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สรุปผล

การสํารวจความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐ            
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จดัจางโดยการประมูลดวย           

ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e–Auction )                        
พ.ศ. 2548

สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พฤศจิกายน 2548
สนง.สถิติแหงชาติ
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วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกบั

การดาํเนนิงานจดัซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e - Auction

ความโปรงใส/ปองกันการฮั้วประมูล และโอกาสในการแขงขันของผูคา 

การประสบปญหาการประมูลดวย e - Auction

ความพึงพอใจตอการจดัซื้อ/จัดจางดวย e – Auction 

ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัซื้อ/จัดจางฯ

เพื่อเปนแนวทางใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชในการติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป

สนง.สถิติแหงชาติ
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหหนวยงานภาครัฐตางๆ               
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 227 หนวยงาน   
กรอกแบบสอบถาม และไดรับตอบกลับ จํานวน 118 หนวยงาน    
รวมจาํนวนแบบสอบถามทีไ่ดรับทั้งสิ้น 208 แบบ ( บางหนวยงาน
มีการดําเนนิงานจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction  
มากกวา 1 หนวย )

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที ่23 ก.ย.–31 ต.ค. 48

เสนอผลการสํารวจ ในรูปรอยละ
สนง.สถิติแหงชาติ
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การจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e–Auction               
ของหนวยงานภาครัฐ

ไมมี
มี

รอยละ
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สนง.สถิติแหงชาติ
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คาเฉลี่ยรอยละของงบประมาณที่ประหยัดได ( ลดลงจากงบประมาณที่ตั้งไว )
ในการประมูลดวย e–Auction

5.0 %10.0 %12.0 %รวม
4.0 %10.0 %10.0 %ราชการ
9.5 %9.5 %14.0 %รัฐวิสาหกจิ

10.5 %14.5 %18.0 %รัฐวิสาหกจิ
8.0 %13.0 %17.5 %ราชการ
9.0 %14.0 %18.0 %รวม

การประมูลแบบเปดราคา

การประมูลแบบปดราคา

254825472546
ปงบประมาณหนวยงาน

( คามัธยฐาน )

สนง.สถิติแหงชาติ
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ความคิดเห็นตอความโปรงใสในการจดัซื้อ/จัดจางดวย e – Auction 

การเสนอราคามีการสมยอมการประมูลแบบเปดราคา

การเสนอราคามีการสมยอมการประมูลแบบปดราคา

52.9%47.1%
ยงัไมโปรงใสโปรงใส

ยงัไมโปรงใสโปรงใส
45.7%54.3%

นอย

ปานกลาง

มาก

นอย

ปานกลาง

มาก

8.7%

32.2%

12.0%

6.7%

30.3%

8.7%

สนง.สถิติแหงชาติ
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ปญหาจํานวนผูคาเขารวมประมูลในการจัดซื้อ/จัดจางดวย e – Auction 

2 ครั้ง

1 ครั้ง

จํานวนครั้งที่ตองเปลี่ยนวิธี/
ยกเลิกการประมูล

ปญหาจํานวนผูคา               
เขารวมประมูล

3 - 4 ครั้ง
5 ครั้งขึ้นไป

62.0%

มีจํานวน                    
ไมเพียงพอ

38.0% 19.7%

17.3%

10.6%
14.4%

1/

หมายเหตุ  : หากจํานวนผูคาเขารวมประมูลไมเพียงพอ                                  
ตองเปลี่ยนวิธ/ียกเลิกการประมูล

1/

มีจํานวน                
เพียงพอ

สนง.สถิติแหงชาติ
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ปญหาของหนวยงานภาครัฐในการดําเนนิงานจัดซื้อ/จัดจาง              
โดยการประมูลดวย e - Auction

9.6• บุคลากรขาดความรูความเขาใจ/ขาดประสบการณ
9.1• แนวทาง/ระเบียบปฏิบตังิานยังไมชัดเจน

10.1• ตลาดกลางไมเอาใจใสตดิตามงาน/ระบบการประมูลงานลมบอย

42.3ไมมีปญหา

13.5• ขั้นตอนการดาํเนนิงานยุงยาก/ระยะเวลาดําเนนิงานมากขึ้น
11.1

26.4

57.7

100.0
รอยละ

มีปญหา   ปญหาที่สําคัญ

• มีผูคามายื่นไมครบราย ทําใหตองยกเลิก/เปลี่ยนวิธีการประมูล

ปญหาในการจัดซื้อ/จัดจาง

• มีผูคามายื่นนอย ทําใหไมมีการแขงขัน

รวม

 หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบสนง.สถิติแหงชาติ
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ความคิดเห็นตอการจัดซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e-Auction          
เทียบกับการจัดซื้อ/จัดจางแบบเดิม

การประหยัดงบประมาณโอกาสในการแขงขันของผูคา

การปองกันการฮั้วประมูล
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0

รอยละ

เทาเดิม ลดลงมากขึ้น เทาเดิม ลดลง

75
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25

0
มากขึ้น

รอยละ

เทาเดิม ลดลงมากขึ้น

55.3

33.7

68.3

22.1
9.6

28.4

55.8

15.8

11.0

ความสะดวก/รวดเร็ว               
ในการดาํเนินงาน

เทาเดิม ลดลง

60

40

20

0
มากขึ้น

รอยละ

35.1
25.0

39.9
60

40

20

0

รอยละ
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ความพึงพอใจตอการใหบริการของตลาดกลางฯ                
ในการประมูลดวย e-Auction

รอยละ

ความพึงพอใจ0
มาก

80

60

20

ปานกลาง นอย ไมพึงพอใจ

40
20.7

66.3

10.1
2.9

สนง.สถิติแหงชาติ
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ความพึงพอใจตอการจดัซื้อ/จัดจางโดยการประมูลดวย e – Auction 
เทียบกบัการจดัซื้อ/จัดจางแบบเดิม

ความพึงพอใจ

รอยละ

พอใจวิธี e - Auction        
มากกวาวิธีเดิม

พอใจวิธีเดิม มากกวา          
วิธี e - Auction

ไมแนใจ

0 10 40 5020 30

พอใจทั้งสองวิธีเทาๆ กัน

13.0

19.7

29.8

37.5

สนง.สถิติแหงชาติ
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ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการประมูลดวย e - Auction

1.96. อื่นๆ  เชน ฝกอบรม/ปลูกจิตสํานึกเจาหนาที่ เพื่อปองกันการฮั้วประมูล

11.15. กําหนดเงื่อนไขการเคาะราคา เชน ใหผูคาเสนอราคาทุกราย หาวิธีปองกันการฮั้วประมูล

13.54. ปรับปรุงระยะเวลาในการปดประกาศ และการประกาศรายชื่อผูคาที่มีสิทธิ์เขารวมประมูล

14.43. ลดขั้นตอนการสงเอกสาร และปรับปรุงรูปแบบการรายงานผล
16.8

2. ความพรอมในการใหบริการของตลาดกลาง  เชน ลดคาธรรมเนียมใหถูกลง     
ไมควรอบรมผูคาพรอมกัน  มีการประสานงาน/ติดตามงานกับผูคา

47.6ไมตองปรับปรุง

21.2

52.4

100.0

ควรปรับปรุง   เรื่องที่ควรปรับปรุง
1. กําหนดกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบัติงานใหชัดเจน เชน การกําหนดวงเงินงบประมาณ/

ประเภทของงานใหเหมาะสมในการทํา e – Auction  

รวม

1/

 หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ1/


