
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564 
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ 2564 จากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทุกแหลงงบประมาณ ทุกวิธีการ ท่ีดําเนินการโดยสวน
งานพัสดุและจัดซ้ือ ฝายอํานวยการ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดําเนินงานของหนวยงานรัฐ ท่ีกําหนดใหสวนราชการวิเคราะหจํานวนรายการ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัด
จาง ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 

โดยรายงานการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางฉบับนี้ประกอบดวย ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปญหา
อุปสรรค ขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม ในปงบประมาณ 2564 
1. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  

ในปงบประมาณ 2564 มีงบประมาณสําหรับดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จางประจําปเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 593,047,785.15 บาท (หารอยเกาสิบสามลานสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยแปดสิบ
หาบาทสิบหาสตางค) มีรายการขอซ้ือขอจางท้ังหมด จํานวน 746 รายการ และดําเนินการผูกพันสัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือสั่งจางเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 571,687,177.69 บาท (หารอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอย
เจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเกาสตางค) จํานวน 764 รายการ จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง รายละเอียดตามตาราง 
ดังนี้  

 
ลําดับ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนรายการ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ 
จํานวนวงเงินท่ีอนมุัติ 

(ลานบาท) 
คิดเปนรอยละ 

1 E-bidding 77 259.56 45.40 
2 คัดเลือก 7 110.96 19.41 
3 เฉพาะเจาะจง 680 201.16 35.19 

รวม 764 571.68 100 
 
2.  สํานัก/ฝายท่ีมีวงเงินอนุมัติจัดซ้ือจัดจางสูงสุด 5 อันดับ   
 - วงเงินอนุมัติจัดซ้ือจัดจางสูงสุด 5 อันดับ งบประมาณรวม 459.82 ลานบาท คิดเปน 80.41% ของ
วงเงินอนุมัติจัดซ้ือจัดจางรวมทุกสํานัก/ฝาย 
 - วงเงินอนุมัติจัดซ้ือจัดจางของสํานัก/ฝาย อ่ืนๆ งบประมาณรวม 111.99 ลานบาท คิดเปน 19.59% 
ของวงเงินอนุมัติจัดซ้ือจัดจางรวมทุกสํานัก/ฝาย 
ลําดับ สํานัก/ฝาย วงเงินอนุมัติ (ลานบาท) 

1  สํานักสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม  220.03 
2  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  80.97 
3  ฝายอํานวยการ  54.56 
4  ศูนยเรียนรูสุขภาวะ 52.29 
5  ฝายสื่อสารองคกร 51.97 
6 สํานัก/ฝายอ่ืน 111.86 

รวม 571.68 
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3. ผูประกอบการท่ีไดรับอนุมัติวงเงินจัดซ้ือจัดจางตอครั้ง สูงสุด 10 อันดับแรก 
ลําดับ รายช่ือผูประกอบการ วงเงินอนุมัติ (ลานบาท) 

1 บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 39.99 
2 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 33.50 
3 บริษัท คาราท (ประเทศไทย) จํากัด 29.99 
4 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 28.00 
5 บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด 18.00 
6 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 16.50 
7 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ 12.17 
8 บริษัท คอม อารต โปรดักชั่น จํากัด 10.99 
9 บริษัท ธนวิชย จํากัด 8.92 
10 บริษัท วี จี ไอ จํากัด (มหาชน) 8.50 

 
4. ผูประกอบการท่ีไดรับวงเงินอนุมัติจัดซ้ือจัดจางรวมสูงสุด 10 อันดับแรก 
ลําดับ รายช่ือผูประกอบการ วงเงินอนุมัติ (ลานบาท) 

1 บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 39.99 
2 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 33.50 
3 บริษัท คาราท (ประเทศไทย) จํากัด 29.99 
4 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 28.40 
5 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ 20.46 
6 บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด 18.98 
7 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 17.65 
8 บริษัท คอม อารต โปรดักชั่น จํากัด 10.99 
9 บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด 10.80 
10 บริษัท ธนวิชย จํากัด 9.52 

 
5. ผูประกอบการท่ีไดรับอนุมัติจัดซ้ือจัดจางสูงสุด 5 อันดับ (นับจํานวนฉบับ สัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจาง) 
ลําดับ รายช่ือผูประกอบการ จํานวนสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจาง (ฉบับ) 

1 บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด  25 

2 
 

บริษัท ธนวิชย จํากัด 
บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 
บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส จํากัด 
บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด 

8 

3 

บริษัท ทูเค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 
บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท แอคเคาติ้ง จํากัด 
บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด จํากัด 
หางหุนสวนจํากัด เกตพงษศิร ิ

7 

4 
 

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด 
บริษัท พิกซิลลา จํากัด 
บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด 

6 
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ลําดับ รายช่ือผูประกอบการ จํานวนสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจาง (ฉบับ) 
หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ 

5 

บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด 
บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด 
บริษัท บเรนเวอรค จํากัด 
บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด 
บริษัท ฟูคอนส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด 
หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 

4 

 

ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารสัญญา ปงบประมาณ 2564 

1. กลุมงานจัดซื้อมีบุคคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันทําให เกิดความเขาใจดาน
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และทักษะในการคิดวิเคราะหขอมูลที่แตกตางกัน สงผลใหการใหคําแนะนํา หรือ
การใหแนวทางแกไข รวมถึงวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนา ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน สรางความสับสนใหกับ
บุคคลท่ีปฏิบัติงานวาควรจะปฏิบัติตามแนวทางไหนดี จึงมีผลกระทบตอเนื่องใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจ
ท่ีจะปฏิบัติงานตามไปดวย อาทิเชน  

1.1. ปญหาในการขาดความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีจัดซ้ือในการใหความเห็น หรือขอพิจารณา
ในการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา, การงด/ลดคาปรับ, การปรับเปลี่ยนขอบเขตของงาน, การเพ่ิม/ลด 
ขอบเขตของงาน รวมถึงการเพ่ิม/ลด มูลคาของสัญญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจาง 

1.2. ปญหาในการขาดความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีจัดซ้ือในการใหความเห็น หรือขอพิจารณา
ในการพิจารณา หรือการสื่อสารไปยังผูปฏิบัติงานวาขอบเขตงาน (TOR) ของ สสส. ควรมีการระบุข้ันตอนการ
ทํางานใหชัดเจนอยางไร เพ่ือลดปญหาในการบริหารสัญญาในอนาคตใหลดลง หรือสามารถแกปญหาไดในท่ีสุด 

2. ข้ันตอนการทํางานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีจํานวนมาก โดยเฉพาะวิธีการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding เจาหนาท่ีจัดซ้ือตองตรวจทานเอกสารเปนจํานวนมาก ไดแก เอกสารบันทึก
แตงตั้งกรรมการราง TOR และคณะกรรมการราคากลาง (ค.1), เอกสารราคากลางพรอมเอกสารประกอบ, 
เอกสารแบบรายงานผูมีสวนไดสวนเสีย (COI) และเอกสารขอบเขตงาน (TOR) พรอมเอกสารประกอบ อีกท้ัง
ตองดําเนินการท้ังในระบบ ERP ของสํานักงาน, ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง, ระบบจัดซ้ือท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือ
จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมจากการท่ีระบบ ERP ของสํานักงานไมรองรับกระบวนการทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง
การการจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ถึงแมระบบท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึนแลวแตก็ยังไมสามารถประมวลผลและนําไปใช
งานไดทันที จะตองนําขอมูลไปประมวลผลอีกหลายทอด ซึ่งในบางข้ันตอนตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
คอนขางมาก มีผลกระทบใหเกิดความลาชา 

3. ขอจํากัดของระบบ e-GP เม่ือเกิดปญหาในการใชงานตองทําแบบฟอรมขอแกไขไปท่ีกรมบัญชีกลาง 
และใชระยะเวลาในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

4. ผู ขอซื้อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ไดรับ
แตงตั้ง มีภารกิจการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเปนสวนใหญ มีผลใหการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง การตรวจ
รับพัสดุ การบริหารสัญญา ใชระยะเวลาในการทํางานมากข้ึน  

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไมเขาใจบทบาทและหนาท่ีตามท่ีไดรับแตงตั้ง ไดแก วิธีการตรวจรับ
พัสดุท่ีถูกตอง การติดตามการสงมอบงาน การสงวนสิทธิเรียกคาปรับ การพิจารณาการขยายระยะเวลาสัญญา การ
งด ลดคาปรับ อาทิเชน ผูปฏิบัติงานไมไดดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือการดังกลาวเปนการลวงหนา หรือดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดกับวันท่ีสิ้นสุดสัญญา หรือดําเนินการภายหลังวันท่ีสิ้นสุดสัญญาไปแลว หรือไมมีการ
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ประมวลผลขอมูลการปฏิบัติงานระหวางสัญญาเก็บไวเปนหลักฐาน เชน รายงานการประชุม, หนังสือ/email ในการ
ติดตอประสานงาน มีผลกระทบใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือไมมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจเอกสาร หรือมีขอมูลไมเพียง
พอท่ีจะใหความเห็นท่ีถูกตองหรือตรงประเด็น อีกท้ังยังมีผลกระทบใหตองมีการแกไขเอกสารกลับไปกลับมาหลาย
ครั้งเนื่องจากผูปฏิบัติงานไมใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวนในคราวเดียว หรือสืบเนื่องจากการจัดทําขอบเขตงาน (TOR) 
ท่ีไมไดมีการระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนไวตั้งแตแรก เหลานี้มีผลกระทบตอระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนอยาง
มาก  

6. การกําหนดเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน (Price performance) ไมมีรายละเอียดท่ีชัดเจน ไมได
เปดเผยแนวทางการพิจารณาท่ีครบถวน ไมไดกําหนดเกณฑการพิจารณาใหคะแนนเกณฑยอยกอนประกาศเชญิชวน
เสนอราคา สวนมากเปนการกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามดุลพินิจ ทําใหผูยื่นเสนอราคาท่ีไมไดรับการคัดเลือก
อุทธรณและรองเรียน อีกท้ังเม่ือสงเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการฯ มีความจําเปนตองใช
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณและแจงผลการอุทธรณใหหนวยงานทราบ รวมระยะเวลา 60 – 90 วัน ทําให
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเกิดความลาชาไมเปนไปตามแผนท่ีหนวยงานกําหนด  

7. สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สงผลกระทบตอแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณ ไมสามารถจัดจางงานประเภทการจัดกิจกรรม การประชุม การจัดนิทรรศการ หรืองานท่ี
ตองมีการพบปะใกลชิด ใหเปนไปตามแผนได จึงตองปรับเปลี่ยนแผนการจัดซ้ือจัดจางดวยการเลื่อนการประกาศ
ขอบเขตงาน การลงนามในสัญญา และการสงมอบออกไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย สงผลกระทบถึงการ
ดําเนินงานตามสัญญา ตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสญัญา อาทิเชน ขยาย งด ลดคาปรับ ทําใหสวนงานจัดซ้ือจัด
จางตองรับภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐออกมาตรการการแกไขปญหา การผอนผันหลักเกณฑ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางมีความลาชา ทําใหการจัดทําเอกสารการอนุมัติลาชาตามไปดวย  

8. การขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา งด ลดคาปรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบุ
เหตุผล และวิธีการไมครบถวน ทําใหสวนงานจัดซ้ือตองใชเวลาในการสืบคน สอบถามหาเอกสารอางอิง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอขออนุมัติ ขยาย งด ลด คาปรับ ภายในระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิด หรือใกล
สิ้นสุดระยะเวลาทําการตามสัญญา สงผลกระทบตอภาพรวมการทํางานของสวนงานจัดซ้ือท่ีจําเปนตองเรง
ดําเนินการใหการชวยเหลืออยางเรงรีบเพ่ือใหถูกตองตามระเบียบฯ  

9. การจัดตั้งหนวยงานใหมท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแกศูนยกิจการสรางสุข และสถาบันการเรียนรูการสรางเสริม
สุขภาพ ทําใหงานจัดซ้ือมีเพ่ิมมากข้ึนอัตรากําลังของเจาหนาท่ีจัดซ้ือมีนอยไมเพียงพอตอการบริหารจัดการไดทัน 

10. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคําวินิจฉัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง มีจํานวนมาก มีความยุงยากซับซอน มีความไมชัดเจนของขอมูลในหลายเรื่อง เปนปญหาการ
ตีความในการปฏิบัติงานท่ีไมชัดเจน สงผลใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

11. สํานัก/ฝาย สงเอกสารการจัดซ้ือจัดจางมาใหสวนงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการไมถูกตอง ครบถวน 
สงผลใหการดําเนินการท่ีลาชา  
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ขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารสัญญา ในปงบประมาณ 2564 
1. สวนงานจัดซ้ือจัดจางและคณะกรรมการตรวจรับของแตละสํานัก/ฝายรวมกันบริหารสัญญา 
2. จัดฝกอบรมทบทวน เรื่องหลักการจัดทํา TOR การกําหนดเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน (Price 

Performance) การบริหารสัญญาใหแกเจาหนาท่ีจัดซ้ือ และเจาหนาท่ี สสส. ใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ ใน
การจัดทําขอบเขตงาน โดยสวนงานจัดซ้ือหาวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ จากกรมบัญชีกลาง และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหตระหนักถึงวิธีการจัดทําขอบเขตงานท่ีดี 

3. จัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจําปใหครอบคลุมการจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด สื่อสารกับ
สํานัก/ฝาย ใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 3 ได 85% ของแผนท้ังป  

4. พัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาท่ีจัดซ้ือในการตอบคําถาม/ใหคําแนะนํา แกสํานัก/ฝาย ไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยยึดตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐฯ 2560 เปนหลัก ถอดบทเรียนการ
จัดทําความรู (KM) เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของ สสส. การเขารวมอบรมกับกรมบัญชีกลาง และหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเพ่ิมความรูและความเขาใจในงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และสสส. เองควรมีการจัดฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับงานจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีจัดซ้ือ และบุคลากร 
สสส.อยางตอเนื่อง 

5.ออกระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางพัสดุชนิดพิเศษท่ีใชเฉพาะองคกร เชน พัสดุ
สื่อรณรงค การออกแบบแนวคิดสรางสรรค งานขับเคลื่อนกระบวนการใหปฏิบัติตามไปในแนวทางเดียวกัน  

6. เพ่ิมจํานวนบุคลากรของสวนงานจัดซ้ือจัดจาง หรือจัดหาทีมสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจาง 
(Outsourced) ท่ีมีทักษะความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในเบื้องตน สนับสนุนการทํางาน
ของเจาหนาท่ีใหสมดุลกับภาระงาน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ี 

7. จัดหาบริษัทตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และ
มีมาตรฐานการตรวจสอบท่ีไดรับการยอมรับ เขาตรวจสอบกระบวนการทํางาน เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง แบบ 
100% ใหเปนไปตามระเบียบอยางครบถวนถูกตองสมบูรณ และเพ่ิมความเชื่อม่ันการจัดซ้ือจัดจาง 

8. จัดหาท่ีปรึกษาผูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือใหคําปรึกษา 
และเสนอแนวทางแกไขใหถูกตองไปตามระเบียบและหลักเกณฑ  

9. พัฒนาระบบสําหรับงานจัดซ้ือจัดจางโดยเฉพาะ เพ่ือบริหารจัดการกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ตั้งแต
เริ่มการขอซ้ือ การอนุมัติจัดซ้ือจัดจาง การติดตามการสงมอบงานตลอดจนการบริหารสัญญา การดึงรายงานท่ี
เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ดําเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และงายตอการใชงาน 

10. ทําการสื่อสารกับผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภายในองคกร ใหตระหนักถึงความสําคัญ
เรื่องการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยการแจงขาวสาร การประกาศ หรือการจัดประชุมภายใน
กับสํานัก/ฝาย เพ่ือเพ่ิมความรู ความเขาใจ 

11. เนื่องจากแตละองคกรมีการทํางานท่ีแตกตางกัน กรมบัญชีกลางควรมีกรณีศึกษาลักษณะการ
ทํางานของแตละองคกรเพ่ือวิเคราะหหาขอแตกตางและใหคําแนะนําข้ันตอนการจัดทําคําสั่ง นโยบายการทํางาน
ใหมีความสอดคลองกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางภาครัฐฯ 

12. Call Center ของกรมบัญชีกลาง ควรมีบุคลากรท่ีมีทักษะความรูท่ีจะตอบคําถามไดอยางถูกตอง 
แมนยํา รวดเร็ว และมีจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับการใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีจํานวน
มาก 
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กราฟสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2564 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

45%

259.56 ลานบาท

20%

110.96 ลานบาท

35.19%

201.16 ลานบาท

รอยละของวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564

E-Bidding

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สํานักสื่อสารการตลาดเพือ่สงัคม
38% (220.03 ลานบาท)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14% (80.97 ลานบาท)

ฝายอํานวยการ
10% (54.56 ลานบาท)

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ
9% (52.29 ลานบาท)

ฝายสื่อสารองคกร
9% (51.97 ลานบาท)

สํานัก/ฝายอื่น
19.59% (111.87 ลานบาท)

สํานัก/ฝายที่มีวงเงินอนุมัติจัดซื้อจัดจางสูงสุด 5 อันดับ  

สํานักสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายอํานวยการ

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ

ฝายสื่อสารองคกร

สํานัก/ฝายอ่ืน ๆ
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ผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจางตอคร้ัง สูงสุด 10 อันดับแรก)

1 บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

2 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด

3 บริษท คาราท (ประเทศไทย) จํากัด

4 บริษัท กรุงเทพโทรทศันและวทิยุ จํากัด

5 บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด

6 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด

7 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

8 บริษัท คอม อารต โปรดักชั่น จํากัด

9 บริษัท ธนวิชย จํากัด

10 บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด

10 บริษัท วี จี ไอ จํากัด (มหาชน)
8.50

9.52

10.80

10.99

17.65

18.98

20.46

28.40

29.99

33.50

39.99

351.54

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00

บริษัท ธนวิชย จํากัด

บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จํากัด

บริษัท คอม อารต โปรดักช่ัน จํากัด

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด

บริษัท โมโนบรอดคาซท จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด

บริษท คาราท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

ผูประกอบการรายอืน่

วงเงินอนุมัติ (ลานบาท)
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ปร

ะก
อบ

กา
ร

ผูประกอบการที่ไดรับวงเงินอนุมัติจัดซื้อจัดจางรวมสูงสุด 10 อันดับแรก
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กิตติคุณ มาดาปอง สุรางครัตน สรอยสนธิ์ เข็มเพชร เลนะพันธ 
(นายกิตติคุณ มาดาปอง)     (นางสรุางครัตน สรอยสนธิ์) (นางเข็มเพชร เลนะพันธ) 
นักวิชาการพัสดุ-จัดซ้ือ     ผูอํานวยการฝายอํานวยการ     รักษาการผูชวยผูจัดการ 

      ผูจัดทํา 
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0 5 10 15 20 25 30

บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด

บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด

บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท เอส.พี.พ.ีคอนเซ็พท แอคเคาต้ิง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เกตพงษศิริ

บริษัท พิกซิลลา จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ

บริษัท จีไอเอส กรุป จํากัด

บริษัท พร้ินท ซิต้ี จํากัด

บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด

จํานวน PO/สัญญา (ใบ)
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ปร

ะก
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ผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติจัดซื้อจัดจางสูงสุด 5 อันดับ




