รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2561
________________________________________________________________________________
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เป็นหน่วยงำนในกำรบริหำรเงินเกษียณให้แก่สมำชิก กบข.
โดย กบข. ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำนด้วยควำมโปร่งใส กำรสร้ำงควำมเปิดเผย เปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจำกภำยใน และภำยนอกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ มีกำรสื่อสำร
กำรแสดงควำมรับผิดชอบ พร้อมรับกำรตรวจสอบ ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติด้วย
ควำมโปร่งใส ฝ่ำยบริหำรสำนักงำน กลุ่มงำนบริหำร จึงได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
2561 เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
1.1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (สานักงาน กบข.)
ลาดับ วิธีการจัดซื้อจัด จานวน
ที่
จ้าง
โครงการ
1
2

เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ
(e-bidding)
3 คัดเลือก
รวมทั้งหมด

347
7
23
377

งบประมาณ
96,764,370.36
20,717,597.60

งบประมาณ
งบประมาณที่
ประหยัดได้
ที่ใช้จริง
95,132,379.07 1,631,991.29
18,012,771.35 2,704,826.25

หมายเหตุ

77,497,185.34 71,316,819.35 6,180,365.99
194,979,153.30 184,461,969.77 10,517,183.53

ในปี 2561 กบข. ด ำเนิ น กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพั ส ดุ ในส่ ว นส ำนั ก งำนจ ำนวน 377 โครงกำร
งบประมำณที่ ใช้ ในกำรจั ด ซื้ อจั ด จ้ ำงพั ส ดุ ทั้ งสิ้ น 194,979,153.30 บำท จ ำนวนเงิน งบประมำณที่ ใช้ จริ ง
184,461,969.77 บำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.61 ของวงเงิน งบประมำณที่ ใช้ ในกำรจั ด ซื้ อ จัด จ้ ำงพั ส ดุ โดย
งบประมำณที่ประหยัดได้ 10,517,183.53 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของวงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพัสดุ

1.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ และอาคารจีพีเอฟ วิทยุ)
ลาดับ
ที่

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง

1
2

เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ
(e-bidding)
3 คัดเลือก
รวมทั้งหมด

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

157
2

งบประมาณ งบประมาณที่ หมายเหตุ
ประหยัดได้
ที่ใช้จริง
23,616,953.00 22,105,499.76 1,511,453.24
1,750,000.00 1,600,000.00 150,000.00

1
160

1,700,000.00 1,594,300.00 105,700.00
27,066,953.00 25,299,799.76 1,767,153.24

ในปี 2561 กบข. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสำหรับอำคำรบำงกอกซิตี้ ทำวเวอร์ และอำคำรจีพีเอฟ
วิทยุ (อำคำรที่ กบข. เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์) จำนวน 160 โครงกำร งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น
27,066,953.00 บำท จำนวนเงินงบประมำณที่ใช้จริง 25,299,799.76 บำท คิดเป็นร้อยละ 93.47 ของ
วงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจั ดซื้อจัดจ้ำง โดยงบประมำณที่ประหยัดได้ 1,767,153.24 บำท คิดเป็นร้อยละ
6.53 ของวงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ วิธีการจัดซื้อจัด
ที่
จ้าง
1
2

เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ
(e-bidding)
3 คัดเลือก
4 จ้ำงที่ปรึกษำ
วิธีเฉพำะเจำะจง
5 จ้ำงที่ปรึกษำ
วิธีคัดเลือก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
501
9

งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณที่
ประหยัดได้
ที่ใช้จริง
118,344,298.36 115,205,413.83 3,138,884.53
22,467,597.60 19,612,771.35 2,854,826.25

22
3

67,880,185.34 64,804,119.35
2,037,025.00 2,032,465.00

3,076,065.99
4,560.00

2

11,317,000.00

3,210,000.00

537

8,107,000.00

หมายเหตุ

222,046,106.30 209,761,769.53 12,284,363.77

2

ในปี 2561 กบข. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำนวน 537 โครงกำร งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ ำงทั้ งสิ้ น 222,046,106.30บำท จ ำนวนเงิน งบประมำณที่ ใช้ จ ริง 209,761,769.53บำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
94.47 ของวงเงิน งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยงบประมำณที่ประหยัดได้ 12,284,363.77 บำท
คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของวงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ดังรำยละเอียดตำมตำรำงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้ำงต้น และตำมแผนภูมิภำพที่ 1
แผนภูมิภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ งบประมาณที่ใช้จริง งบประมาณที่ประหยัดได้
หน่วย : ล้านบาท

2. ผลการวิเคราะห์การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ตำรำงแสดงร้อยละจำนวนโครงกำรแยกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ (e-bidding)
คัดเลือก
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีเฉพำะเจำะจง
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีคัดเลือก
รวมทุกวิธี

จานวนโครงการ
501
9
2
3
2
537

ร้อยละ
93.30
1.68
4.10
0.56
0.37
100.00
3

แผนภูมภิ าพที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนโครงการแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561

หน่วย : โครงการ

ในปี 2561 กบข. ได้ดำเนิ น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำนวน 537 โครงกำร งบประมำณในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น 222,046,106.30 บำท โดยมีจำนวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี เฉพำะเจำะจงสูงที่สุด
จำนวน 501 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 93.30 รองลงมำ ได้แก่ วิธีคัดเลือก (พัสดุ) จำนวน 22 โครงกำร
คิด เป็ น ร้ อยละ 4.10 และวิธี ป ระกวดรำคำ (e-bidding) จ ำนวน 9 โครงกำร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1.68
ตำมลำดับ ตำมแผนภูมิภำพที่ 2
2.2 ตำรำงแสดงร้อยละงบประมำณแยกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ (e-bidding)
คัดเลือก
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีเฉพำะเจำะจง
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีคัดเลือก
รวมทุกวิธี

งบประมาณ
118,344,298.36
22,467,597.60
67,880,185.34
2,037,025.00
11,317,000.00
222,046,106.30

ร้อยละ
53.30
10.12
30.57
0.92
5.10
100.00

4

แผนภูมิภาพที่ 3 แสดงร้อยละงบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

ในปี 2561 กบข. ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำนวน 537 โครงกำร งบประมำณในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทั้งสิ้น 222,046,106.30 บำท โดยใช้งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงสูงที่สุด เป็นเงิน
118,344,298.36 บำท คิดเป็ น ร้อยละ 53.30 รองลงมำ ได้แก่ วิธีคัดเลื อก เป็นเงิน 67,880,185.34 บำท
คิดเป็ น ร้ อยละ 30.57 และวิธี ป ระกวดรำคำ (e-bidding) เป็ นเงิน 22,467,957.60 บำท คิด เป็น ร้อยละ
10.12 ตำมลำดับ ตำมแผนภูมิภำพที่ 3
2.3 ตำรำงแสดงร้อยละงบประมำณที่ใช้จริงแยกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ (e-bidding)
คัดเลือก
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีเฉพำะเจำะจง
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีคัดเลือก

ที่ใช้จริง
115,205,413.83
19,612,771.35
64,804,119.35
2,032,465.00
8,107,000.00
209,761,769.53

รวมทุกวิธี

ร้อยละ
54.92
9.35
30.89
0.97
3.86
100.00

5

แผนภูมิภาพที่ 4 แสดงร้อยละงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561
หน่วย : ล้ำนบำท

ในปี 2561 กบข. ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำนวน 537 โครงกำร งบประมำณในกำรจัดซื้อจัด
จ้ ำงที่ ใช้ งำนจริ งทั้ งสิ้ น 209,761,769.53 บำท โดยงบประมำณที่ ใช้ งำนจริง ด้ ว ยวิธีเฉพำะเจำะจงสู งที่ สุ ด
เป็นเงิน 115,205,413.83 บำท คิดเป็นร้อยละ 54.92 รองลงมำ ได้แก่ วิธีคัดเลือกเป็นเงิน 64,804,119.35
บำท คิดเป็นร้อยละ 30.89 และ และวิธีประกวดรำคำ (e-bidding) เป็นเงิน 19,612,771.35 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 9.35 ตำมลำดับ ตำมแผนภูมิภำพที่ 4
2.4 ตำรำงแสดงร้อยละงบประมำณที่ประหยัดได้แยกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

เฉพำะเจำะจง
ประกวดรำคำ (e-bidding)
คัดเลือก
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีเฉพำะเจำะจง
จ้ำงที่ปรึกษำ วิธีคัดเลือก

ที่ประหยัดได้
3,138,884.53
2,854,826.25
3,076,065.99
4,560.00
3,210,000.00
12,284,3363.77

รวมทุกวิธี

ร้อยละ
25.55
23.24
25.04
0.04
26.13
100.00

6

แผนภูมิภาพที่ 5 แสดงร้อยละงบประมาณที่ประหยัดได้แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

ในปี 2561 กบข. ประหยั ด งบประมำณจำกกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำง เป็ น เงิน 12,284,3363.77 บำท
วิธีกำรจั ดซื้อจัดจ้ ำงที่ส ำมำรถประหยัดงบประมำณได้สู งสุ ด คือ กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลื อก เป็น เงิน
3,210,000.00 บำท คิดเป็ นร้อยละ 26.13 รองลงมำ คือวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงิน 3,138,884.53 บำท
คิด เป็ น ร้ อยละ 25.55 และวิธี คั ด เลื อก เป็ น เงิน 3,076,065.99 บำท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 25.04 ตำมล ำดั บ
ตำมแผนภูมิภำพที่ 5
3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
ในปี 2561 เป็นปีที่ กบข. เริ่ม ใช้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กบข. พบปัญหำและอุปสรรคดังนี้
3.1 กบข. ต้องประชำสัมพันธ์ให้คู่ค้ำที่ กบข. เคยใช้บริกำรเข้ำใจกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
และกำรลงทะเบียนเป็นคู่ค้ำภำครัฐ
3.2 กบข. พัฒนำระบบจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้กำรอนุมัติผ่ำน workflow บน Lotus
Note มำตั้งแต่ปี 2547 โดยกำรขออนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกขั้นตอน จนถึงกำรตรวจรับงำน กบข. อนุมัติผ่ำน
ระบบทั้งสิ้น ทำให้รวดเร็ว และคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน อี กทั้งข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมดจะจัดเก็บไว้ใน
ระบบสำมำรถเรียกดูได้ตลอดเวลำ ทันเวลำที่ต้องกำรใช้ข้อมูลแต่กำรดำเนินกำรผ่ำนระบบ e-GP กบข. ต้องใช้
เอกสำรที่พิมพ์จำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :

7

e-GP) ตำมระเบียบฯ ข้อ 9 ทำให้เพิ่มขั้นตอนกำรนำส่งเอกสำรในขั้นตอนต่ำง ๆ ส่งผลให้งำนมีควำมล่ำช้ำใน
บำงขั้นตอน
วิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หำ ปั จ จุ บั น กบข. ได้ ท ำหนั ง สื อ หำรื อ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลำง ขอใช้ ร ะบบ
workflow ในกำรอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ องค์กร Digital ตำมแผนยุทธศำสตร์ ซึ่ง กรมบัญชีกลำงมีกำร
พิจำรณำและอนุมัติให้ กบข.ใช้ workflow ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้
3.3 กำรทำสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศ กบข. ติดปัญหำเกี่ยวกับกำรทำสัญญำ ซึ่งระเบียบ
กำหนดให้ใช้สัญญำจ้ำงมำตรฐำนตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด แต่ด้วยกำรจ้ำงปรึกษำต่ำงประเทศตำมประเพณี
กำรค้ำ จะต้องใช้สัญญำตำมทีบ่ ริษัทที่ปรึกษำกำหนดซึ่งบริษัทที่ปรึกษำจะใช้แบบเดียวกันกับคู่ค้ำทั่วโลก และที่
ปรึกษำไม่สำมำรถวำงหลักประกันได้
วิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หำ ปั จ จุ บั น กบข. ได้ แ ปลสั ญ ญำจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำที่ เป็ น สั ญ ญำมำตรฐำน
ภำษำไทยที่ ก รมบั ญ ชี ก ลำงก ำหนดเป็ น ภำษำอั ง กฤษ และแก้ ไข หรื อ ตั ด ข้ อ ควำมที่ ที่ ป รึก ษำไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมประเพณีทำงกำรค้ำ ออก โดยไม่ทำให้ กบข. เสียเปรียบ และนำร่ำงสัญญำหำรือกับอัยกำร
สูงสุด จนได้สัญญำมำตรฐำนที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกอัยกำรสูงสูด นำมำเป็นสัญญำมำตรฐำนที่ใช้สำหรับกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำต่ำงประเทศเรียบร้อยแล้ว สำหรับกำรยกเว้นกำรวำงหลักประกันสัญญำ ทำงอัยกำรสูงสุดไม่สำมำรถ
ยกเว้นให้ได้ เนื่องจำกเป็นอำนำจอนุมัติของกรมบัญชีกลำง กบข. จึงดำเนินกำรขอยกเว้นกำรวำงหลักประกัน
สัญญำ กับกรมบัญชีกลำงทุกครั้งที่ต้องจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศ รวมถึง กบข.ได้จัดทำระเบียบกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร ว่ำด้วยกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อขอยกเว้นกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำม พ.ร.บ. และระเบียบว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.2560 ตำมมำตรำ 7(3) เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นและมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
ซึ่ ง ระเบี ยบดั ง กล่ ำ วฯ ซึ่ ง กบ ข. ได้ รั บ กำรประกำศรำยชื่ อ ในรำชกิ จ จำนุ เบกษำ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำร
วิจั ย และพั ฒ นำ เพื่ อกำรให้ บ ริ กำรทำงวิ ช ำกำรของสถำบั น อุดมศึก ษำหรือกำรจ้ำงที่ ป รึก ษำ ที่ ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560
3.4 กบข.มีหน้ำที่ดูแลบริหำรเงินออมของข้ำรำชกำรสมำชิก โดยนำเงินที่รับจำกสมำชิกและ
ส่วนรำชกำรไปลงทุน เพื่อสร้ำงผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยำวที่เหมำะสมสูงกว่ำเงิ นเฟ้อภำยใต้ควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดใน พ.ร.บ. กบข. กำรลงทุนของ กบข. มีทั้งส่วนที่
เป็นกำรลงทุนโดยกำรบริ หำรเองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ กบข. และส่วนที่มอบหมำยให้บริษัทจัดกำรลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่ ำ งประเทศบริ ห ำร เนื่ อ งจำกกำรลงทุ น ในบำงประเภทสิ น ทรั พ ย์ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ งใน
ต่ำงประเทศต้องอำศัย ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญในกำรจัด กำรลงทุ น ที่มี ลั กษณะเฉพำะ เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรลงทุน กบข. มีควำมจำเป็นต้องจัดจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลอื่นดำเนินกำร
จัดกำรกองทุน (Fund Manager) และผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน (custodian) ทั้งในและต่ำงประเทศ กำรจัดจ้ำง
บริษัทจัดกำรกองทุนบริหำรเงินลงทุนของ กบข. (Fund Manager) แต่เดิมนั้นไม่ได้อยู่ภ ำยใต้ระเบียบพัสดุ
เนื่องจำกเป็นประเด็นนโยบำยที่กฎหมำยจัดตั้ง กบข. ให้ควำมสำคัญตั้งแต่เริ่มตั้ง กบข. จึงได้กำหนดกรอบ
กำรมอบหมำยเงินกองทุน กำรควบคุม รวมถึงกำรกำกับดูแล ไว้ทั้งในระดับ พระรำชบัญญัติและกฎกระทรวง
สำหรับกำรจ้ำงผู้เก็บรักษำทรัพย์สินของ กบข แต่เดิ มนั้นก็ไม่ได้อยู่ภำยใต้ระเบียบพัสดุ เนื่องจำกเป็นประเด็น
นโยบำยที่กฎหมำยจัดตั้ง กบข. และเป็นงำนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบริหำรกองทุน จึงได้กำหนดใน
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ระดับ พระรำชบัญญัติในเรื่องอำนำจของคณะกรรมกำรของ กบข และ ระเบียบคณะกรรมกำร กบข ว่ำด้วย
กำรมอบอำนำจดำเนินกำรด้ำนลงทุน พ.ศ. 2556
จำกรำยละเอียดข้ำงต้น กำรจัดจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลอื่นดำเนินกำรจัดกำรกองทุน
(Fund Manager) และผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน (custodian) ทั้งในและต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
วิธีแก้ไขปัญหำ กบข. ทำหนังสือขอยกเว้นไม่ดำเนินกำรจัดจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคล
อื่นดำเนินกำรจัดกำรกองทุน (Fund Manager) และผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน (custodian) ทั้งในและต่ำงประเทศ
ตำมพระรำชบัญญัติพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กับกรมบัญชีกลำง และ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนิน กำรเนื่ องจำก จัดจ้ำงสถำบั นกำรเงินหรื อนิติบุคคลอื่นดำเนินกำรจัดกำรกองทุน
(Fund Manager) และผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน (custodian) ไม่สอดคล้องกับควำมหมำยของพัสดุตำมมำตรำ 4
4.

ความโปร่งใสในการดาเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
4.1 ด้วย กบข. มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ กบข. ไม่ยอมรับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่ำจะเป็นกำร
กระทำโดยบุคลำกรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรของ กบข. ซึ่ง
รวมถึงคู่ค้ำของ กบข. ทุกรำย นอกจำกนี้ กบข. ยังยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม จรรยำบรรณ
และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
กบข. จึงขอควำมร่วมมือ จำกผู้ยื่นข้อเสนอ หำกพบเห็ นกำรกระทำของบุคลำกรของ
กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรของ กบข. หรือคู่ค้ำของ กบข. รำยใดที่มี
กำรกระทำเข้ำข่ำยทุจริต ติดสิ นบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม ไม่ว่ำใน
รูปแบบใด ขอให้แจ้งโดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู่ดังต่อไปนี้
“ประธำนอนุกรรมกำรตรวจสอบ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
เลขที่ 990 อำคำรอับดุลรำฮิม เพลส ถนนพระรำม 4
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500”
4.2 ตรวจสอบประวัติคู่ค้ำสำหรับงำนจัดหำพัสดุว่ำไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้ง
งำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น ผู้
ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยตรวจสอบจำกระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
(www.gprocurement.go.th) เป็นต้น
4.3 จัดทำทะเบียนคู่ค้ำ (Approved Vendor List) เพื่อประโยชน์ในงำนจัดหำพัสดุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ำภำยใต้กระบวนกำรกำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรคัดเลือก คูค่ ้ำเพื่อขึ้นทะเบียน
คู่ค้ำกับ กบข. นั้น จะได้คู่ค้ ำที่มีประสิ ทธิภ ำพ สำมำรถส่ งมอบสิ นค้ ำ/ บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรของ
องค์กร และส่งเสริมควำมเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ กบข. อย่ำงยั่งยืน
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4.4 หมุนเวียนเปลี่ยนงำน (Job Rotation) ในส่วนของพนักงำนที่รับผิดชอบงำนจัดซื้อ/จ้ำง
จะหมุนเวียนงำนซื้อ/จ้ำงโดยไม่มอบหมำยคนใดคนหนึ่งทำเรื่องกำรซื้อ/จ้ำงงำน หรือโครงกำรประเภทนั้นๆไป
ตลอด เพื่อไม่ให้แต่ละคนทำงำนจัดซื้อ/จ้ำงในเรื่องเดียวกันนำนเกินไป
-------------------------------------------
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