60 บาท 

โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างที่มี เ งินงบประมาณสูงสุดคือ วิธี ประปวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  



7 
 

231,915,255.00  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.49 รองลงมาคือวิธีตกลงราคา  จ านวน 5,887,885.60 บาท คิด
เป็นร้อยละ 2.27 วิธีพิเศษ จ านวน 4,775,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 
จ านวน  3,465,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 และวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินงบประมาณน้อยที่สุดคือ วิธีกรณี
พิเศษ จ านวน 3,100,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.20 รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้างและหมวดรายจ่าย 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
ตกลงราคา 189,411.40 5,145,954.20 552,520.00 5,887,885.60 2.27 
สอบราคา 206,400.00 1,833,620.00 7,970,000.00 10,010,020.00 3.86 
พิเศษ 3,575,496.00 - 1,200,000.00 4,775,496.00 1.84 
กรณีพิเศษ 3,100,000.00 - - 3,100,000.00 1.20 
ประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

- 19,047,730.00 212,867,525.00 231,915,255.00 89.49 

วิธีคัดเลือกแบบจ ากดั
ข้อก าหนด 

3,465,500.00 - - 3,465,500.00 1.34 

รวมท้ังสิ้น 10,536,807.40 26,027,304.20 222,590,045.00 259,154,156.60 100.00 
 
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
2.3.1 ปัญหาของส่วนราชการ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
คณะกรรมการออกแบบ ฯ และคณะกรรมการตรวจรับแบบ ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงบแผ่นดินที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ทัน 1 โครงการ นั่นคือ โครงการ
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จ านวน 1,911,250 บาท ซึ่งมีปัญหาจากกระบวนการในการด าเนินงาน  และ
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการท าให้มหาวิทยาลัยด าเนินการและได้คู่สัญญา
ล่าช้ากว่าก าหนด 

2) มีการแก้ไขคุณลักษณะบางรายการ หรือแบบแปลนบางรายการที่ต่างไปจากค าของบประมาณ  ซึ่ง
เป็นสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของยี่ห้อ หรือรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ใช้งานบางชิ้น  ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความ
ทันสมัย  ท าให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 

3) ขาดการวางแผนที่เป็นระบบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.3.2 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 

1) ครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 



8 
 

2) ไม่มีผู้เข้าเสนอราคาเนื่องจากความไม่ม่ันใจในสภาพเศรษฐกิจ 
3) ปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีท่ีผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก 

2.3.3 ปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบและมาตรฐานราคากลาง 
1) ความไม่ชัดเจนของระเบียบท าให้การตีความหมายแตกต่างกัน 
2) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ  และต้องตีความข้อบังคับ

ต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอน

การด าเนินการหลายขั้นตอน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยการปฏิบัติงาน

และการบริหารงบประมาณ  มหาวิทยาลัยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการและ  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
3.1 จ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 242  โครงการ โดยวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 214 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.43  
รองลงมาคือ วิธีสอบราคา จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.02 และวิธีที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ วิธีประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและหมวดรายจ่าย 
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 8 203 3 214 88.43 
วิธีสอบราคา 2 11 4 17 7.02 
วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  4 7 11 4.55 

รวมทั้งสิ้น 10 218 14 242 100.00 
 

3.2 จ านวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 259,959,214.94 บาท 
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มี เงินงบประมาณสูงสุดคือ วิ ธีประกวดราคาทางอิ เล็กทรอนิกส์   จ านวน  
226,096,177.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.65  รองลงมาคือวิธีสอบราคา  จ านวน 17,197,401.80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 และวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินงบประมาณน้อยที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 14,665,635.21 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.69 รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้างและหมวดรายจ่าย 
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วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
วิธีตกลงราคา 2,554,120 11,484,978 626,537 14,665,635.21 5.69 
วิธีสอบราคา 1,906,025 10,441,332 4,850,045 17,197,401.80 6.67 
วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 8,869,248 217,226,930 226,096,177.93 87.65 

รวมท้ังสิ้น 4,460,145.15 30,795,558.26 222,703,511.53 257,959,214.94 100.00 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเภทงบประมาณพบว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  259,146,182.94 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน
จ านวน  234,236,231.44 บาท คิดเป็นร้อยละ  90.80 และเป็นงบประมาณเงินรายได้ 23,722,983.50 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.20  รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้างและหมวดรายจ่าย 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 11,226,805.70 3,438,829.51 14,665,635.21 5.69 
วิธีสอบราคา 8,170,629.80 9,026,772.00 17,197,401.80 6.67 
วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,325,548.00 221,770,629.93 226,096,177.93 87.65 

รวมทั้งสิ้น 23,722,983.50 234,236,231.44 257,959,214.94 100.00 
ร้อยละ 9.20 90.80 100.00  
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3.3 รายละเอียดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

3.3.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง

ทั้งสิ้น 222,703,511.53 บาท รวมโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 14  โครงการ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงิน
งบประมาณสูงสุดคือ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7  โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 217,226,929.93 คิดเป็นร้อยละ 97.54  รองลงมาคือวิธีสอบราคา จ านวน  4 โครงการ รวม
งบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  4,850,044.80  คิดเป็นร้อยละ 2.18 และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตก
ลงราคา  จ านวน 3  โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 626,536.80 คิดเป็นร้อยละ 
0.28 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตารางที่ 3.4 

 
ตารางท่ี 3.4 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 3 626,536.80 0.28 
วิธีสอบราคา 4 4,850,044.80 2.18 
วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 217,226,929.93 97.54 

รวมทั้งสิ้น 14 222,703,511.53 100.00 
หมายเหต ุ   งบประมาณ 222,703,511.53 เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รบัในการจัดซื้อจัดจ้าง  

แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรจริงเพียง 64,157,511.53 บาท เนื่องจาก
งบประมาณโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากรพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
นั้น ได้รับวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง195,900,000 บาท  แตไ่ด้รับจัดสรรจริงในปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 37,354,000 บาท  ท าให้มีงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จ านวน 64,157,511.53 บาท  

 
เมื่อพิจารณาผลส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า  จากงบประมาณ

ที่ได้รับในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในงบที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 64,157,511.53 บาท 
(คิดเฉพาะงบประมาณท่ีเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 59,127,011.53 บาท  คิดเป็นร้อยละ 92.16 และต้องกันเหลื่อมปีจ านวน  
5,030,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.84  รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

เบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
1 ค่าจ้างปรับปรุงอาคารและส านักงาน 52,044.80 52,044.80 - วิธีตกลงราคา 
2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสด ุ

อุปกรณ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น 

244,492.00 244,492.00 - วิธีตกลงราคา 

3 ปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

330,000.00 330,000.00 - วิธีตกลงราคา 

4 ปรับปรุงอาคารส านักงาน  ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
จังหวัดขอนแก่น 

902,044.80 902,044.80 - วิธีสอบราคา 

5 ก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารเรียนศูนย์การศึกษาหลงัที่ 2 
ศูนย์การศึกษาฯ  จังหวัดขอนแก่น 

1,188,000.00 1,188,000.00 - วิธีสอบราคา 

6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการ
จัดการ 

1,690,000.00 1,690,000.00 - วิธีสอบราคา 

7 ปรับปรุงศูนย์การเรยีนรู้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

1,070,000.00 1,070,000.00 - วิธีสอบราคา 

8 ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์

3,782,900.00 3,782,900.00 - วิธีประกวด
ราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
9 อาคารปฏิบตัิการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

เพื่อการเรยีนการสอน 
3,475,000.00 3,475,000.00 - 

 
วิธีประกวด
ราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
10 ปรับปรุงอาคารภูค า 3,715,000.00 3,715,000.00 - วิธีประกวด

ราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

11 ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตึกแฉก) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2,447,500.00 2,447,500.00 - วิธีประกวด
ราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
12 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 19 5,466,029.93 5,466,029.93 - วิธีประกวด

ราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

                      
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

เบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
13 ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 
2,440,500.00 2,440,500.00 - วิธีประกวด

ราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

14 ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักนักศึกษา
และบุคลากรพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ 

37,354,000.00 32,323,500.00 5,030,500 วิธีประกวด
ราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
รวมท้ังสิ้น 64,157,511.53 59,127,011.53 5,030,500.00  
ร้อยละ 100 92.16 7.84  

 
 
3.3.2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  หมวดครุภัณฑ์ 

 
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 

30,795,558.26 บาท รวมโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 218  โครงการ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินงบประมาณ
สูงสุดคือ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  จ านวน 203  โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งสิ้น 11,484,978.26 คิดเป็นร้อยละ 37.29 รองลงมาคือวิธีสอบราคา จ านวน  11 โครงการ รวมงบประมาณใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ งสิ้น  10,441,332.00  คิดเป็นร้อยละ 33.91 และวิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  4  โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 8,869,248.00 คิดเป็น
ร้อยละ 28.80  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตารางที่ 3.6 

 
ตารางท่ี 3.6 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 203 11,484,978.26 37.29 
วิธีสอบราคา 11 10,441,332.00 33.91 
วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 8,869,248.00 28.80 

รวมทั้งสิ้น 218 30,795,558.26 100.00 
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เมื่อพิจารณาผลส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า  จากงบประมาณ
ที่ได้รับในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในหมวดครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 30,795,558.26 บาท สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 30,795,558.26 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ
ไม่มีโครงการที่ต้องกันเหลื่อมปีเพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดดังตารางที่ 3.7 

 
ตารางท่ี 3.7  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                    

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ

เบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
1 จัดซื้อ LCD 2 เครื่อง 27,800.00 27,800.00 - วิธีตกลงราคา 
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ 

21,000.00 21,000.00 - วิธีตกลงราคา 

3 วัสดุป้ายชื่อฯ 174,000.00 174,000.00 - วิธีตกลงราคา 
4 โต๊ะและเก้าอี ้ 147,600.00 147,600.00 - วิธีตกลงราคา 
5 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 75,480.00 75,480.00 - วิธีตกลงราคา 
6 หม้ออบไฟฟ้า 1,930.00 1,930.00 - วิธีตกลงราคา 
7 เอ็กซ์เทอร์นอล 2,950.00 2,950.00 - วิธีตกลงราคา 
8 ถังแรงดัน 21,800.00 21,800.00 - วิธีตกลงราคา 
9 โต๊ะประชุม 190,000.00 190,000.00 - วิธีตกลงราคา 
10 แอมป์ชุดประชุมฯ 98,000.00 98,000.00 - วิธีตกลงราคา 
11 ค่าเครื่องทดสอบ

ความแข็งแรงฯ 

200,000.00 200,000.00 - วิธีตกลงราคา 

12 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 328,440.00 328,440.00 - วิธีตกลงราคา 
13 เครื่องท าน้ าอ่น 35,750.00 35,750.00 - วิธีตกลงราคา 
14 พัดลมต้ังพื้น 10,800.00 10,800.00 - วิธีตกลงราคา 
15 เครื่องเข้าเล่ม 2,190.00 2,190.00 - วิธีตกลงราคา 
16 เครื่องถ่ายเอกสาร 99,000.00 99,000.00 - วิธีตกลงราคา 
17 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 15,000.00 15,000.00 - วิธีตกลงราคา 
18 แท่นพิมพ์โหละ 1 

เครื่อง 

250,000.00 250,000.00 - วิธีตกลงราคา 

19 ชุดแม่แบบสร้างภาพ 14,544.51 14,544.51 - วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ

เบิกจ่ายงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
20 Printer Brother DCP-T500W 5,790.00 5,790.00 - วิธีตกลงราคา 
21 เครื่องวัดแสง LX-1330B   27,495.00 27,495.00 - วิธีตกลงราคา 
22 จ้างบ ารุงรักษาระบบ

สนับสนุนอาคารศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ   

262,500.00 262,500.00 - วิธีตกลงราคา 

23 กล้องจลุทรรศน์โลหะวิทยา 233,260.00 233,260.00 - วิธีตกลงราคา 
24 ชุดอุปกรณ์หุ่นฝึกทักษะ

ทางการพยาบาล 

73,000.00 73,000.00 - วิธีตกลงราคา 

25 ชุดหุ่นจ าลองและสไลด์ถาวร
ประกอบการเรียนการสอน 

360,000.00 360,000.00 - วิธีตกลงราคา 

26 ชุดอุุุปกรณ์การเรียนการ
สอนด้านสัตวศาสตร ์

395,000.00 395,000.00 - วิธีตกลงราคา 

27 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 9,490.00 9,490.00 - วิธีตกลงราคา 
28 ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 15,200.00 15,200.00 - วิธีตกลงราคา 
29 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  22,500.00 22,500.00 - วิธีตกลงราคา 
30 ตู้เก็บเอกสาร 9,800.00 9,800.00  วิธีตกลงราคา 
31 จ้างบ ารุงรักษาระบบ

สนับสนุนอาคารศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ  

262,500.00 262,500.00  วิธีตกลงราคา 

32 เครื่องพิมพH์P P1102 3,750.00 3,750.00  วิธีตกลงราคา 
33 จ้างบ ารุงรักษาระบบ

สนับสนุนอาคารศูนย์ข้อมูล 

262,500.00 262,500.00  วิธีตกลงราคา 

34 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 20,000.00 20,000.00  วิธีตกลงราคา 
35 จ้างบ ารุงรักษาระบบ

สนับสนุนอาคารศูนย์ข้อมูล 

262,500.00 262,500.00  วิธีตกลงราคา 

36 เครื่องส ารองไฟ 5,000.00 5,000.00  วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

37 คอมพิวเตอร ์ 48,000.00 48,000.00  วิธีตกลงราคา 
38 จอภาพ 3,750.00 3,750.00  วิธีตกลงราคา 
39 เครื่องปรับอากาศ 180,000.00 180,000.00  วิธีตกลงราคา 
40 แอร ์ 46,000.00 46,000.00  วิธีตกลงราคา 
41 ค่าโต๊ะ/เก้าอี้ 15,500.00 15,500.00  วิธีตกลงราคา 
42 MITSUBISHI Watt Hour 

Meter 
1,500.00 1,500.00  วิธีตกลงราคา 

43 Solid Works EDU Edition-
STAND-ALONE 

19,998.30 19,998.30  วิธีตกลงราคา 

44 เครื่องตัดไฟเบอร ์และ
รายการอื่น 1 รายการ 

10,300.00 10,300.00  วิธีตกลงราคา 

45 เครื่องพิมพ์มัลติชั่น 19,380.00 19,380.00  วิธีตกลงราคา 
46 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ยี่ห้อ Dell รุ่น Inspiron  
3458 - W560814TH 

35,980.00 35,980.00  วิธีตกลงราคา 

47 Tablet 8" Samsung 
Galaxy TAB A p355 16GB. 
(white) 

35,670.00 35,670.00  วิธีตกลงราคา 

48 กล้องบันทึกวีดีโอ
คุณภาพสูง ยี่ห้อ Sony 
Model : HDR-CX405E 

11,900.00 11,900.00  วิธีตกลงราคา 

49 Digital Visualizer  ยี่ห้อ  

Vertex  รุ่น  D1320 

(เครื่องฉายภาพ 3 มิติ) 

23,000.00 23,000.00  วิธีตกลงราคา 

50 ป้ายแบล็คดรอป  15,000.00 15,000.00  วิธีตกลงราคา 
51 เครื่องพมพ์เลเซอร ์ 14,900.00 14,900.00  วิธีตกลงราคา 
52 คอมพิวเตอร ์1 รายการ 25,280.00 25,280.00  วิธีตกลงราคา 
53 Super server 70,000.00 70,000.00  วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
54 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 9,000.00 9,000.00  วิธีตกลงราคา 
55 คอมพิวเตอร ์1 รายการ 9,270.00 9,270.00  วิธีตกลงราคา 
56 Switch layer 3 69,978.00 69,978.00  วิธีตกลงราคา 
57 เครื่องปรับอากาศ 64,000.00 64,000.00  วิธีตกลงราคา 
58 ค่าวัสดุ 3 รายการ 59,600.00 59,600.00  วิธีตกลงราคา 
59 ค่าวัสดุ 2 รายการ 95,200.00 95,200.00  วิธีตกลงราคา 
60 แท่นค ากล่าวค าบูชา 22,000.00 22,000.00  วิธีตกลงราคา 
61 โต๊ะอเนกประสงค ์และ

อีก 2 รายการ 

17,600.00 17,600.00  วิธีตกลงราคา 

62 เครื่องท าน้ าเย็น 5,000.00 5,000.00  วิธีตกลงราคา 
63 ป้ัมน้ าบาดาล 44,000.00 44,000.00  วิธีตกลงราคา 
64 เครื่องโปรเจคเตอร ์Epson 

รุ่น  EB-X04 พร้อมจอ  
39,800.00 39,800.00  วิธีตกลงราคา 

65 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
HP Pavilion 550-015L 

19,900.00 19,900.00  วิธีตกลงราคา 

66 เครื่องโปรเจคเตอร ์Epson 

รุ่น  EB-X04 พร้อมจอ 70" 
x70"   

79,600.00 79,600.00  วิธีตกลงราคา 

67 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 93,500.00 93,500.00  วิธีตกลงราคา 
68 มอเตอรไ์ซค์สามล้อบรรทุก 83,460.00 83,460.00  วิธีตกลงราคา 
69 ตู้ล าโพง 88,500.00 88,500.00  วิธีตกลงราคา 
70 ไมโครโฟนไร้สาย 72,000.00 72,000.00  วิธีตกลงราคา 
71 ป้ายพลาสวูดฯ 14,600.00 14,600.00  วิธีตกลงราคา 
72 เครื่องพิมพ ์ 14,900.00 14,900.00  วิธีตกลงราคา 
73 ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 12,000.00 12,000.00  วิธีตกลงราคา 
74 LED TV 37,000.00 37,000.00  วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
75 เครื่องอ่านบาร์โค๊ด 75,200.00 75,200.00  วิธีตกลงราคา 
76 เครื่องถ่ายเอกสาร 80,000.00 80,000.00  วิธีตกลงราคา 
77 กล้อง 84,800.00 84,800.00  วิธีตกลงราคา 
78 แอร์ไฮเออร์ขนาด  24,000 BTU  

พร้อมติดตั้ง เบอร ์5 

29,000.00 29,000.00  วิธีตกลงราคา 

79 ตู้ล าโพงพร้อมอุปกรณ์ 14,540.00 14,540.00  วิธีตกลงราคา 
80 เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU  

เบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง 

29,000.00 29,000.00  วิธีตกลงราคา 

81 โต๊ะหินอ่อนวางเตาเผา 13,000.00 13,000.00  วิธีตกลงราคา 
82 MATLAB Individual Standalone 

Academic License 
37,562.35 37,562.35  วิธีตกลงราคา 

83 เครื่องพิมพ์ฯ 99,000.00 99,000.00  วิธีตกลงราคา 
84 เครื่องอ่านเขยีนข้อมูลลงบตัร 26,964.00 26,964.00  วิธีตกลงราคา 
85 ประตูเหล็กแบบม้วน 50,000.00 50,000.00  วิธีตกลงราคา 
86 คอมพิวเตอร์ฯ 44,400.00 44,400.00  วิธีตกลงราคา 
87 ค่ากล้องวงจรปิด 8 ช่อง 34,200.00 34,200.00  วิธีตกลงราคา 
88 กระดานฟลิปชาร์ท 3 ขา โครง

เหล็ก ไม่มีล้อ  
18,500.00 18,500.00  วิธีตกลงราคา 

89 โทรทัศน์ 76,000.00 76,000.00  วิธีตกลงราคา 
90 เก้าอี้ประชุม 96,000.00 96,000.00  วิธีตกลงราคา 
91 HDMI Extender Aten 27,000.00 27,000.00  วิธีตกลงราคา 
92 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  90,860.00 90,860.00  วิธีตกลงราคา 
93 บันไดเหล็กฯ 19,900.00 19,900.00  วิธีตกลงราคา 
94 คอมพิวเตอร์ฯ 16,900.00 16,900.00  วิธีตกลงราคา 
95 เครื่องฉายมัลติมิเดียฯ 31,500.00 31,500.00  วิธีตกลงราคา 
96 หูฟังไร้สาย 26,880.00 26,880.00  วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
97 เครื่องปรับอากาศฯ 95,000.00 95,000.00  วิธีตกลงราคา 
98 เครื่องเซอร์เวอร ์ 65,000.00 65,000.00  วิธีตกลงราคา 
99 แบตเตอรรี ่ 5,250.00 5,250.00  วิธีตกลงราคา 
100 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus 

X453SA-WX062D (white) 

12,000.00 12,000.00  วิธีตกลงราคา 

101 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer  
Z1611-294G5019Mi/T001_W8 

12,000.00 12,000.00  วิธีตกลงราคา 

102 จักรยานมีเกียร์ฯ 9,000.00 9,000.00  วิธีตกลงราคา 
103 ตู้ฯ 19,700.00 19,700.00  วิธีตกลงราคา 
104 ตู้ฯ 14,000.00 14,000.00  วิธีตกลงราคา 
105 เครื่องส ารองไฟ 44,900.00 44,900.00  วิธีตกลงราคา 
106 โปรเจคเตอร ์Acer X113PH 14,000.00 14,000.00  วิธีตกลงราคา 
107 เครื่องวัดค่า PH (pH-

meter) 

15,996.50 15,996.50  วิธีตกลงราคา 

108 โต๊ะประชุมฯ 42,600.00 42,600.00  วิธีตกลงราคา 
109 Comuter 18,500.00 18,500.00  วิธีตกลงราคา 
110 ค่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 14,700.00 14,700.00  วิธีตกลงราคา 
111 จักรยานแบบมีเกียร์ 8,280.00 8,280.00  วิธีตกลงราคา 
112 ตู้กระจกบานเลื่อน  8,000.00 8,000.00  วิธีตกลงราคา 
113 เครื่องตัดหญ้า 2,707.10 2,707.10  วิธีตกลงราคา 
114 เครื่องปั๊มน้ า 130,000.00 130,000.00  วิธีตกลงราคา 
115 กล้องจลุทรรศน์ 65,000.00 65,000.00  วิธีตกลงราคา 
116 เก้าอี้ท างาน 6,200.00 6,200.00  วิธีตกลงราคา 
117 พัดลมโคจร 3,300.00 3,300.00  วิธีตกลงราคา 
118 เก้าอี้ท างาน 1,500.00 1,500.00  วิธีตกลงราคา 
119 ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาด108 

ลิตร แบบไม่มีพัดลม 

80,250.00 80,250.00  วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

120 เครื่องนับสัญญาณชุดทดลอง 24,600.00 24,600.00  วิธีตกลงราคา 
121 30MH2 digital storage 

oscilloscope with colourt 
display 2 x BNC cable 75 cm   

49,000.00 49,000.00  วิธีตกลงราคา 

122 โต๊ะเหล็ก 5,200.00 5,200.00  วิธีตกลงราคา 
123 เก้าอี้จัดเลี้ยง 80,000.00 80,000.00  วิธีตกลงราคา 
124 ชุดเครื่องเสียง 1ชุด 

ประกอบด้วย  
32,000.00 32,000.00  วิธีตกลงราคา 

125 แอร์ไฮเออร์ขนาด 12,000 บีทียู  17,000.00 17,000.00  วิธีตกลงราคา 
126 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU   35,000.00 35,000.00  วิธีตกลงราคา 
127 กล้องวงจรปิด 17,031.00 17,031.00  วิธีตกลงราคา 
128 กล้องวงจรปิด 11,600.00 11,600.00  วิธีตกลงราคา 
129 TV LED 3,990.00 3,990.00  วิธีตกลงราคา 
130 HDMI 13,000.00 13,000.00  วิธีตกลงราคา 
131 เครื่องปริ้นเตอร ์ 5,500.00 5,500.00  วิธีตกลงราคา 
132 HP 3,590.00 3,590.00  วิธีตกลงราคา 
133 เครื่องปริ๊นเตอร ์ 4,300.00 4,300.00  วิธีตกลงราคา 
134 ค่าโต๊ะ/เก้าอี้ 11,000.00 11,000.00  วิธีตกลงราคา 
135 HP 60,000.00 60,000.00  วิธีตกลงราคา 
136 เครื่องขยายเสียงฯ 247,000.00 247,000.00  วิธีตกลงราคา 
137 เครื่องชั่งทศนิยม  4,975.50 4,975.50  วิธีตกลงราคา 
138 พัดลมโคจร 6,600.00 6,600.00  วิธีตกลงราคา 
139 แบคครอป 13,500.00 13,500.00  วิธีตกลงราคา 
140 คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล 49,990.00 49,990.00  วิธีตกลงราคา 
141 ถังน้ าฯ 22,500.00 22,500.00  วิธีตกลงราคา 
142 เครื่องซีลฝาแก้ว 10,000.00 10,000.00  วิธีตกลงราคา 
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ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปี
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

143 เครื่อง servev 499,690.00 499,690.00  วิธีตกลงราคา 
144 Education HSM Package 80,000.00 80,000.00  วิธีตกลงราคา 
145 เวทีประกอบได ้ 35,000.00 35,000.00  วิธีตกลงราคา 
146 เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 60,000.00 60,000.00  วธิีตกลงราคา 
147 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 90,000.00 90,000.00  วิธีตกลงราคา 
148 เครื่องคอมพิเตอร ์ 90,000.00 90,000.00  วิธีตกลงราคา 
149 เครื่องเรยีงเอกสาร 140,000.00 140,000.00  วิธีตกลงราคา 
150 เครื่องปรับอากาศ 182,820.00 182,820.00  วิธีตกลงราคา 
151 Printr 14,800.00 14,800.00  วิธีตกลงราคา 
152 เก้าอี้บาร์กลม 19,600.00 19,600.00  วิธีตกลงราคา 
153 Rock 15 U  Germany 60cm   36,700.00 36,700.00  วิธีตกลงราคา 
154 Rock 15 U  Germany 60cm   36,700.00 36,700.00  วิธีตกลงราคา 
155 ทีสี 50 " ยี่ห้อ Panasonic 25,000.00 25,000.00  วิธีตกลงราคา 
156 ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 21,000.00 21,000.00  วิธีตกลงราคา 
157 โปรแจคเตอร ์ยี่ห้อ CANON 30,000.00 30,000.00  วิธีตกลงราคา 
158 SPSS 135,676.00 135,676.00  วิธีตกลงราคา 
159 โมเดลฝึกตรวจเต้าน 7,600.00 7,600.00  วธิีตกลงราคา 
160 เก้าอี้ประชุมฯ 84,000.00 84,000.00  วิธีตกลงราคา 
161 เก้าอี ้ 1,450.00 1,450.00  วิธีตกลงราคา 
162 จัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่าย 279,912.00 279,912.00  วิธีตกลงราคา 
163 กล่องพาสติกใส่กล้องจลุทรรศน์ 19,950.00 19,950.00  วิธีตกลงราคา 
164 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 170,000.00 170,000.00  วิธีตกลงราคา 
165 ครุภัณฑ์เพื่อออกก าลังกาย 200,000.00 200,000.00  วิธีตกลงราคา 
166 เครื่องส ารองไฟ 2,590.00 2,590.00  วิธีตกลงราคา 
167 เก้าอี้ท างาน 1,450.00 1,450.00  วิธีตกลงราคา 
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168 เครื่องเป่ามือ 12,300.00 12,300.00  วิธีตกลงราคา 
ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
169 ชุดอุปกรณ์เทคนิคตัดสิน

กีฬาฟุตซอล 

28,500.00 28,500.00  วิธีตกลงราคา 

170 โต๊ะเทเบิลเทนนิส 26,800.00 26,800.00  วิธีตกลงราคา 
171 ถังน้ า 12,000.00 12,000.00  วิธีตกลงราคา 
172 เครื่องบันทึกเสียงฯ 3,200.00 3,200.00  วิธีตกลงราคา 
173 พัดลมโคจร 1,650.00 1,650.00  วิธีตกลงราคา 
174 พัดลม 780.00 780.00  วิธีตกลงราคา 
175 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 12,000.00 12,000.00  วิธีตกลงราคา 
176 พัดลมเพดาน 5,350.00 5,350.00  วิธีตกลงราคา 
177 พัดลมติดผนัง 4,410.00 4,410.00  วิธีตกลงราคา 
178 ถังน้ า 7,500.00 7,500.00  วิธีตกลงราคา 
179 เครื่องพิมพ ์HP Color 

laserjet pro m452dn 

36,095.00 36,095.00  วิธีตกลงราคา 

180 เครื่องพิมพ ์HP Color 
laserjet Pro M452dn 

36,095.00 36,095.00  วิธีตกลงราคา 

181 ค่าวัสดุ 2 รายการ 8,000.00 8,000.00  วิธีตกลงราคา 
182 ค่าวัสดุ 2 รายการ 5,200.00 5,200.00  วิธีตกลงราคา 
183 โต๊ะหมู่ 21,500.00 21,500.00  วิธีตกลงราคา 
184 projector ยี่ห้อ EPSON รุ่น 

EB-S04 

12,000.00 12,000.00  วิธีตกลงราคา 

185 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค  24,700.00 24,700.00  วิธีตกลงราคา 
186 เครื่องวัดพิเอชแบบปากกา

รุ่น PH-224  อีก 4 รายการ 

10,000.00 10,000.00  วิธีตกลงราคา 

187 จอรับภาพแบบมือถือ 36,400.00 36,400.00  วิธีตกลงราคา 
188 เก้าอี้หนัง อีก 4 รายการ 16,500.00 16,500.00  วิธีตกลงราคา 
189 ผ้าม่านติดห้องประชุม 48,000.00 48,000.00  วิธีตกลงราคา 
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190 เก้าอี้ประชุม 72,000.00 72,000.00  วิธีตกลงราคา 
ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปี
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

191 แอร์เซ็นทรลั 32,000.00 32,000.00  วิธีตกลงราคา 
192 กระติดน้ าร้อน 2,200.00 2,200.00  วิธีตกลงราคา 
193 พัดลมโคจร 1,550.00 1,550.00  วิธีตกลงราคา 
194 เครื่องพิมพ์แผ่นดีวีดี 8,000.00 8,000.00  วิธีตกลงราคา 
195 พัดลมโคจร 45,300.00 45,300.00  วิธีตกลงราคา 
196 เครื่องท าน้ าอุ่น 5,500.00 5,500.00  วิธีตกลงราคา 
197 เลือยวงเดอืน/เลือ่ยตัดองศา 12,300.00 12,300.00  วิธีตกลงราคา 
198 พัดลมโคจร 8,550.00 8,550.00  วิธีตกลงราคา 
199 เครื่องคอมพิวเตอร ์1 ชุด 18,316.00 18,316.00  วิธีตกลงราคา 
200 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 382,802.00 382,802.00  วิธีตกลงราคา 
201 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 287,100.00 287,100.00  วิธีตกลงราคา 
202 Notebook HP Pamilion 25,990.00 25,990.00  วิธีตกลงราคา 
203 LED 40,350.00 40,350.00  วิธีตกลงราคา 
204 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

2,157,550.00 2,157,550.00  วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

205 จัดซื้อประตูอัตโนมัติ 2,289,700.00 2,289,700.00  วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

206 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุด
เครื่องมือพื้นฐานทางเคมี
เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร ์

2,254,000.00 2,254,000.00  วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

207 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏบัิติการ

2,167,998.00 2,167,998.00  วิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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คอมพิวเตอร ์
 
ตารางท่ี 3.6 (ต่อ) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                     

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
208 จัดหารครุภัณฑ์ประกอบการเรียน

การสอนประจ าอาคารเรียนศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดขอนแก่น 

590,000.00 590,000.00  วิธีสอบราคา 

209 ชุดทดลองส าหรับปฏิบัติการ
ระบบนิวเมติก 

585,000.00 585,000.00  วิธีสอบราคา 

210 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการ
สอนด้านเกษตรศาสตร ์

754,000.00 754,000.00  วิธีสอบราคา 

211 เครื่องทดสอลคุณสมบัติเชิงกล
แบบเอนกประสงค์ 

521,304.00 521,304.00  วิธีสอบราคา 

212 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายเพือ่การเรียนการสอน 

1,542,000.00 1,542,000.00  วิธีสอบราคา 

213 ชุดซัดชาตรี พระ นาง 640,000.00 640,000.00  วิธีสอบราคา 
214 ชุดทดสอบปฐพีกลศาสตร์ 1,044,900.00 1,044,900.00  วิธีสอบราคา 
215 ชุดเครื่องดนตรีป่ีพาทย์ไม้แข็ง

เครื่องคู ่ วงปี่พาทย์ไม้นวม ชุด
เศียรคร ูอุปกรณ์ไม้ตีและดนตรีอิ
สานโปงลาง 

1,179,568.00 1,179,568.00  วิธีสอบราคา 

216 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
ติดตั้งกล้อง IP-Camera 

797,000.00 797,000.00  วิธีสอบราคา 

217 จัดซื้อรถยนต ์(รถเก๋ง) จ านวน 1 

คัน 

1,657,000.00 1,657,000.00  วิธีสอบราคา 

218 จัดซื้อเครือ่งฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ประจ าห้องเรยีน 

1,130,560.00 1,130,560.00  วิธีสอบราคา 

รวมทั้งสิ้น 30,795,558.26 30,795,558.26 -  
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ร้อยละ  100.00 -  
 

3.3.3  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  หมวดค่าตอบแทนใช้สอบกรณี
การจ้างเหมาบริการต่างๆ  
 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดซื้อจัดจ้างหมวดหมวดค่าตอบแทนใช้สอบ
กรณีการจ้างเหมาบริการต่างๆ ทั้งสิ้น 4,460,145.15 บาท รวมโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 10  โครงการ โดย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินงบประมาณสูงสุดคือ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  จ านวน 8  โครงการ รวม
งบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 2,554,120.15 คิดเป็นร้อยละ 5.27 รองลงมาคือวิธีสอบราคา 
จ านวน  2  โครงการ รวมงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  1,906,025.00 คิดเป็นร้อยละ 42.73 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตารางที่ 3.8 

 
ตารางท่ี 3.8 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอบกรณีการจ้างเหมาบริการต่างๆ                 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ค่าตอบแทนใช้สอบกรณี
การจ้างเหมาบริการต่างๆ 

ร้อยละ 

วิธีตกลงราคา 8 2,554,120.15 57.27 
วิธีสอบราคา 2 1,906,025.00 42.73 

รวมทั้งสิ้น 10 4,460,145.15 100.00 
 

เมื่อพิจารณาผลส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า  จากงบประมาณ
ที่ได้รับในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในหมวดค่าตอบแทนใช้สอบกรณีการจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ทั้งสิ้น 4,460,145.15 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 
4,460,145.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 และไม่มีโครงการที่ต้องกันเหลื่อมปีเพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  รายละเอียดดังตารางที่ 3.9 
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ตารางท่ี 3.9  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอบกรณีการจ้างเหมาบริการต่างๆ               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กันเงินเหลื่อมปีเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
1 จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดบั

ปริญญาตร ี ภาคปกติ ศูนยเ์ลย 
142,731.15 142,731.15 - วิธีตกลงราคา 

2 การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั  

196,900.00 196,900.00 - วิธีตกลงราคา 

3 คู่มือนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาค
ปกติประจ าปีการศึกษา  2559 

186,200.00 186,200.00 - วิธีตกลงราคา 

4 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 495,089.00 495,089.00 - วิธีตกลงราคา 

5 การศึกษาดูงานด้านการเมือง การ
บริหารการปกครองและโครงการ
พระราชด าริส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ) 

168,000.00 168,000.00 - วิธีตกลงราคา 

6 ค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม 449,400.00 449,400.00 - วิธีตกลงราคา 

7 พัฒนาบุคลากร สภามหาวิทยาลยั สภา
วิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั  และคณาจารย ์

415,800.00 415,800.00 - วิธีตกลงราคา 

8 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 500,000.00 500,000.00 - วิธีตกลงราคา 

9 ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างกลุม่อาคาร
ที่พักนักศึกษาและบุคลากรพร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณปี 
พ.ศ. 2559 

1,386,200.00 1,386,200.00 - วิธีสอบราคา 

10 ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างกลุม่อาคาร
ที่พักนักศึกษาและบุคลากรพร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณปี 

พ.ศ. 2559 

519,825.00 519,825.00 - วิธีสอบราคา 

รวมทั้งสิ้น   -  
ร้อยละ  100.00 -  
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3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
3.4.1 ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน 

3.4.1.1 คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/ส านัก  ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(Spec) ในเบื้องต้นก่อนน าส่งงานนิติกรต้องส่งกลับไปยัง
หน่วยงานเพื่อแก้ไข  ท าให้การจัดหาล่าช้าเหตุที่ท าให้ขั้นตอนนี้ล่าช้าอาจเนื่องมาจาก  

(1) ผู้ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่มีความรู้/ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการ
ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  หรือการเขียนรายละเอียดของคุณลักษณะในบางข้อเพ่ือให้การจัดหาพัสดุสามาจัดหา
ได้  และคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีปัญหาในการตรวจรับพัสดุ 

(2)  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ส่งการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ล่าช้า
กว่าที่ก าหนด  บางรายการโดยเฉพาะที่เป็นงานจ้างเหมาที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานล่วงเลยระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง แต่คณะกรรมการยังไม่รายงานผลการก าหนดคุณลักษณะงานจ้างมาเพ่ือท าสัญญาจ้างในปี
ต่อไป              

3.4.1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุประจ าหน่วยงานขาดความร่วมมือกับงานพัสดุกลางในการติดต่อ
ประสานงาน การส่งหนังสือเชิญ การลงนามรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ท าให้งานพัสดุกลางได้รับเอกสาร
ล่าช้า หรือต้องเดินเอกสารเพื่อด าเนินการเอง   

3.4.1.3 คณะหน่วยงาน/ศูนย์/ส านัก  ก าหนดคุณลักษณะไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องในเนื้องานที่
ต้องจัดหา   ท าให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากไม่สามารถหาคู่สัญญาได้  และงานพัสดุต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหลายรอบซึ่งระยะเวลาในการจัดหาแต่ละวิธีต้องมีระยะเวลาและขั้นตอนกระบวนการในการ
ด าเนินงานตามระเบียบฯ   

3.4.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง บางกรณีมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น  ในงาน  1 งาน มีทั้ง
งานซื้องานจ้าง  งานซื้อคอมพิวเตอร์   ท าให้กระบวนการจัดหามีความยุ่งยากในการท าใบรายงานขอซื้อขอจ้าง  
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  การท าสัญญาและการตรวจรับ 

3.4.1.5 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีการเตรียมความพร้อม  เช่น  หน่วยงานไม่ได้เตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ  ให้พร้อมที่จะใช้ในการจัดหา เช่น รายละเอียดคุณลักษณะฯ ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง/ผู้ชายอย่างน้อย 3 
ราย หรือการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารของผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการเตรียมการจัดซื้อ 

3.4.1.6 บุคลากรของหน่วยงานมีทัศคติเก่ียวกับงานพัสดุว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง  และ
ไม่ต้องการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดหาพัสดุ  หรือบางครั้งไม่ให้ความร่วมมือในการประชุม การตรวจรับ
งาน   

3.4.1.7 งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความช านาญ  เชียวชาญ  และความถูกต้องแม่นย า
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  ซึ่งบางหน่วยงาน/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน  มีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งท า
ให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานใหม่
ต้องมาศึกษาขั้นตอน  ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
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3.4.2 ปัญหาด้านระเบียบข้อบังคับ 
3.4.2.1 ระเบียบข้อบังคบัมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องเทียบ

ราคากับราคามาตรฐานกลางของส านักงบประมาณ  หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการเทียบราคาตามมาตรฐาน
กลาง  ท าให้เกิดปัญหาการซื้อบางรายการสูงกว่าราคากลาง  และขาดรายละเอียดในการให้เหตุผลของการซื้อ
วงเงินสูงกว่าราคากลาง 

3.4.2.2 ในกรณีที่มีการจ้างเหมา  หน่วยงานจัดจ้างโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของการจ้างเหมา
ประกอบกับการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  ท าให้การจัดหาขาดแหล่งที่มาของราคาที่ใช้ในการจ้างแต่ละครั้ง  
เนื่องจากลักษณะของการจ้างงาน  ไม่มีราคามาตรฐานเป็นตัวก าหนดที่ชัดเจนในการจ้าง 

3.4.2.3 บุคลากรขาดการศึกษารายละเอียดของระเบียบพัสดุ  เช่น วิธีการในการจัดหา(การระบุข้อ
กฎหมายต่างๆ)  

3.4.2.4 มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ  และต้องตีความ
ข้อบังคับต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.4.2.5 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  หรือในบางกรณีด าเนินการแล้วไม่สามารถจัดหา
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ ต้องเริ่มด าเนินการใหม่ 

3.4.2.6  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานไม่ค านึงถึงระเบียบของพัสดุ  ในกรณีนี้
เกิดขึ้นจากหน่วยงานขาดการศึกษาระเบียบงบประมาณและระเบียบพัสดุในขั้นตอนของการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ  ท าให้เมื่อรายละเอียดของคู่มือการใช้จ่ายงบประมาณนั้นถูกบังคับใช้แล้วหน่วยงานไม่สามารถจัดหา
พัสดุได้เพราะหมวดเงินไม่รองรับต่อพัสดุที่ต้องการจัดหา  เช่น ต้องการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแต่ขอตั้ง
งบประมาณในหมวดค่าใช้สอย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ท าให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงหมวดเงินก่อนจึงจะ
ด าเนินการจัดหาพัสดุได้   

3.4.2.7 ระเบยีบต่าง ๆ ด้านพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานหรือ
ศึกษางานต้องรัดกุม ดังนั้นอาจใช้เวลาในการท างานแต่ละเรื่องนานและต้องปฏิบัติให้รอบคอบ  ละเอียดและ
ถูกต้องในการท างาน 

3.4.3 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
3.4.3.1 ครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 
3.4.3.2 ไม่มีผู้เข้าเสนอราคาเนื่องจากความไม่ม่ันใจในสภาพเศรษฐกิจ 
3.4.3.3 ปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก 
3.4.3.4  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ในกรณีนี้เกิดจากปัญหาที่ผู้รับจ้างด าเนินการ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง หรือก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดในสัญญาจ้าง ท าให้ปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ  และต้องกันเงินเหลื่อมปีเพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 



29 
 

 
3.5. แนวทางการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

 
จากผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยได้น าปัญหาและ

อุปสรรคของการด าเนินงาน  มาปรับปรุงกระบวนการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.10  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
5.1 ด้านการปฏิบัติงาน   
1) ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑไ์ม่
ถูกต้อง   

1) ให้ความรู้ในการจัดท า/การก าหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ 

1) งานพัสดุ 
2) งานนิติการ 

 2) เน้นย้ าห้วงระยะเวลาในการ
ก าหนดคณุลักษณะงานจ้างและ
ติดตามการก าหนดคุณลักษณะของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 

 

2) ขาดความร่วมมือระหว่างพัสดุ
หน่วยงานและพัสดุกลาง 

1) สร้างความเข้าใจในการท างาน
ระหว่างหน่วยงานและพัสดุกลาง 

1) งานพัสดุ 
2) เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน 

3) การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง บาง
กรณมีีลักษณะแตกต่างกัน 

1) สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานใน
การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณให้
สามารถจัดหาพัสดุได้โดยง่าย 

1) กองนโยบายและแผน 
2) งานพัสดุ 
3) หน่วยงาน 

4) หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีการ
เตรียมความพร้อม   

1) การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณต้อง
เตรียมคุณลักษณะในตอนการจัดท า
ค าขอตั้งและเอกสารต่างๆ ครบถ้วน 

1) หน่วยงาน 
2) กองนโยบายและแผน 
3) งานพัสดุ 

5) ทัศคติเก่ียวกับงานพัสดุ 1) สร้างทัศนคติท่ีถูกต้องให้กับ
บุคลากร 

1) ผู้บริหาร 
2) งานพัสดุ 

6) มีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน 1) พยายามสร้างการเรียนรู้ระหว่าง
กันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
เพ่ือให้ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

หน่วยงาน 
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ตารางท่ี 3.10  (ต่อ) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
5.2 ด้านระเบียบข้อบังคับ   
1) ระเบียบข้อบังคับมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย   

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1) งานพัสดุ 
2) งานนิติการ 
3) ผู้บริหาร 

2) หน่วยงานจัดจ้างโดยไม่ได้ระบุ
รายละเอียดของการจ้าง 

1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก าหนดคุณลักษณะของงานจ้างให้
ชัดเจน 

1) งานพัสดุ 
2) เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน 

3) บุคลากรขาดการศึกษารายละเอียด
ของระเบียบพัสดุ   

1) เน้นย้ าให้บุคลากรใส่ใจศึกษา
ระเบียบ  
2) จัดอบรมให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) งานพัสดุ 
2) งานนิติการ 
3) ผู้บริหาร 

4) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องที่ต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ /
ระเบียบต่าง ๆ ด้านพัสดุ รวมทั้ง
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก 

1) เน้นย้ าให้บุคลากรใส่ใจศึกษา
ระเบียบ  
2) จัดอบรมให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) งานพัสดุ 
2) งานนิติการ 
3) ผู้บริหาร 

5) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอน
การด าเนินการหลายขั้นตอน 

1) หน่วยงานและงานพัสดุประสาน
ด าเนินการล่วงหน้าและมีการติดตาม
จากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

1) ผู้บริหาร 
2) งานพัสดุ 
3) หน่วยงาน 

6) การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานไม่ค านึงถึงระเบียบของพัสดุ 

1) หน่วยงานต้องพิจารณาถึงขั้นตอน
ในการจัดหาพัสดุก่อนจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
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