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การสํารวจความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง 
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)  พ.ศ. 2548 

1.   ความเปนมาและวัตถุประสงค 

 ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแทนวิธีการจัดซื้อ/จัดจางแบบเดิม  เพื่อทําใหการจัดซื้อ/จัดจางของหนวยงานภาครัฐ
มีความโปรงใส ปองกันการฮั้วประมูลหรือการผูกขาด รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแขงขัน และเปนธรรม
กับทุกฝายนั้น  ในการนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction)  เพื่อรวบรวมขอมูล 
ความคิดเหน็ในเรื่องตาง ๆ ที่มีตอการจัดซื้อ/จัดจางฯ  การประสบปญหาในการดาํเนนิงาน  ความพงึพอใจ
ตอการใหบริการของตลาดกลาง  และความพึงพอใจตอการจัดซื้อ/จัดจางดวย e-Auction เทียบกับ
วิธีเดิม  รวมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อ/จัดจางฯ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปใชเปนแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป  

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีทอดแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังหนวยงานราชการ และหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 227 หนวยงาน เพือ่ใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ/จัดจางฯ กรอกแบบสอบถามแลวรวบรวมสงคืนสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรับแบบสอบถามคืน 
118 หนวยงาน  รวมจาํนวนแบบสอบถามที่ไดรับทั้งสิน้ 208 แบบ  (บางหนวยงานมีการดําเนินการในเรื่อง
การจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction มากกวา 1 หนวย) 
 โดยดําเนนิการรวบรวมแบบสอบถามตั้งแตวันที่  23 กันยายน  -  31 ตุลาคม  2548 

3. คําอธิบาย 

 การประมูลแบบเปดราคา ( Reverse Auction )  เปนการประมลูแขงขันเสนอราคาต่ําที่สุด  โดยแสดง
ตัวเลขที่มีการเสนอราคาแตไมแสดงวาผูใดเปนผูเสนอราคา 
 การประมูลแบบปดราคา ( Sealed Bid Auction )  เปนการประมูลแขงขันเสนอราคาต่ําที่สุด  โดยแสดง
ชื่อผูเสนอราคาต่ําที่สุดแตไมแสดงตัวเลขที่มีการเสนอราคา 

4. การเสนอผล  

 เสนอผลการสํารวจ ในรูปรอยละ 
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5. สรุปผลการสาํรวจ 

5.1 ความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซ้ือ/จัดจางโดยการประมูลดวย  
        e-Auction  

  5.1.1  การจดัซ้ือ/จัดจาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากการสอบถามหนวยงานภาครัฐเกีย่วกับการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction ใน
หนวยงาน พบวา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น กลาวคือ  ปงบประมาณ 2546  หนวยงานภาครัฐมีการประมูลดวย 
e-Auction ในการจัดซื้อ/จัดจางเพียงรอยละ 37.5  และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 44.7  และรอยละ 83.2  ใน
ปงบประมาณ 2547  และ 2548  ตามลําดบั 

  เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยงานภาครฐั ซึง่เปนหนวยงานราชการ รอยละ 72.6  และ
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 27.4  จากการสํารวจ พบวา แนวโนมทีห่นวยงานราชการและรฐัวิสาหกจินาํการประมูล
ดวย e-Auction มาใชในการจัดซื้อ/จัดจางเพิ่มสูงขึน้ กลาวคือ  ในปงบประมาณ 2546  2547  และ 2548   
หนวยงานราชการมีการประมูลฯ รอยละ 32.5   40.4  และ 85.4  ตามลําดับ  สวนรัฐวิสาหกิจมกีารประมูลฯ  
รอยละ 50.9   56.1  และ 77.2  ตามลาํดบั  
 

แผนภูมิ  1  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย    
                e-Auction  และปงบประมาณ 
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 สําหรับวธิีการประมูลฯ ที่นาํมาใชในการจดัซื้อ/จัดจางดวย e – Auction ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ การ
ประมูลแบบเปดราคา (Reverse Auction)  และการประมูลแบบปดราคา (Sealed Bid Auction)  ผลการ
สํารวจ พบวา ในปงบประมาณ 2546  2547 และ 2548 หนวยงานภาครัฐสวนใหญ รอยละ 32.7  37.0  
และ 62.0  ใชการประมูลแบบเปดราคาในสัดสวนที่สูงกวาแบบปดราคา  และพบวาในปงบประมาณที่ผาน
มาทัง้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทีม่ีการประมูลฯ ไดนําการประมูลแบบเปดราคามาใชในสดัสวนที่สูง
กวาแบบปดราคา เชนเดียวกัน 

ตาราง 1  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction และ 
                ประเภทของหนวยงาน 

ประเภทหนวยงาน 
การประมูลฯ รวม 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ปงบประมาณ  2546    
      รวม 100.0 100.0 100.0 
      ไมมี 62.5 67.5 49.1 
      มี      วิธีการประมูล  1/ 37.5 32.5 50.9 

   แบบเปดราคา 32.7 27.8 45.6 
   แบบปดราคา  8.7  8.6  8.8 

    

ปงบประมาณ  2547    
      รวม 100.0 100.0 100.0 
      ไมมี 55.3 59.6 43.9 
      มี      วิธีการประมูล  1/ 44.7 40.4 56.1 

   แบบเปดราคา 37.0 33.8 45.6 
   แบบปดราคา 14.9 14.6 15.8 

    

ปงบประมาณ  2548    
      รวม 100.0 100.0 100.0 
      ไมมี 16.8 14.6 22.8 
      มี      วิธีการประมูล  1/ 83.2 85.4 77.2 

   แบบเปดราคา 62.0 64.2 56.1 
   แบบปดราคา 51.9 52.3 50.9 

    

หมายเหตุ :   1/  ในบางหนวยงานอาจมีการประมูลมากกวา 1 ครั้ง  ซึ่งอาจใชวิธีแบบเปดราคาหรือปดราคา 
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  5.1.2  รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได 

  เมื่อสอบถามหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับรอยละของเงนิงบประมาณทีส่ามารถลดลงได เมื่อเทยีบ
จากวงเงินงบประมาณที่ต้ังไวในการประมูลกับวงเงนิทีป่ระมูลไดในการประมูลดวย e – Auction  พบวา  ใน
ปงบประมาณ 2546 และ 2547 หนวยงานภาครัฐรอยละ 39.1 และ 39.5 ตามลําดับ ระบุวาในการประมูล
ดวย e-Auction แบบเปดราคา สามารถลดงบประมาณจากที่ต้ังไวระหวาง 10 – 19%  สวนในปงบประมาณ 
2548  หนวยงานภาครัฐรอยละ 34.9 ระบุวาสามารถลดงบประมาณจากที่ต้ังไวไดเพียง  2 – 9% 

  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยมัธยฐานของรอยละเงนิงบประมาณทีห่นวยงานภาครัฐตางๆ ระบุวาสามารถ
ลดลงไดจากงบประมาณที่ต้ังไวในการประมูลดวย e-Auction แบบเปดราคา คือ  18%  14% และ 9% 
ในปงบประมาณ 2546  2547 และ 2548  ตามลําดับ   

  สวนการประมลูแบบปดราคา ในปงบประมาณ 2546 หนวยงานภาครัฐที่ระบุวา สามารถลดเงนิ
งบประมาณจากที่ต้ังไวระหวาง 10 – 19%  มีอยูรอยละ 40.0    ในปงบประมาณ 2547 และ 2548   
หนวยงานภาครัฐรอยละ 42.9 และ 29.2 ตามลําดับ ระบุวา สามารถลดงบประมาณจากที่ต้ังไวเพียง  2 – 9% 

  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยมัธยฐานของรอยละเงินงบประมาณที่หนวยงานภาครัฐตางๆ ระบุวาสามารถ
ลดลงไดจากงบประมาณที่ต้ังไวในการประมูลดวย e-Auction แบบปดราคา คือ  12%  10% และ 5% 
ในปงบประมาณ 2546   2547  และ 2548  ตามลาํดับ   
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ตาราง 2  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามงบประมาณที่ประหยัดได (ลดลงจากงบประมาณที่ต้ังไว) 
                 ในการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 

ปงบประมาณ 2546 ปงบประมาณ 2547 ปงบประมาณ 2548 งบประมาณ 

ที่ลดลง รวม ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวม ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวม ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

 การประมูลแบบเปดราคา 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

นอยกวา 2 %  1.7  2.9 -  3.0  2.4  4.2 17.0 19.2 10.7 

2 – 9 % 16.9 17.6 16.0 27.3 31.0 20.8 34.9 33.3 39.4 

10 – 19 % 39.1 35.4 44.0 39.5 42.9 33.3 25.5 27.1 21.4 

20 – 29 % 20.3 20.6 20.0  9.1 11.9  4.2 11.3  7.7 21.4 

30 – 39 % 20.3 20.6 20.0 13.6 7.0 25.0  5.7  5.1  7.1 

40 % ขึ้นไป  1.7  2.9 -  7.5  4.8 12.5  5.6  7.6 - 

คาเฉลี่ยรอยละของ
งบประมาณที่ลดลง 

( คามัธยฐาน ) 
(18.0%) (17.5%) (18.0%) (14.0%) (13.0%) (14.5%) (9.0%) (8.0%) (10.5%) 

 การประมูลแบบปดราคา 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

นอยกวา 2 % 30.0 42.8 -  4.8  7.7 - 28.1 32.9 15.4 

2 – 9 % 10.0 - 33.3 42.9 38.5 50.0 29.2 27.1 34.6 

10 – 19 % 40.0 28.6 66.7 19.0 15.4 25.0 26.0 27.1 23.1 

20 – 29 % 20.0 28.6 - 14.3 15.4 12.5 10.4  8.6 15.4 

30 % ขึ้นไป - - - 19.0 23.0 12.5  6.3  4.3 11.5 

คาเฉลี่ยรอยละของ
งบประมาณที่ลดลง 

( คามัธยฐาน ) 
(12.0%) (10.0%) (14.0%) (10.0%) (10.0%) (9.5%) (5.0%) (4.0%) (9.5%) 
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  5.1.3  ความโปรงใส 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  เมื่อสอบถามความคิดเห็นหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับประสบการณในการจัดซื้อ/จัดจางโดยการ

ประมูลดวย e-Auction ทัง้แบบเปดราคาและแบบปดราคาวากอใหเกดิความโปรงใสและปองกนัการฮั้วประมลู

ระหวางผูคาทีเ่ขารวมประมูลไดมากนอยเพยีงใดนั้น พบวา ในการประมูลแบบเปดราคามหีนวยงานภาครัฐ 

รอยละ 47.1 เหน็วามีความโปรงใส  และรอยละ 52.9 เหน็วาไมโปรงใส   สวนการประมูลแบบปดราคา  เหน็วา

มีความโปรงใสรอยละ 54.3  และไมโปรงใสรอยละ 45.7    

  เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยงาน พบวา หนวยงานราชการเกนิกวาครึ่งหรือรอยละ 51.7 ที่ระบวุา 

การประมูลแบบเปดราคายงัไมโปรงใส  สวนรัฐวิสาหกิจเกนิกวาครึ่ง กลาวคือ ประมาณรอยละ 51 – 56 ที่ระบวุา

การประมูลทัง้สองวิธีไมโปรงใส 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  2  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความโปรงใสและปองกนัการฮั้วประมลู 
                   ในการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 

การประมูลแบบปดราคา การประมูลแบบเปดราคา 

โปรงใส ยังไมโปรงใส 
54.3% 45.7% 

ยังไมโปรงใส โปรงใส 
52.9% 47.1% 
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ตาราง 3  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรงใสและปองกันการฮั้ว 
                   ประมูลในการจดัซื้อจัด/จัดจางดวย  e-Auction   และประเภทของของหนวยงาน 

รวม ราชการ รัฐวิสาหกจิ 
ความโปรงใส แบบเปด 

ราคา 
แบบปด 
ราคา 

แบบเปด 
ราคา 

แบบปด 
ราคา 

แบบเปด 
ราคา 

แบบปด 
ราคา 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

โปรงใส 47.1 54.3 48.3 56.3 43.9 49.1 

ไมโปรงใส   52.9 45.7 51.7 43.7 56.1 50.9 

      การเสนอราคามีการสมยอม  1/      

มาก  8.7  6.7  7.3  3.3 12.3 15.8 

ปานกลาง 32.2 30.3 32.5 32.5 31.5 24.6 

นอย 12.0  8.7 11.9  7.9 12.3 10.5 
       

หมายเหตุ   :    1/  กรณีไมโปรงในการเสนอราคา ไดมีการระบุระดับการสมยอม 
 

  5.1.4  ปญหาในการดาํเนนิงาน 

    1) ปญหาจํานวนผูคาเขารวมประมูลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  3  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามปญหาจาํนวนผูคาเขารวมประมูล 
 ในการจัดซื้อ/จัดจางดวย e-Auction 

ปญหาจํานวนผูคาเขารวมประมูล  1/ จํานวนครั้งที่ตองเปล่ียนวิธี/ 
ยกเลิกการประมูล 

3 - 4 ครั้ง         

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 

5 ครั้งขึ้นไป 
มีจํานวน 
ไมเพียงพอ 

62.0 % 

มีจํานวน 
เพียงพอ 

38.0 % 

10.6 % 
14.4 % 

19.7 % 

17.3 % 

หมายเหตุ  :   1/   หากจํานวนผูคาเขารวมประมูลไมเพียงพอตองเปลีย่นวิธี/ยกเลิกการประมูล 
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    ผลการสํารวจเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction ที่หนวยงาน
ภาครัฐประสบปญหาจาํนวนผูคาเขารวมประมูลฯ ไมเพียงพอนัน้  โดยรวมแลวหนวยงานภาครัฐ  รอยละ 62.0 
ระบุวามีปญหา    รอยละ 38.0  ระบุวาไมมีปญหา  สําหรับกลุมที่มีปญหานั้นไดระบุจํานวนครั้งที่ทาํใหตอง
เปลี่ยนวิธี/ยกเลิกการประมูลฯ ดังนี้ คือ  รอยละ 17.3 ระบุวามีจํานวน 1 คร้ัง   รอยละ 19.7  จํานวน 2 คร้ัง   
รอยละ 14.4  จํานวน 3 – 4 คร้ัง   และรอยละ 10.6 ระบุวาจาํนวน 5 คร้ังขึ้นไป  ทั้งนี้มหีนวยงานราชการ
สวนใหญรอยละ 39.1 ที่ระบุวา ประสบปญหาจนทาํใหตองเปลี่ยนวิธ/ียกเลกิการประมูลฯ จํานวน 1 - 2 คร้ัง  
และมีรัฐวิสาหกิจสวนใหญรอยละ 21.1 ทีร่ะบุวา ประสบปญหาจนทาํใหตองเปลีย่นวิธ/ียกเลิกการประมูลฯ 
จํานวน 2 คร้ัง 

ตาราง 4  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามการประสบปญหาจาํนวนผูคาเขารวมประมูลฯ ไมเพียงพอ 
               ในการจัดซือ้/จดัจางโดยการประมูลดวย  e-Auction  และประเภทของหนวยงาน 

ประเภทหนวยงาน ปญหาจํานวนผูคา 

เขารวมประมลู 
รวม 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวม 100.0 100.0 100.0 

มีจํานวนเพียงพอ 38.0 40.4 31.6 

มีจํานวนไมเพียงพอ  1/ 62.0 59.6 68.4 
    

        จํานวนครั้งที่ตองเปลีย่นวิธี/ยกเลิกการประมูล   

1 ครั้ง 17.3 19.9 10.5 

2 ครั้ง 19.7 19.2 21.1 

3 ครั้ง  7.2  6.0 10.5 

4 ครั้ง  7.2  7.3  7.0 

5 ครั้งขึ้นไป 10.6  7.2 19.3 
    

หมายเหตุ   :    1/  หากจํานวนผูคาเขารวมประมูลไมเพียงพอตองเปลี่ยนวิธี/ยกเลิกการประมูล 
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    2) ปญหาโดยรวมในการจัดซ้ือ/จัดจางดวย e-Auction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    เมื่อสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาในการดําเนนิงานจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูล
ดวย e-Auction  พบวา  หนวยงานภาครัฐ รอยละ 57.7  ระบุวามีปญหา   รอยละ 42.3 ระบุวาไมมปีญหา โดย
หนวยงานที่ระบุวาประสบปญหาไดแสดงความเหน็ในเรื่องที่สําคัญ ๆ  ดังนี้  คือ รอยละ 26.4 ระบุวา มีผูคามา
ยื่นนอยทําใหไมมีการแขงขัน   รอยละ 13.5 ข้ันตอนการดําเนนิงานยุงยาก / ระยะเวลาในการดําเนนิงาน
มากขึ้น  รอยละ 11.1 มีผูคามายืน่ไมครบราย ทาํใหตองเปลี่ยนวิธี/ยกเลิกการประมูล   รอยละ 10.1 ตลาดกลาง
ไมเอาใจใสติดตามงาน / ระบบการประมูลงานลมบอย    รอยละ 9.6 บุคคลากรขาดความรูความเขาใจ / ขาด
ประสบการณ  รอยละ 9.1 แนวทาง / ระเบียบปฏิบัติงานยังไมชัดเจน  และอื่นๆ ไดแก สินคาที่ไดมีคุณภาพไมดี / 
การบริการไมดี  การเคาะราคามีนอยครั้งอาจเกิดการฮั้วประมูล    งานบางประเภทไมเหมาะกับการทํา e-Auction   
เปนตน 

 

แผนภูมิ  4  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาโดยรวม   
                   ในการดําเนนิงานจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 

ปญหาในการจดัซื้อ/จัดจาง 

ปญหาโดยรวมในการดําเนินงาน 
 

1.  มีผูคามายื่นนอย ทําใหไมมีการแขงขัน 
2.  ขั้นตอนการดําเนินงานยุงยาก / ระยะเวลา  

  ในการดําเนินงานมากขึ้น 
3.  มีผูคามายื่นไมครบราย / คุณสมบัติไมครบ 
     ทําใหตองเปลี่ยนหรือยกเลิกการประมูล 
4.  ตลาดกลางไมเอาใจใสติดตามงาน /  

 ระบบการประมูลงานลมบอย 
5.  บุคคลากรขาดความรูความเขาใจ /  

 ขาดประสบการณ 
6.  แนวทาง / ระเบียบปฏิบัติงานยังไมชัดเจน 

26.4 

13.5 

11.1 

10.1 

9.6 
9.1 

รอยละ 

หมายเหตุ  :   1/   ตอบไดมากกวา 1  คําตอบ 

1/ 

ไมมีปญหา 
42.3% 

มีปญหา 
57.7 % 



 

 

10

ตาราง 5  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาโดยรวมในการดําเนนิงาน 
                จัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 

ปญหาโดยรวมในการดําเนนิงาน รอยละ 

รวม 100.0 

ไมมีปญหา 42.3 

มีปญหา 57.7 

ปญหาในการดําเนนิงาน  1/  

- มีผูคามายื่นนอย  ทําใหไมมีการแขงขนั 26.4 

- ขั้นตอนการดําเนินงานยุงยาก / ระยะเวลาในการดาํเนินงานมากขึน้  13.5 

- มีผูคามายื่นไมครบราย / คุณสมบัติไมครบ ทําใหตองเปลี่ยนวิธีหรอืยกเลิกการประมูล 11.1 

- ตลาดกลางไมเอาใจใสติดตามงาน / ระบบการประมูลงานลมบอย 10.1 

- บุคคลากรขาดความรูความเขาใจ / ขาดประสบการณ 9.6 

- แนวทาง / ระเบียบปฏิบัติงานยังไมชัดเจน   9.1 

- สินคาที่ไดมีคุณภาพไมดี / การบรกิารไมด ี 6.3 

- การเคาะราคามนีอยครั้ง  ไมมีการแขงขัน  ไมลดราคาเทาที่ควร  อาจมีการสมยอมราคา 5.8 

- งานบางประเภทไมเหมาะกับการทํา e-Auction 5.3 

- ผูคาไมมีความรูทางเทคนิค / ไมเขาใจการประมูล 3.8 

- ระบบการประมลูงานยังไมพรอม 2.9 

- จํานวนตลาดกลางมีใหเลือกนอยเกินไป 2.4 

- อื่น ๆ   ไดแก  อุปกรณไมพรอม  เพิม่ตนทุนการดําเนนิงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ 2.4 

หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 5.2 ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction  

        เทยีบกับวธิีเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.1  โอกาสในการแขงขันของผูคา และความเปนธรรม 

  เมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการแขงขันของผูคาในการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 
เทียบกับวิธเีดิม พบวา หนวยงานภาครัฐมากกวาครึง่หรือรอยละ 55.3 เหน็วาการประมูลดวย e-Auction 
ทําใหมีผูคาเขามารวมประมลูมากขึ้น กลาวคือเปนการเปดโอกาสในการแขงขนั และนาํไปสูการแขงขันที่
เปนธรรมดวย  รอยละ 33.7 เห็นวาโอกาสในการแขงขันของผูคาดวยวิธีทัง้สองไมแตกตางกัน และรอยละ 
11.0 ระบุวาการประมูลดวย e-Auction ทาํใหโอกาสในการแขงขนัของผูคาลดลง 

แผนภูมิ  5  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเหน็ในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ 
                   การจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction  เทียบกับวิธีเดิม 

35.1 25.0 
39.9 

ความสะดวก รวดเร็วในการดาํเนินงาน 

มากขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 

55.3 
33.7 

11.0 

โอกาสในการแขงขันของผูคา  
และความเปนธรรม 

 

มากขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 68.3 

22.1 
9.6 

การประหยัดงบประมาณ 

มากขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 

28.4 

55.8 

15.8 

การปองกันการฮั้วประมูล/การผูกขาด 

มากขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 
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  5.2.2  การประหยัดงบประมาณ 

  เมื่อสอบถามถึงการประหยดัเงินงบประมาณจากที่ต้ังไวในการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย 
e-Auction เทยีบกับวธิีเดิม พบวา หลังจากทีห่นวยงานภาครัฐไดนําเอาการประมลูดวย e-Auction มาใช 
หนวยงานสวนใหญหรือรอยละ 68.3 ระบุวาสามารถประหยัดเงินงบประมาณจากที่ต้ังไวในการจัดซื้อ/
จัดจางไดมากขึ้น  รอยละ 22.1 ระบุวาประหยัดไดเทาเดิม และมีเพียงรอยละ 9.6 ที่ระบุวาประหยัดไดลดลง 

  5.2.3  ความสะดวก รวดเร็วในขั้นตอนการดําเนินงาน 

  เมื่อสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็วในขั้นตอนการดําเนนิงานในการจัดซือ้/
จัดจาง หนวยงานภาครัฐสวนใหญหรือรอยละ 39.9 ระบุวาหลงัจากนาํเอาการประมลูดวย e-Auction มาใช
เมื่อเทยีบกับการจัดซื้อ/จัดจางวิธีเดิมทําใหความสะดวก รวดเร็วลดลง  รอยละ 35.1 ระบุวามีความสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น  และรอยละ 25.0 ระบุวาเทาเดิม 

  5.2.4  การปองกันการฮั้วประมูล/การผูกขาด 

  สําหรับเร่ืองการฮั้วประมูลหรือการผูกขาด จากผลการสํารวจ พบวา หนวยงานภาครัฐมากกวา
คร่ึงหรือรอยละ 55.8 เหน็วาจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction สามารถปองกนัการฮั้วประมูล
งานหรือลดการผูกขาดระหวางผูคาไดพอๆ กับวิธีเดิม  รอยละ 28.4 ระบุวาปองกันไดมากขึ้น  และอีกรอยละ 
15.8 ระบุวาปองกันไดลดลง 

ตาราง 6  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง 
                 โดยการประมูลดวย e-Auction เทยีบกับวิธีเดมิ  และประเภทของหนวยงาน 

ประเภทหนวยงาน 
เรื่อง รวม 

ราชการ รัฐวิสาหกจิ 
• โอกาสในการแขงขันของผูคา 

และความเปนธรรม 100.0 100.0 100.0 
มากขึ้น 55.3 55.7 54.4 
เทาเดิม 33.7 34.4 31.6 
ลดลง 11.0  9.9 14.0 

• การประหยัดงบประมาณ 100.0 100.0 100.0 
มากขึ้น 68.3 70.2 63.2 
เทาเดิม 22.1 18.5 31.6 
ลดลง  9.6 11.3  5.2 
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ตาราง 6  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง 
                 โดยการประมูลดวย e-Auction เทยีบกับวิธีเดมิ  และประเภทของหนวยงาน (ตอ) 

ประเภทหนวยงาน 
เรื่อง รวม 

ราชการ รัฐวิสาหกจิ 
• ความสะดวกรวดเร็วในข้ันตอน 
    การดําเนนิงาน 100.0 100.0 100.0 

มากขึ้น 35.1 35.8 33.3 
เทาเดิม 25.0 23.8 28.1 
ลดลง 39.9 40.4 38.6 

• การปองกันการฮั้วประมูล/ 
การผูกขาด 100.0 100.0 100.0 
มากขึ้น 28.4 28.4 28.1 
เทาเดิม 55.8 57.0 52.6 
ลดลง 15.8 14.6 19.3 
    

 

5.3 ความพึงพอใจตอการใหบริการของตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส 

 จากการสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกับความพึงพอใจตอการใหบริการของตลาดกลางฯ ในการ
จัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction นั้น หนวยงานภาครัฐสวนใหญ ระบุวาพอใจในระดับปานกลาง
ถึงมาก รอยละ 87.0  พอใจนอย รอยละ 10.1  และมีเพยีงรอยละ 2.9 ที่ระบวุาไมพอใจ  

 เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยงาน พบวา หนวยงานราชการมีความพงึพอใจตอการใหบริการ
ของตลาดกลางฯ ในระดับปานกลางถึงมาก รอยละ 87.4  พอใจนอย รอยละ 8.6  และอีกรอยละ 4.0 ระบุวา
ไมพอใจ  สวนหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงมาก รอยละ 86.0 และพอใจนอย 
รอยละ 14.0 
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ตาราง 7  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จาํแนกตามความพงึพอใจตอการใหบริการของตลาดกลางฯ  และประเภท
หนวยงาน 

ประเภทหนวยงาน ความพึงพอใจตอ 

การใหบริการของตลาดกลางฯ 
รวม 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวม 100.0 100.0 100.0 

มาก 20.7 21.2 19.3 

ปานกลาง 66.3 66.2 66.7 

นอย 10.1  8.6 14.0 

ไมพึงพอใจ  2.9  4.0 - 
    

 

 5.4 ความพึงพอใจตอการจัดซ้ือ/จัดจางดวยโดยการประมูลดวย e-Auction เทียบกับวธิีเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 การสํารวจความคิดเหน็ตอความพึงพอใจในการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 
เทียบกับวิธเีดิม พบวา หนวยงานภาครัฐสวนใหญหรือรอยละ 37.5 ระบุวาพอใจวิธ ี e-Auction มากกวา   
รอยละ 29.8 พอใจทั้งสองวิธีเทาๆ กัน   รอยละ 19.7 พอใจวิธีเดิมมากกวา  และอีกรอยละ 13.0 ระบุวา
ไมแนใจ 

แผนภูมิ  6  รอยละของหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามความพึงพอใจตอการจัดซื้อ/จดัจางโดย 
                  การประมูลดวย e - Auction เทยีบกับวิธีเดมิ 

ไมแนใจ 
รอยละ 

0 

เปรียบเทียบความพึงพอใจ 

10 30 50 20 40 

พอใจวิธี e-Auction มากกวาวิธีเดิม 

พอใจทั้งสองวิธีเทาๆ กัน 

พอใจวิธีเดิม มากกวาวิธี e-Auction 

37.5 

29.8 

19.7 

13.0 
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 เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยงาน พบวา หนวยงานราชการสวนใหญหรือรอยละ  39.7 มีความ

พอใจตอการจัดซื้อ/จัดจางดวย e-Auction มากกวาวิธีเดิม  รอยละ 29.8 พอใจทั้งสองวิธีเทาๆ กัน  รอยละ 

16.6 พอใจวิธเีดิมมากกวา  และอีกรอยละ 13.9 ระบุวาไมแนใจ  สวนหนวยงานรฐัวิสาหกิจสวนใหญหรือ

รอยละ 31.6 พอใจวิธ ีe-Auction มากกวาวิธีเดิม  รอยละ 29.8 พอใจทั้งสองวิธีเทาๆ กัน  และพอใจวิธีเดิม

มากกวามีรอยละ 28.1  และอีกรอยละ 10.5 ระบุวาไมแนใจ 

ตาราง 8  รอยละของหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามความพึงพอใจตอการจัดซื้อจัด/จัดจางโดยการประมูล 
                ดวย e-Auction เทียบกับวิธีเดมิ  และประเภทของหนวยงาน 

ประเภทหนวยงาน 
เปรียบเทียบความพึงพอใจ รวม 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวม 100.0 100.0 100.0 

   พอใจวธิี e-Auction มากกวาวิธีเดิม 37.5 39.7 31.6 

   พอใจวธิีเดิม มากกวาวิธี e-Auction  19.7 16.6 28.1 

   พอใจทั้งสองวิธีเทาๆ กัน 29.8 29.8 29.8 

   ไมแนใจ 13.0 13.9 10.5 
    

 

5.5 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซ้ือ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction 

 ผลการสํารวจความคิดเหน็ที่มีตอการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction ทีน่ํามาใชใน

หนวยงานภาครัฐ  มีผูแสดงความคิดเห็นมากกวาครึ่งหรือรอยละ 52.4 ระบุวาควรปรับปรุง  และรอยละ 47.6 

ระบุวาไมตองปรับปรุง  สําหรับผูที่ระบุวาควรมีการปรับปรุงไดแสดงความเห็นในเรื่องที่ควรปรับปรุง/แกไขใน

เร่ืองตาง ๆ ดังนี้  คือ  รอยละ 21.2 ปรับปรุงในการกําหนดกฎระเบยีบ / แนวทางปฏิบัติงานใหชดัเจน   รอยละ 

16.8 การใหบริการของตลาดกลางฯ   รอยละ 14.4 การสงเอกสาร / การรายงานผล  รอยละ 13.5 การ

ประกาศ / การประชาสัมพนัธ   รอยละ 11.1 การเคาะราคา  และอีกรอยละ 1.9 เปนเรื่องอื่นๆ ที่ควร

ปรับปรุง ไดแก  ควรมีการฝกอบรม และปลูกจิตสํานกึเจาหนาที่รัฐ เพือ่ปองกันการฮัว้ประมูล 
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ตาราง 9  รอยละของหนวยงานภาครัฐ  จําแนกตามความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/แกไข  
              การดําเนนิงานจดัซื้อ/จดัจางโดยการประมูลดวย e-Auction 

เรื่องที่ควรปรบัปรุง รอยละ 

รวม 100.0 

ไมตองปรบัปรุง 47.6 

ควรปรับปรุง 52.4 

เรื่องที่ควรปรบัปรุง  1/  

1. กําหนดกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบัติงานใหชัดเจน   เชน  การกําหนดวงเงินงบประมาณ/ 
     ประเภทของงานใหเหมาะสมกับการทํา e-Auction   มาตรฐานของพัสดุ 21.2 

2. การบริการของตลาดกลาง   เชน  ลดคาธรรมเนียมใหถูกลง   ไมควรอบรมผูคาพรอม 
     กันเพื่อปองกันการฮั้วประมูล   มีการประสานงาน/ติดตามงานกับผูคา   มีความรูและ 
     ความพรอมในการใหบริการ  เพิ่มจํานวนตลาดกลางใหมากขึ้น 16.8 

3. การสงเอกสาร / การรายงานผล   เชน  ลดขั้นตอนในการสงเอกสาร เพื่อใหเกิดความ 
     คลองตัว/รวดเร็ว   ปรับปรุงรูปแบบรายงานของกระทรวงการคลัง 14.4 

4. การประกาศ / การประชาสัมพันธ   เชน  ปรับปรุงระยะเวลาในการปดประกาศ 
     การประกาศรายชื่อผูคาที่มีสิทธิ์ในการเขารวมประมูล เพื่อปองกันการฮั้วประมูล 
     เว็บไซตของกรมบัญชีกลางไมเปนที่รูจัก 13.5 

5. การเคาะราคา   เชน  กําหนดเงื่อนไขในการเคาะราคาใหชัดเจน  ใหผูคาที่เขารวม 
     ประมูลเสนอราคาทุกราย   หาวิธีปองกันการฮั้วประมูลในชวงแขงขันเสนอราคา  เชน 
     หามใชโทรศัพท 11.1 

6. อื่นๆ   เชน  ควรมีการฝกอบรม / ปลูกจิตสํานึกเจาหนาที่รัฐ เพื่อปองกันการฮั้วประมูล 1.9 

  
หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 ................................................... 




