รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี 2564
ฝ่ายการพัสดุ 2 กลุ่มพัสดุและสินทรัพย์ สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง

-------------------------------

ฝ่ายการพัสดุ 2 กลุ่มพัสดุและสินทรัพย์ สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง ได้จัดทารายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ 2564 ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
จากัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ที่ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท ารายงานผลการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี โดยมีสาระสาคัญดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี 2564
ภายหลังการควบรวมเป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 การจัดซื้อ
จัดจ้างได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.
การจั ดซื้อจั ดจ้ าง) เมื่อ มีการประกาศใช้ ระเบียบคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่ งชาติ จ ากัด
(มหาชน) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2564 (ระเบียบ
เพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามระเบียบเพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ที่ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามบทเฉพาะกาลท้ายระเบียบเพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564 กาหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ บมจ. ทีโอที ว่าด้วยการพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 หรือ
ระเบียบ บมจ. กสท โทรคมนาคม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561
(ระเบียบเดิมปี 2561) ที่ได้มีการประกาศเชิญชวน หรือมีหนังสือเชิญชวนผู้ค้าเข้ายื่นข้อเสนอแล้ว และ
ผู้ค้าได้ดาเนินการตามข้อผูกพันของประกาศหรือหนังสือเชิญชวน ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ เมื่อระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ดาเนินการตามระเบียบฉบับนี้
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี 2564 ประกอบด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ระเบียบที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
2.1 ระเบียบเพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564 ได้แก่ วิธีเชิญชวนทั่วไป วิธีเชิญชวนเฉพาะ
และวิธีตกลงราคา
2.2 ระเบียบเดิมปี 2561 ได้แก่ วิธีเชิญชวนทั่วไป วิธีเชิญชวนเฉพาะ และวิธีพิเศษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
2/ ตาราง...

-2ตารางที่ 1 แสดงจานวน วงเงินงบประมาณ ราคากลาง และวงเงินจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีในปี 2564 และเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้างกับงบประมาณ และราคากลาง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม พ.ร.บ. :

รวมปี 2564
จานวน
(เรื่อง)

19
189
42
250

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ราคากลาง
(ล้านบาท)

ร้อยละของทั้งหมด
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
(ล้านบาท)

จานวน

วงเงิน
สัญญา

ผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง
เทียบกับงบประมาณ
วงเงิน

ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
156,038,424.04
154,991,291.16
141,530,654.67
3.18
2.12
-14,507,769.37
1,725,034,212.11 1,700,902,367.39 1,676,011,302.34 31.66
25.09
-49,022,909.77
131,237,741.06
130,921,868.66
130,876,629.06
7.04
1.96
-361,112.00
2,012,310,377.21 1,986,815,527.21 1,948,418,586.07 41.88 29.17 -63,891,791.14

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทียบกับราคากลาง
%

-9.30
-2.84
-0.28
-3.18

วงเงิน

-13,460,636.49
-24,891,065.05
-45,239.60
-38,396,941.14

%

-8.68
-1.46
-0.03
-1.93

ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ระเบียบคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2564 (ระเบียบเพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564)
วิธีเชิญชวนทั่วไป
26
280,710,757.55
308,708,144.02
245,064,354.06
4.36
3.66
-35,646,403.49 -12.70
-63,643,789.96 -20.62
วิธีเชิญชวนเฉพาะ
232 3,769,853,548.91 3,758,004,472.74 3,714,687,379.19 38.86
55.60
-55,166,169.72 -1.46
-43,317,093.55 -1.15
วิธีตกลงราคา
52
321,199,653.91
319,772,253.62
320,573,215.27
8.71
4.80
-626,438.64 -0.20
800,961.65 0.25
รวมระเบียบปี 2564 : 310 4,371,763,960.37 4,386,484,870.38 4,280,324,948.52 51.93 64.06 -91,439,011.85 -2.09 -106,159,921.86 -2.42
ระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และระเบียบบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 (ระเบียบเดิมปี 2561)
วิธีเชิญชวนทั่วไป
2
37,385,135.04
37,379,249.56
34,650,237.93
0.33
0.52
-2,734,897.11 -7.32
-2,729,011.63 -7.30
วิธีเชิญชวนเฉพาะ
7
118,346,706.08
117,975,915.56
117,840,996.26
1.17
1.76
-505,709.82 -0.43
-134,919.30 -0.11
วิธีพิเศษ
28
305,598,096.86
304,976,515.66
300,020,767.87
4.69
4.49
-5,577,328.99 -1.83
-4,955,747.79 -1.62
รวมระเบียบปี 2561 : 37
461,329,937.98 460,331,680.78 452,512,002.06
6.19
6.77
-8,817,935.92 -1.91
-7,819,678.72 -1.70
รวมระเบียบพาณิชย์ : 347 4,833,093,898.35 4,846,816,551.16 4,732,836,950.58 58.12 70.83 -100,256,947.77 -2.07 -113,979,600.58 -2.35
รวมปี 2564 : 597 6,845,404,275.56 6,833,632,078.37 6,681,255,536.65 100.00 100.00 -164,148,738.91 -2.40 -152,376,541.72 -2.23
หมายเหตุ

- ไม่รวมวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) และวิธีตกลงราคา ข้อ 21(1)
- วงเงินงบประมาณ ราคากลาง และวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง เป็นวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-3จากตารางที่ 1 แสดงจานวน วงเงินงบประมาณ ราคากลาง และวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละ
วิธี สรุปได้ว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จานวน 597 เรื่อง วงเงินจัดซื้อ
จัดจ้างรวม 6,681,255,536.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ากว่างบประมาณ เป็น
เงิน 164,148,738.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 และต่ากว่าราคากลางเป็นเงิน 152,376,541.72 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.23
พิจารณาจานวนและวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 ด้านจานวน
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวกับ การพาณิชย์โดยตรงมากที่สุด คือ รวม
จานวน 347 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.12 และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมจานวน 250 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.88
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเรียงลาดับจานวนจากมากไปน้อย ดังนี้
1. วิธีเชิญชวนเฉพาะ
จานวน 232 เรื่อง คิดเป็น 38.86 %
2. วิธีคัดเลือก
จานวน 189 เรื่อง คิดเป็น 31.66 %
3. วิธีตกลงราคา
จานวน 52 เรื่อง คิดเป็น 8.71 %
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน 42 เรื่อง คิดเป็น 7.04 %
5. วิธีพิเศษ (ระเบียบเดิมปี 2561)
จานวน 28 เรื่อง คิดเป็น 4.69 %
6. วิธีเชิญชวนทั่วไป
จานวน 26 เรื่อง คิดเป็น 4.36 %
7. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 19 เรื่อง คิดเป็น 3.18 %
(e-bidding)
8. วิธีเชิญชวนเฉพาะ (ระเบียบเดิมปี 2561) จานวน 7 เรื่อง คิดเป็น 1.17 %
9. วิธีเชิญชวนทั่วไป (ระเบียบเดิมปี 2561) จานวน 2 เรื่อง คิดเป็น 0.33 %
 ด้านวงเงิน
- วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง มีวงเงินมากที่สุดรวม
4,732,836,950.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.83 และวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินรวม 1,948,418,586.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.17
- วงเงินจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี เรียงลาดับวงเงินจากมากไปน้อย มีดังนี้
1. วิธีเชิญชวนเฉพาะ
รวม 3,714,687,379.19 บาท คิดเป็น 55.60 %
2. วิธีคัดเลือก
รวม 1,676,011,302.34 บาท คิดเป็น 25.09 %
3. วิธีตกลงราคา
รวม 320,573,215.27 บาท คิดเป็น 4.80 %
4. วิธีพิเศษ (ระเบียบเดิมปี 2561)
รวม 300,020,767.87 บาท คิดเป็น 4.49 %
5. วิธีเชิญชวนทั่วไป
รวม 245,064,354.06 บาท คิดเป็น 3.66 %
6. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวม 141,530,654.67 บาท คิดเป็น 2.12 %
(e-bidding)
4/ 7. วิธ.ี ..

-47. วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม 130,876,629.06 บาท คิดเป็น 1.96 %
8. วิธีเชิญชวนเฉพาะ (ระเบียบเดิมปี 2561) รวม 117,840,996.26 บาท คิดเป็น 1.76 %
9. วิธเี ชิญชวนทั่วไป (ระเบียบเดิมปี 2561) รวม 34,650,237.93 บาท คิดเป็น 0.52 %
แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนคาขอ และร้อยละ ที่ดาเนินการในปี 2564 แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วย : เรือ
่ ง

แผนภูมิที่ 2 แสดงวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของวงเงิน แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วย : ล้านบาท

5/ จาก...

-5จากแผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะเห็นได้ว่าในปี 2564 มีการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเชิญชวนเฉพาะมากที่สุด จานวน 232 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.86 รองลงมาคือ วิธีคัดเลือก จานวน
189 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.66 ถัดมาคือ วิธีตกลงราคา มีจานวน 52 เรื่อง คิดเป็น 8.71%
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จะเห็นได้ว่าในปี 2564 มีวงเงินจัดซื้ อจัดจ้างโดย
วิธีเชิญชวนเฉพาะมากที่สุ ด รวมเป็ น เงิน 3,714.69 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาคือวิธี
คัดเลือก รวมเป็นเงิน 1,676.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.09 ถัดมาคือ วิธีตกลงราคา รวมเป็นเงิน
320.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80
กราฟเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ ราคากลาง และวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส ตามเอกสารแนบ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ส่วนงานที่มีหน้าทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง ได้สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปี 2564 ดังนี้

6/ ที่...

-6ที่

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
1. ช่องทางในการติดต่อกับกรมบัญชีกลางกรณีมปี ัญหา
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- กรณีสอบถามทาง ระบบ web chat ในหน้าหลัก - กรมบัญชีกลาง ควรจัดให้มีการตอบข้อซักถาม
ข อ ง www.gprocurement.go.th, Facebook, ทาง Facebook
e-mail ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับ
- ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ
- กรณีใช้วิธีโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติม กรณีหนังสือ และเข้าใจในปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง มาดูแล
แจ้งแนวทางปฏิบัติ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย แต่ระบบ และอธิบาย ตลอดจนแก้ปัญหา ตอบคาถาม
จะโอนให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ Call Center ซึ่ง ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ แทนการให้สอบถามผ่าน
ไม่สามารถตอบคาถามได้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ถาม เจ้าหน้าที่ Call Center
2. กรมบัญชีกลาง ได้ออกหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ รั บ ทราบและปฏิ บั ติ เป็ น
จ านวนมาก ซึ่ งท าให้ การจั ดท าเอกสารในการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างล่าช้า เนื่องจากต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่อยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามแนวทาง
ปฏิบัติฉบับใหม่
3. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีระเบียบ - ควรลดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านให้ ก ระชั บ
กฏเกณฑ์ ในการด าเนิ น การที่ ค่ อ นข้ า งละเอี ย ด รวดเร็ ว เพื่ อ ความสะดวก คล่ อ งตั ว ในการ
ซับซ้อน และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ปฏิบัติงาน
ทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานได้ไม่คล่องตัว ส่งผลให้ - จั ด การอบรมเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
การจัดหาเกิดการล่าช้า
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการ - ปรั บ ปรุ ง ระบบการเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สายในพื้นที่ ให้มีความเสถียร พร้อมใช้งานได้
กาหนดให้จะต้องดาเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดเวลา
ภาครัฐ (e-GP) ซึ่งบางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) หรือเกิดกรณีระบบล่ม
ท าให้ ก ารด าเนิ น การคี ย์ ข้ อ มู ล ต้ อ งหยุ ด ชะงั ก หรื อ
เริ่มต้นใหม่
นอกจากนี้ ระบบ e-GP มี กาหนดเวลาในการ
ใช้งาน กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง หรือ
จัดซื้อจัดจ้างงานระบบอื่น ๆ ที่วงเงินสูง มีรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะและขอบเขตของงานจ านวนมาก ไม่
สามารถคีย์ข้อมูลตามขั้นตอนในระบบฯ รวมถึงการ
จัดทาร่างสัญญา ได้ทันตามเวลาที่กาหนดให้

ส่วนงาน
ที่เสนอ

ตภ.
จพอ.2

ตภ.
จพอ.2

พอ.1
ธอ.1
จพอ.2
พภก.3

พอ.1
ธอ.1
ตภ.
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5. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและความชานาญในการ - ควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่อง e-GP โดยเฉพาะไว้
เข้าใช้งานระบบ e-GP เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไข ช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานที่ เ กิ ด ปั ญ หา และให้
หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ในระบบได้ ท าให้ ก าร คาปรึกษางานได้
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
- ควรมีการจัดฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบ การทบทวนความรู้ ให้แก่
เจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความผิดพลาด
และเพื่อให้การทางานเป็นไปในทางเดียวกัน

ตภ.

6. พัสดุบางประเภท หารหัส GPSC ยากเกินไป ต้องใส่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คาปรึกษา เผยแพร่
คาค้นหาที่ตรงกับระบบ จึงจะสามารถค้นเจอ และมี ข้อมูลที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินงาน และ
ให้เลือกน้อย ส่งผลให้การทางานล่าช้า
เทคนิคต่าง ๆ สาหรับการใช้งานระบบ e-GP
7. กรณีการโอนย้ายโครงการ มีการแจ้งเรื่องโอนย้ายใน - กรมบัญชีกลาง ควรทบทวนขั้นตอนการใช้งาน
ระบบ e-GP แต่กรมบัญชีกลางดาเนินการล่าช้า ทาให้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP เพื่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปดาเนินการในระบบล่าช้าตามไป ปรับลดขั้นตอนทางานให้สั้นและกระชับมาก
ด้วย
ยิ่งขึ้น
8. ไม่มี Flow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร - ควรมีการจัดทา Flow ขั้น ตอนการจัด ซื้อจัด
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จ้า งตาม พ.ร.บ. การจัด ซื้อจัด จ้าง เช่น เดียว
กับ Flow การจัด ซื ้อ จัด จ้า งตามระเบีย บที่
เกี ่ย วกับ การพาณิช ย์โ ดยตรง ตามบัน ทึก
เลขที่ เอ็นที รม./328 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564

ตภ.

ตภ.

พสน.

9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ขอให้มีวิธีปฏิบัติที่ใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการ
(e-bidding) ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอใช้เ ช็ค เป็น หลั ก ประกัน (ลดความเสี่ยง)
การเสนอราคา และได้ ส่งเช็คต้นฉบับให้ บมจ. เอ็นที
ทางไปรษณีย ์ โดยเจ้า หน้า ที ่พ ัส ดุไ ด้รับ ภายในวัน
สุดท้ายของกาหนดการส่งหลักประกัน จึงต้องรีบนา
เช็คไปส่งที่ศูนย์บริการฯ เพื่อให้ได้ใบเสร็จรับเงิน ซึ่ง
อาจเป็น เหตุใ ห้เจ้า หน้า ที่พัส ดุสุ่ม เสี่ย งในการนาส่ง
เงิน เข้า ตามกระบวนการรับเงินที่ผิด พลาดได้ และ
อาจเกิน เวลาที่กาหนด เป็น ปัญ หาในการบัน ทึกรับ
หลักประกันการเสนอราคาในระบบ e-GP

พภน.3

10. ตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 - เพื่ อ ไม่ ใ ห้ สั บ สน/ซั บ ซ้ อ นในการตี ค วาม จึ ง
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องยกเว้นและกาหนด ขอให้จัดทาเป็น Flow Chart ที่ง่าย ๆ ในทาง
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและ ปฏิบัตติ ่อไป
วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม หรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่พัสดุยัง
ขาดความเข้าใจและยังไม่มีความชานาญ

พภน.3
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ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564
1. ตามค าสั่ ง บมจ. โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ที่ รบ. - ควรแก้ไขคาสั่งฯ ที่ รบ.15/2564 เพื่อให้มีการ
15/2564 ข้ อ 2.1 มอบอ านาจให้ รจญ. มี อ านาจ กระจายอานาจอนุมัติ เช่น เดียวกับ คาสั่งฯ ที่
อนุ มั ติ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ อนุ มั ติ ห ลั ก การ อนุ มั ติ รบ.2/2564 โดยมอบอานาจให้ผู้ บริหารส่วน
สั่งซื้อสั่งจ้างทุกวิธี รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน งานตั้ ง แต่ ร ะดั บ ส่ ว นขึ้ น ไป มี อ านาจในการ
การจั ด ท าร่า งขอบเขตของงานและราคากลาง การ อนุ มั ติ ห รื อ ด าเนิ น การในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ที่
อนุ มั ติ ข อบเขตของงาน การอนุ มั ติ ราคากลาง การ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อ
ผู้ควบคุมงาน การอนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การ ความสะดวกและคล่ องตั วในการด าเนินการ
อนุมัติประกาศผลผู้ชนะและหรือการประกาศยกเลิก ตามกระบวนจัดหา
การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือฯ ส่วนผู้บริหารระดับอื่น ตามคาสั่งฯ ข้อ
3.2 กาหนดให้มีอานาจเฉพาะการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เท่านั้น
ทาให้กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างไม่คล่องตัว เกิด
ความล่าช้า เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการนาเสนอ
มากขึ้น หรือกรณีมีการตีกลับเพื่อ แก้ไขเอกสาร ซึ่ง
หากมีงานปริมาณมากและเป็นงานเร่งด่วน อาจไม่ทัน
ต่อความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะกรณีเป็นส่วนงาน
ในภู มิ ภ าค ก็ ต้ อ งใช้ เ วลานานขึ้ น ท าให้ ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจ้างล่าช้า หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องนามาใช้
งานเพื่อให้บริการลูกค้า หรือต้องแข่งขันเชิงธุรกิจ อาจ
ทาให้เสียโอกาสในการดาเนินการธุรกิจได้

ส่วนงาน
ที่เสนอ

ธอ.1
ศม.
นภ.
ตภ.
จพอ.2
พสฐ.
พภน.1
พภน.2
พภก.1
พภก.2
พภก.3

2. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการ - จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงาน
พาณิชย์โดยตรง มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ซับซ้อน และมี เป็นไปในทางการเดียวกัน
หลายขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามคาสั่ง บมจ. โทรคมนาคม - จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
แห่งชาติ ที่ รพ. 1/2564 คล้ายกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อ จ้ า ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
จัดจ้าง ทาให้ปฏิบัติงานไม่คล่องตัว เกิดการล่าช้า ต้อง รวมทั้ ง เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่า วสารเกี่ ย วกับ การ
ใช้เอกสารเพิ่มมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่พัสดุมีจานวนน้อย จัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนกรณีตัวอย่างต่าง ๆ ใน
เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง เพื่ อเป็ น แนวทางให้ แต่ ล ะ
หรื อ ขาดความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านให้ ค รบถ้ ว น สายงานได้ ศึ ก ษาและด าเนิ น การได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง มีโอกาสผิดพลาดสูง
ถูกต้อง
- ควรลดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านให้ ก ระชั บ
เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว และรวดเร็ ว เช่ น การ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้น
ไปต่อสรรพากร ควรจะเพิ่มวงเงินเป็น 1 ล้าน
บาทขึ้นไป

ธอ.1
นภ.
ตภ.
วภ.
พสฐ.
พภก.1

3. มีการเพิ่ม/แก้ไข แผนการจัดซือ้ จัดจ้างจานวนมาก

พสฐ.

- ส่ ว นงานเจ้ า ของงบประมาณ ควรจั ด ท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ
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4. ตามคาสั่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รพ.2/2564 - เห็นควรแก้ไขคาสั่งฯ ที่ รพ.2/2564 ข้อ 1.4 พภก.1
ข้อ 1.4 กรณีที่ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดซื้อพัสดุคงคลังใน โดยกาหนดให้เป็นอานาจของ ชจญ. ของส่วน พภก.2
ภาพรวมของบริษัทไม่สามารถจัด ซื้อได้ทันต่ อความ งานที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ พั ส ดุ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ค วาม
ต้องการใช้งาน จะแจ้งให้ส่วนงานให้ดาเนินการจัดซื้อ เห็ น ชอบ เพื่ อ ความรวดเร็ ว และคล่ อ งตั ว
เองเพื่อบรรเทาความขาดแคลนพัสดุได้เท่าที่จาเป็น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความ
โดยต้องนาเสนอขอความเห็นชอบจาก รจญ. ของส่วน ขาดแคลนในขณะที่ ต้ อ งการใช้ ง านได้ อย่ า ง
งานที่ จ ะจั ด ซื้ อ เองนั้ น ท าให้ ใ ช้ เ วลานาน ไม่ ทั น ต่ อ รวดเร็ว
ความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะส่วนงานในภูมิภาค
- ควรให้มีการบริหารพัสดุสารองคลังไม่ให้ ขาด
แคลน เพื่ อ ให้ ส่ ว นงานสามารถเบิ ก ใช้ ง าน
เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทันเวลา
กรณีที่ส่วนงานกลางจัดซื้อพัสดุและมีการยกเลิก - ควรมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณการ
การจัดซื้อและให้ส่วนงานดาเนินการจัดซื้อเอง โดยใช้ จัดซื้อพัสดุสารองคลัง โดยเฉพาะสาย Optic
งบประมาณของส่วนงาน ทาให้ไม่มีงบประมาณรองรับ Drop Wire ให้จัดซื้อได้อย่างเพียงพอต่อเนื่อง
เนื่องจากส่วนงานไม่ได้ตั้งงบไว้
เพื่อลดการจัดซื้อเอง ทาให้สามารถลดต้นทุน
ได้อย่างมีนัยสาคัญ เนื่ องจาก การจัดซื้อเองมี
ราคาต่อหน่วยสูงกว่ามาก
- กรณี ให้ ส่ ว นงานจัด ซื้ อเอง ควรโอนงบฯ ให้
ส่วนงานด้วย
5. เจ้ าของค าขอ ยั งไม่ เข้ าใจการพิ จารณาเลื อกวิ ธี การ - ควรมีส่วนงานกลางที่ทราบข้อมูลและวิธีปฏิบตั ิ พสผ.2.2
จั ดซื้ อจั ด จ้ า ง ตามระเบี ย บฯ ว่ า จะใช้ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ ที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน พภก.1
จัดจ้าง ตามระเบียบข้อใดที่รองรับสาหรับการจัดซื้อ สอบถามขั้นตอน/วิธีการทางาน ที่ถูกต้อง
จัดจ้าง
- จั ด อบรมแก่ผู้ ปฏิบัติ เพื่ อทาความเข้าใจเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
6. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น เช่น
พอ.1
ขั้ นตอนการการท า Technical Spec. ที่ ก าหนดส่ วน
งาน ที่ มี หน้ า ที่ จั ดท าข้อกาหนดทางด้านเทคนิคเป็น
ผู้ ด าเนิ น การโดยให้ มี ก ารอนุ มั ติ Technical Spec.
ก่อน ไม่สามารถรวบรวมเพื่อนาเสนอไปพร้อมกับร่าง
ขอบเขตของงานไปในคราวเดียวกันได้
7. การจัดทา TOR ผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการ - ควรให้มีการจัดประชุม/อบรม แบบเฉพาะเรื่ อง ธอ.1
ยั ง ไม่ มี ความเข้ า ใจการด าเนิ น งานจั ด ท า TOR และ เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท า TOR, คณะกรรมการ
วภ.
หลักเกณฑ์การกาหนดราคากลาง
พิ จ ารณาผลฯ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ พสผ.2.2
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องนั้น ๆ พภก.1
ให้ถูกต้อง เพื่อลดการแก้ไขเอกสารและเพิ่ ม
ความรวดเร็วในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป
- ควรมี TOR ฉบับ สมบูร ณ์ สามารถนามาใช้
งานได้เลย
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8. การจัดทา TOR หากมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
พสผ.2.2
รายละเอียดที่เป็นมาตรฐานของ TOR ส่วนงานพัสดุ
ของสายงานต่าง ๆ จะไม่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงาน
พัสดุกลางขององค์กรว่ามีการปรับปรุงข้อความหรือ
รายละเอียดในส่วนใดบ้าง จึงทาให้ TOR ในส่วนที่เป็น
มาตรฐาน ไม่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน หรือขัดแย้งกัน
9. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ บ างโครงการมี ค วามล่ า ช้ า - ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
ตภ.
เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของ ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องความสาคัญ
งานที่มีความซับซ้อนมาก ต้องใช้เวลาในการปรับปรุง และประโยชน์ของการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แก้ไ ขรายละเอี ย ดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ ชี้แจงระยะเวลาขอบเขตในการดาเนินงานต่าง ๆ
ขอบเขตของงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า และการ ตามขั้นตอนการจัด ซื้อจัด จ้าง เพื่อให้ทางาน
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบเวลาเดียวกัน
10. การจัดทาร่างขอบเขตของงานตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) - ควรมีการพิจารณากาหนดประเภทงานที่ต้อง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม จั ดท าร่างขอบเขตของงานตามหนั งสื อ (ด่ วน
2564 ควรใช้กับงานประเภทใด
ที่ สุ ด) ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวั น ที่
31 สิงหาคม 2564
11. การจัดทาราคากลาง กรณีใช้ราคาตลาด มีปัญหาใน
การจัดหาใบเสนอราคา

พภน.2

วภ.

12. กรณี มี ปั ญ หาในการด าเนิ น งานที่ ไ ม่ ชั ด เจนในเรื่อง
พสผ.2.2
ระเบียบฯ คาสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่มี
ส่วนงานใดที่จะให้คาปรึกษาที่ให้เกิดความกระจ่างชัด
ได้ หรือบางครั้งปรึกษาไป ได้รับคาตอบให้ไปอ่านและ
ศึกษาระเบียบฯ หรือคาสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องเพราะมีเขียน
ไว้แล้ว (แต่ไม่ชัดเจน) เลยทาให้ปฏิบัติไปแบบไม่เข้าใจ
13. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บฯ เพื่ อ การพาณิ ช ย์ - ยกเลิก นโยบายการพัส ดุ ข้อ 6 เรื ่อ งการ พสฐ.
โดยตรง ไม่คล่องตัว เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ส่ง เสริม การจัด ซื ้อ จัด จ้า งพัส ดุที่รัฐ ต้อ งการ
ในเอกสารของทางราชการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน
14. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอน าเอกสารมาใช้ ในการยื่ น ข้อเสนอไม่
ครบถ้ ว น และไม่ ถู ก ต้ อ งตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น TOR โดย
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลฯ ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ส่วนพัสดุดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

พสผ.2.2

15. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
ไปก่อนที่ผู้มีอานาจจักได้มีการพิจารณาอนุมัติ ไม่ทราบ
แนวทาง/วิ ธี ป ฏิ บั ติ กระบวนการ ขั้ น ตอนในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน

วภ.
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16. กรณีขั้นตอนการลงนามในสัญญา ต้องใช้หนังสือมอบ - ควรมี ก ารมอบอ านาจให้ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงาน
อานาจจากกรรมการบริษัทฯ มอบอานาจให้ผู้มีอานาจ ตั้งแต่ระดับส่วนขึ้นไป มีอานาจในการกระทา
ลงนามในสัญญา ประกอบการจัดทาสัญญาในแต่ละ นิ ติ ก รรม ลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงกั บ
งานด้วยทุกครั้ง ซึ่งทาให้ไม่คล่องตัวในการดาเนินการ ผู้ ป ระกอบการ ทั้ ง นี้ เพื่ อความสะดวกและ
จัดทาสัญญา
คล่องตัวในการดาเนินการตามกระบวนจัดหา
ในขั้นตอนจัดทาสัญญา

ส่วนงาน
ที่เสนอ

จพอ.2
พภก.1
พภก.3

17. การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินอนุมัติซื้อ/จ้าง ไม่เกิน 10 - ควรพิจ ารณาให้มีการจัด ทาร่า งหนัง สือ หรือ
ล้านบาท สามารถจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยใช้ ข้อตกลงเป็นรูปแบบมาตรฐาน โดยกาหนด
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ SAP ได้ทุกกรณีใช่หรือไม่ สาระสาคัญที่จาเป็น เพื่อให้ส่วนงานใช้เป็น
และต้องวางหลักประกันสัญญาหรือไม่
แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งองค์กร

พภน.2

18. รูปแบบสัญญาตามคาสั่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ - ควรมีสัญญามาตรฐานในรูปแบบของบริษัทฯ
ที ่ รพ.3/2564 เป็น ไปตามรูป แบบสัญ ญาของ เช่น สัญญาจ้างเหมา/สัญญาจ้างบริการ ฯลฯ
กรมบัญชีกลาง ทาให้เป็นปัญหาในการเลือกใช้แบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานและจะได้
สัญญา ซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน
เป็นการแยกให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ที่
เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564

พภน.2

19. การใช้ต ราประทับ ในการจัด ท าสัญ ญา ไม่ม ีค วาม - ควรมีก ารกาหนดการใช้ต ราประทับ ในการ
ชัดเจน
จัดทาสัญญาให้ชัดเจน

พภน.1

20. เรื่องการบริหารสัญญาและการตรวจรับ ยังไม่คล่องตัว
ดังนี้
1. กรณีมีการเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด - ควรแก้ไขคาสั่งฯ ที่ รพ.1/2564 ข้อ 25.4 โดย
ระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทางาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หากทาให้วงเงิน
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลดลง
หรื อ เพิ่ ม หรื อ ลดระยะเวลาส่ ง มอบของหรือ
ระยะเวลาในการทางาน เมื่อได้ข้อยุติแล้ว ให้
สรุปขออนุมัติจากผู้มีอานาจแล้วมีหนังสือแจ้ง
คู่สัญญารับทราบ และให้ถือหนังสือดัง กล่ า ว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยไม่ต้องทาสัญญา
หรือข้อตกลง

พภก.2
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2. การตรวจรับพัสดุ กรณีพัสดุที่ส่งมอบมีคุณภาพ - ควรแก้ไ ขค าสั ่ง ฯ ที ่ รพ.1/2564 ข้อ 26.4 พภก.2
สูงกว่ากาหนดไว้ในสัญญาและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท กรณีพัสดุที่ส่งมอบมีคุณภาพสูงกว่ากาหนดไว้
ควรให้คณะกรรมการตรวจรับฯ สามารถพิจารณารับ ในสัญญาและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มี
ไว้ใช้งานได้ เนื่องจาก ปัจจุบันเทคโลยีมีการเปลี่ยนแปลง การเพิ่ ม วงเงินในสัญ ญาและไม่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และการรั บ มอบอุ ป กรณ์ ที่ คุ ณ ภาพ กาหนดมอบ ให้ ส ามารถรับ ไว้ ใช้ งานได้ แต่
สู ง กว่ า นั้ น ส่ ง ผลให้ ส ามารถบริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อย่ า ง ต้ องมี ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจรั บ
รวดเร็ว
เป็น เอกฉัน ท์ และผ่า นความเห็น ชอบจาก
ส่ว นงานผู้ใช้ พร้อมทั้งรายงานผู้มีอานาจเพื่อ
ทราบ
3. การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ควบคุม งาน ควรให้ เป็ น หน้ า ที่ - ควรแก้ไ ขค าสั ่ง ฯ ที ่ รพ.1/2564 ข้อ 27.6 พภก.2
ของคณะกรรมการตรวจรับฯ ซึ่ ง ทราบรายละเอียด โดยกาหนดให้คณะกรรมการตรวจรับมีอานาจ
เนื้องานของสัญญา เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม แต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกผู้ควบคุมงาน
หรือแต่งตั้ง หรือยกเลิก
21. การบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน เกิด - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีมาตรการใน
ความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่ม การเร่งรัดติดตามผลการทางานของผู้รับจ้าง
งานลดที่เกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหาร ตลอดจนตรวจสอบพั ส ดุ ก่ อ นรั บ มอบอย่ า ง
สั ญ ญา ท าให้ ง านล่ า ช้ า และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ ละเอียด เพื่อไม่ได้เกิดปัญหา และได้รับงานที่
คานวณราคาใหม่ในระยะเวลากระชั้นชิด
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สัญญา

ตภ.

22. การเช่ า สถานที่ จ ากบุ ค คลธรรมดา เพื่ อ ตั้ ง Node - ควรปรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดิ ม สามารถช าระค่ า เช่ า ได้ ปี ล ะครั้ ง และสามารถ กับ บุ คลลธรรมดาให้ มี ความคล่องตัวมากขึ้น
เบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องทาการตรวจรับ แต่ตามระเบียบ การเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง Node วงเงินแต่ละครั้ง
เพื่อการพาณิชย์ ปี 2564 ให้จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน อาจไม่เกิน 500,000 บาท แต่มีปริมาณการเช่า
ร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา และการจัดซื้อจัด จานวนมาก หลายแห่ง
จ้ า งตามระเบีย บ ข้อ 21 (1) ไม่ ให้ จ่ า ยเงินล่วงหน้า
และต้องตรวจรับก่อนการเบิกจ่าย
ปั จ จุ บั น การเช่ า สถานที่ เ พื่ อ ติ ด ตั้ ง Node ต้ อ ง
กาหนดให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือน และทาการตรวจรับ
ก่อนการจ่ายค่าเช่าทุกครั้ง ทั้งที่ Node แต่ละแห่ง เช่า
มาเป็นเวลาสิบปีหรือนานกว่านั้น Node ที่เช่าแต่ละ
แห่งมีเป็นจานวนมาก บางแห่งเป็นพื้นที่บนเขา ต้อง
ทาเรื่องเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่า Node ทุกเดือน เป็นการ
เพิ่มงาน เพิ่มเอกสาร สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์มาก และ
อาจทาให้ต้นทุนค่าเช่าเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก ผู้ให้เช่า
จะปรับเพิ่มค่าเช่า

นภ.
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ปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1. เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ที่ ท าหน้ าที่ จั ดซื้ อจั ด จ้ า ง ลดลงอย่ าง
ต่อเนื่อง ไม่มีอัตรากาลังทดแทน บุคคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในกระบวนการการจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่มีทักษะ/ประสบการณ์/ความชานาญ/ความ
เชี่ยวชาญ/ความเข้าใจ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีจานวนมาก จานวน
เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในปัจจุบัน
ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อความ
ต้องการต่อการใช้พัสดุของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
หรื อ ไม่ ส ามารถส่ ง มอบสิ น ค้ า และบริ ก ารได้ ทั น ต่ อ
ความต้องการของลูกค้า
2. การนาระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ
e-doc, SAP, PO NET ทาให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการไม่
ทันตามกาหนดเวลา การลงระบบ SAP และ ระบบ
PO NET ด้ว ยข้อ มูล เดีย วกัน ท าให้ก ารท างาน
ซ้าซ้อน ลงข้อมูลหลายระบบ เจ้าหน้าที่สับสน

ข้อเสนอแนะ

ส่วนงาน
ที่เสนอ

- ควรจัด สรรอัต ราก าลัง ให้เ พีย งพอต่อ การ
ปฏิบัติงาน
- จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดย
แยกเนื้องหาและกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมเป็น
ในแต่ล ะเรื ่อ ง เช่น เจ้า ของงบประมาณ
ผู ้จ ัด ท าขอบแขตของงาน คณะกรรมการ
พิจ า ร ณ าผล ค ณ ะ ก ร รม การ ตร วจรับ
เจ้า หน้า ที ่จ ัด ซื ้อ จัด จ้า ง เจ้า หน้า ที ่บ ริห าร
สัญญา

พอ.1
ธอ.1
ฉภ.
วภ.
พสฐ.

- ลดขั้น ตอนหรือรายละเอีย ดในการลงระบบ
PO NET เช่น ไม่ต้องใส่รายละเอียดกรรมการฯ
- เสนอแนะให้ จั ด ท าระบบปฏิ บั ติ ก ารในการ
จั ด ซื้ อจั ด จ้ า งที่ เกี่ย วกับ การพาณิ ช ย์ โ ดยตรง
ให้เหมือน กับระบบ EGP

พอ.1
ศม.
วภ.
พสฐ.

3. การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่ วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด - ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึง
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดในการด าเนิ น การ รายการสาคัญในเอกสารสาหรับการขอซื้อขอ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ถู ก ตรวจสอบจาก จ้ า ง เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด เตรี ย มเอกสารให้
ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
คาสั่ง และบันทึกซักซ้อมที่เกี่ยวข้อง

พอ.1

4. การเปิ ด เผยราคากลางบางโครงการถื อ ได้ ว่ า เป็ น
ความลับทางธุรกิจ ซึ่งการเปิดเผยราคากลางทั้งหมด
ย่อมกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัทเอกชน
และหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ
ประเภทเดียวกัน

พอ.1

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้เกิดปัญหา คือ
- พนักงาน WFH การประสานงานไม่คล่องตัว
- ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้
เช่ น สิ่ ง ของที่ จ ะต้ องส่ ง มอบตามสั ญ ญานั้น เป็น
Fiber ที่ ผ ลิ ต มาจากประเทศจี น ซึ่ ง มี ก ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง เป็นต้น

พอ.1
ฉภ.

-14ที่

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

6. หน่ ว ยงานราชการที่ ต้ องพิจารณาอนุญาตแบบแปลน
แผนผั งก่ อนด าเนิ นงาน เช่ น การไฟฟ้ า ฝ่ า ยภู มิ ภ าค
กรมทางหลวง แขวงการทาง การรถไฟฯ มีโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้เรียบร้อย
ก่อน จึ ง จะอนุ ญ าตให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
ด าเนิ น การสร้ า งข่ า ยสายได้ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารขยาย
ระยะเวลาดาเนินการ
7. การติดตามการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน
- ควรติดตามให้มีการดาเนินการตามแผนงาน
เพื่อเป็นการเร่งรัดงานให้สาเร็จลุล่วงตามแผน
ที่ ก าหนด และติ ด ตามผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
แต่ ล ะโครงการเพื่ อให้ การปฏิบั ติ ง านเป็ น ไป
ตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบ
8. การจัดทาข้อมูลรายงานย้อนหลังต่าง ๆ รวบรวมส่งให้ - ควรมีการประสานงานภายในแต่ละส่วนงาน
ส่วนงานที่ร้องขอ
ก่อนที่จะออกบันทึกขอข้อมูลจากพื้นที่

การดาเนินการเพื่อการปรับปรุง
1. การดาเนินการเพื่อปรับปรุงคาสั่ง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รบ. 15/2564 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้บริหารปฏิบัติการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง การมอบ
อานาจให้กับผู้บริหารภายใต้กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น
2. มีการจั ดทา Flow ปฏิบั ติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุที่เกี่ยวกับการพาณิช ย์โ ดยตรง
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาคู่มือและแบบฟอร์มการจัดทาบันทึก หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
3. สาหรับการจัดการฝึกอบรม ฝ่ายการพัสดุ 2 ร่วมกับสถาบันวิชาการ จัดให้มีการอบรมให้กับ
ผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานแล้ว ภายหลังระเบียบเพื่อการพาณิชย์โดยตรงปี 2564 มีผลใช้บังคับ
และจะได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในปี 2565 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ
คาสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
-------------------------------------

ส่วนงาน
ที่เสนอ

ฉภ.

ธอ.1
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