การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บันทึก

ที่
จาก
เรื่อง
วันที่

กวพบ-ห. 15/2564
กวพบ-ห.
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563
11 มีนาคม 2564

เรียน
อจพ. ผาน วก.11 (คุณภรภัทรฯ)

กวพบ-ห. ไดจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจาง ประจำป 2563 ของ อจพ. ทั้งงานในประเทศ และ งานตางประเทศ
(ตามเอกสารแนบ) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจางใหดียิ่งขึ้น โดยประกอบดวยขอมูลรายงาน
การวิเคราะหผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจาง และรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตอการจัดซื้อจัดจาง พรอมขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.วัชรา ผลเจริญ)
หัวหนากองวิชาการและพัฒนางานจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ลงนามผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เห็นชอบ โดย นางภรภัทร รักษาคำ (วก.11) วันที่ 12 มีนาคม 2564
เห็นชอบ โดย นางทวิวรรณ ดานวิไล (อจพ.) วันที่ 14 มีนาคม 2564

กองวิชาการและพัฒนางานจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
โทร. 68359
(เอกสารบนระบบ ECM)

สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2563
ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ลำดับ

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

วิธีจัดหำ
พ.ร.บ.
e-Market(RFQ)
e-Bidding
วิธคี ัดเลือก
วิธเี ฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธคี ัดเลือก
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
รวม พ.ร.บ.
พำณิชย์โดยตรง
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธพี เิ ศษ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธคี ัดเลือก
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธตี กลง
รวม พำณิชย์โดยตรง
รวม ทั้งหมด

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำงในประเทศ
จำนวน
มูลค่ำ
(ฉบับ)
(ล้ำนบำท)

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำงต่ำงประเทศ
จำนวน
มูลค่ำ
(ฉบับ)
(ล้ำนบำท)

4
879
94
38,979
1
14
39,971

3.66
3,978.47
330.71
1,743.10
0.46
13.86
6,070.26

0
0
0
4
0
0
4

7,494
547
110
1,627
2
6
9,786
49,757

550.66
1,131.45
1,826.25
2,773.78
15.64
28.95
6,326.73
12,396.99

94
5
42
137
1
1
280
284

รวม
จำนวน
(ฉบับ)

ร้อยละ

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท)

0.00
0.00
0.00
4.18
0.00
0.00
4.18

4
879
94
38,983
1
14
39,975

0.01
1.76
0.19
77.90
0.00
0.03
79.89

3.66
3,978.47
330.71
1,747.28
0.46
13.86
6,074.44

0.01
15.05
1.25
6.61
0.00
0.05
22.97

36.06
5.77
12,614.61
1,368.55
5.09
8.86
14,038.94
14,043.12

7,588
552
152
1,764
3
7
10,066
50,041

15.16
1.10
0.30
3.53
0.01
0.01
20.11
100.00

586.72
1,137.22
14,440.86
4,142.33
20.74
37.81
20,365.68
26,440.12

2.22
4.30
54.62
15.67
0.08
0.14
77.03
100.00

ร้อยละ

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในประเทศ ประจำปีงบประมำณ 2563
ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ลำดับ

วิธีจัดหำ

จำนวน
(ฉบับ)

กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
มูลค่ำ
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

ประหยัดเทียบกับงบประมำณ
ระยะเวลำจัดหำเฉลี่ย
ประหยัด
(วันทำกำรต่อฉบับ)
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)

พ.ร.บ.
1
2
3
4

5
6

1
2
3
4
5
6

e-Market(RFQ)
e-Bidding
วิธคี ัดเลือก
วิธเี ฉพาะเจาะจง
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินเกิน 500,000 บาท
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธคี ัดเลือก
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
รวม พ.ร.บ.
พำณิชย์โดยตรง
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธพี เิ ศษ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธคี ัดเลือก
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธตี กลง
รวม พำณิชย์โดยตรง
รวม ทั้งหมด

4
879
94

0.01
1.77
0.19

3.66
3,978.47
330.71

0.03
32.09
2.67

0.72
523.95
24.55

0.04
28.99
1.36

36
54
43

36,274
2,596
109
1
14
39,971

72.90
5.22
0.22
0.00
0.03
80.33

569.99
679.89
493.22
0.46
13.86
6,070.26

4.60
5.48
3.98
0.00
0.11
48.97

34.46
27.18
14.76
0.04
0.81
626.48

1.91
1.50
0.82
0.00
0.04
34.66

9
18
27
23
24

7,494
547
110
1,627
2
6
9,786
49,757

15.06
1.10
0.22
3.27
0.00
0.01
19.67
100.00

550.66
1,131.45
1,826.25
2,773.78
15.64
28.95
6,326.74
12,396.99

4.44
9.13
14.73
22.37
0.13
0.23
51.03
100.00

35.19
117.08
259.34
766.99
2.26
0.06
1,180.92
1,807.40

1.95
6.48
14.35
42.44
0.13
0.00
65.34
100.00

12
44
74
22
53
21

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในประเทศ ประจำปีงบประมำณ 2563
ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ประเภท

จำนวน
(ฉบับ)

ร้อยละ

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

งานซื้อ
งานจ้าง
รวม

33,992
15,778
49,770

68.30
31.70
100.00

5,380.66
7,016.33
12,396.99

43.40
56.60
100.00

หมายเหตุ - ข้อมูลจากระบบ SAP ณ 6 มกราคม 2564

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางในประเทศ
แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางภายใต พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

1

ตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market)

- การพิจารณาผลการซื้อหรือจางดวยวิธี - รายการที่ระบุไวใน Catalogue ใน ระบบ - ความลาชาหรือบางครั้งตองเปลี่ยน
ตลาดอิเล็กทรอนิกส
e-Market ไมไดมีการตรวจสอบวาตรงตามที่ บริษัทหรืออาจตองยกเลิกการจัดซื้อ
บริษัทแจงไวหรือไม ทําใหผูใชงานและ
ในครัง้ นั้น
เจาหนาที่จัดหาตองตรวจสอบอีกครั้ง

- กรมบัญชีกลางควรตรวจสอบความ
ถูกตองของรายการที่ระบุไวใน e-Catalog
ในระบบ e-Market กอนใหหนวยงาน
ของรัฐเขาไปดําเนินการจัดซื้อ

2

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-Bidding)

- แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป

- หนวยงานผูใชงานไมสงขอมูลรายละเอียด
งาน, งบประมาณ เพื่อดําเนินการประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจาง
- หนวยงานผูใชงานไมทราบวาตองมีการ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจางกอนดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

- ดําเนินการไมทันตามกําหนดหรือ
ตามความตองการใชงานพัสดุ

- ประชาสัมพันธขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธี e-Bidding โดยเนนย้ําขั้นตอนที่
หนวยงานผูใชงานตองรับผิดชอบ
ดําเนินการ

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- เอกสารบันทึกขอซื้อขอจางไมถูกตอง, ไม
ครบถวน เชน แผนการจัดซื้อจัดจาง ราคา
กลาง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง TOR
เอกสารทางเทคนิค ,คีย PR แตไมสงเอกสาร
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ
- บันทึกขอซื้อหรือขอจางในระบบ e-GP /
เอกสารTOR/ราคากลาง ไมถูกตอง ไม
ครบถวน ไมเปนไปตามมาตรฐาน

- ตองสงกลับหนวยงานแกไขซึ่งอาจทํา
ใหไมทันการดําเนินการตามแผน
- หากตรวจสอบพบในภายหลังจากที่
ประกาศเชิญชวนแลวทําใหตองออก
เอกสารเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวัน
กําหนดการเสนอราคาใหม

- ผูใชงานควรตรวจสอบเอกสารขอมูลให
ถูกตองกอนสงใหหนวยงานจัดหา
- ใหผูใชงานสงรายละเอียดการขอซื้อหรือ
ขอจางมาใหหนวยงานจัดหาตรวจสอบ
กอนทุกครั้ง กอนสงใหผูมีอํานาจลงนาม
และสงใหหนวยงานจัดหาดําเนินการ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การเบิกซื้อ/จางพัสดุที่มีลักษณะคลายกัน - บางครั้งเปนผูขาย/ผูรับจางราย
- ผลักดันใหรวมดําเนินการในคราวเดียวกัน
หรือพัสดุประเภทเดียวกัน แตดําเนินการโดย เดียวกัน แตราคาขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
คนละหนวยงาน เชน การซื้อครุภัณฑ การ ไมเทากัน
จางเหมาบริการแบบรวมศูนย เปนตน
- บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกจากทาง
- สงผลใหตองยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน ไมผานคุณสมบัติที่กําหนดใน TOR แลวดําเนินการใหม
- กระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา
- ไมเกิดการแขงขันราคา

- หนวยงานผูใชงานตองตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องตนใหถูกตองตามที่กําหนด
ใน TOR กอนสงเอกสารมายังหนวยงาน
จัดซื้อจัดจาง

- กรอกขอมูลผูควบคุมงานในใบขอเบิกซื้อ - งานประกวดราคากอสราง
- กําหนดใหผูใชงานตองกําหนดผูควบคุม
เบิกจาง งานประกวดราคากอสรางไมครบถวน จําเปนตองแตงตั้งผูควบคุมงานใน
งาน ในแบบฟอรมการขอเบิกซื้อเบิกจาง
ขั้นตอนการเบิกซื้อเบิกจาง ทําใหตอง สําหรับงานประกวดราคากอสราง
ใชขอมูลผูควบคุมงานที่ผูใชงานระบุมา
ในใบขอเบิกซื้อเบิกจาง
- งานที่มีระยะเวลาสัญญาชัดเจนและตองตอ
สัญญาทุกป หนวยงานทราบอยูแลววาตอง
ทําการจางตอ แตสงเรื่องมากระชั้นชิดใกล
หมดสัญญา
- หนวยงานผูใชงานสงเรื่องมาใหจัดหา
ดําเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด

- ตองดําเนินการจัดหาในระยะเวลา
กระชั้นชิด อาจสุมเสี่ยงตอการ
ผิดพลาด และอาจดําเนินการไมทัน
- งานเรงดวนมีกําหนดการใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได
- หนวยงานผูใชงานสงเรื่องมาไมตาม
แผน ไมเผื่อเวลา ในกรณีมีวิจารณ
อุทธรณ

- หนวยงานผูใชงานวางแผนความตองการ
ใชงาน, ตั้งเรื่องใหจัดหาเร็วขึ้น
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา
- กวพบ-ห. อาจชวยในเรื่องการจัดทํา
Report แจงเตือนหนวยงาน โดยดูจาก
ERP วาสัญญาใดที่มีการดําเนินการตอทุกป

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- การประกาศราคากลาง, เอกสาร
ประกวดราคาฯ

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การตั้งเบิกจายเงินตามงบลงทุนไม
สอดคลองกับระยะเวลาการจัดซื้อ จัดจาง

- ดําเนินการไมทันตามกําหนดและ
กระทบการเบิกจายเงินตามงบลงทุน

- กรณีประกาศเชิญชวนทั่วไป แผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําปที่ประกาศบนเว็บไซต
กฟผ. ไมตรงกับความเปนจริง เชน ทําแผน
จัดซื้อ จัดจางแยกรายการ แตตองการ
จัดซื้อจัดจางแบบรวมรายการ

- เสียเวลาในการปรับปรุงแผน
- ทําความเขาใจกับผูใชงาน
- ผูสนใจเขารวมประกาศเชิญชวน
- ขอใหผูใชงานควรตรวจสอบแผนการ
ทั่วไปไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง อาจทําให จัดซื้อจัดจางใหตรงกับความเปนจริง
เสียโอกาสเขารวมงาน

- ตองดําเนินการทั้งในระบบ e-GP และ
ระบบสารสนเทศ กฟผ.

- เจาหนาที่จัดหามีขั้นตอนในการ
- เชื่อมขอมูลทั้ง 2 ระบบเขาไวดวยกัน
ดําเนินการเพิ่มมากขึ้น
- อาจเกิดความผิดพลาดในการทํางาน

- การกรอกขอมูลใบเบิกผานระบบ ERP - ผูใชงานกรอกขอมูลงบประมาณและราคา
(PR)
กลางไมถูกชอง และ/หรือกรอกขอมูลไม
ถูกตอง

- ทําความเขาใจกับผูใชงาน และ
หนวยงานบัญชี-การเงินและวางแผน
ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

- ในการคียใบเบิกผานระบบ ERP
- จัดทําคูมือการคียใ บเบิกอยางเปน
จําเปนตองระบุขอมูลทั้งสวนของ
ทางการ พรอมตัวอยางใบเบิกที่ถูกตองให
งบประมาณ และราคากลาง ซึ่งอยูคน ผูใ ชงานสามารถเทียบเคียงความถูกตองได
ละชอง ซึ่งบางครั้งผูใชงานยังกรอก
ขอมูลไมถูกชอง เชน ชองที่ตองระบุ
งบประมาณ แตใสเปนขอมูลราคา
กลาง ทําใหขอมูลงบประมาณและ
ราคากลางในใบเบิกและใบขอซื้อขอ
จางไมตรงกัน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- TOR

- หนวยงานผูใชงานจัดทําเงื่อนไขเฉพาะงาน
TOR ไมครบถวน/ถูกตอง เชน ไมระบุบท
ปรับ สถานที่จัดสง และไมใชเงื่อนไข
มาตรฐานที่แกไขฉบับลาสุด เปนตน

- สงผลใหตองสงกลับไปใหผูใชงาน
แกไข จึงอาจทําใหดําเนินการไมทัน
ตามแผนผูใชงาน
- หากตรวจสอบพบในภายหลังจากที่
ออกประกาศเชิญชวนไปแลววา
เอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน ทําให
ตองออกเอกสารเพิ่มเติม
(Supplemental Notice: S/N) ซึ่ง
อาจกระทบตอแผนการดําเนินงานของ
ผูใชงาน
- หากขึ้นประกาศไปแลวตองยกเลิกทํา
ใหผูใชงานอาจไมไดงานตามแผนงาน
ที่กําหนด

- แนะนําใหหนวยงานผูใชงานศึกษา TOR
มาตรฐานจาก web อจพ. และนํามาปรับ
ใชตามความเหมาะสมของงานเพราะมี
ความถูกตองครบถวน กอนสงให
หนวยงานจัดหา
- ประชาสัมพันธ / อบรมการใชโปรแกรม
SMART TOR ใหผูใชงานรับทราบ

- ผูขาย/ผูรับจาง เสนอราคาบนระบบ
e-GP

- ผูขาย/ผูรับจาง สอบถามวิธีการเสนอราคา
บนระบบ e-GP กับเจาหนาที่จัดซื้อจัดจาง
- ผูเสนอราคาแจงปญหาระบบ e-GP กับ
เจาหนาที่จัดซื้อจัดจาง

- เจาหนาที่จัดหาไมสามารถใหขอมูล
ในดานผูคาภาครัฐได
- ผูเสนอราคาเสนอราคาไมทันตาม
เวลาที่กําหนด

- แจงใหผูเสนอราคาติดตอกรมบัญชีกลาง
- กฟผ. แจงปญหาดังกลาวให
กรมบัญชีกลางรับทราบ

- การเลือกวิธีการจัดหาและการจัดทํา
เอกสารการเบิกซื้อ/จาง

- เลือกวิธีการจัดหาที่ไมเหมาะสม
- ไมสามารถดําเนินการจัดหาได
- กําหนดคุณสมบัติที่เกินความจําเปนหรือไม
ชัดเจน
- การกําหนด spec และราคากลางที่ไม
เปนไปตามระเบียบ

- ใหความรู ความเขาใจ แกหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การจัดซื้อจัดจาง

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางใชระยะเวลา
มากกวาวิธีอื่น

- ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง - แจงหนวยงานผูใชงานใหเขาใจ Lead
Time ของงาน e-Bidding เพื่อใหผูใชงาน
วางแผนความตองการใชงานใหเหมาะสม

- การลงทะเบียนรับเอกสาร

- แจงอีเมลสวนตัว ตอมามีการเปลี่ยนตัวผู
ติดตอแตไมแจงอีเมลของผูติดตอใหม ทําให
ไมไดรับขอมูลจาก กฟผ.
- กรอกขอมูลติดตอไมครบถวนหรือไมถูกตอง
- กรอกดวยลายมือที่อานไมออก

- ผูรับ/ซื้อเอกสารไมไดรับขอมูล
ขาวสารที่จําเปนจาก กฟผ.
- เจาหนาที่ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบขอมูลกับผูลงทะเบียน

- จัดทําระบบอิเล็กทรอนิกสรองรับ
- ทําความเขาใจและขอความรวมมือจาก
ผูรับ/ซื้อเอกสารใหกรอกขอมูลดวยการ
พิมพใหครบถวนถูกตอง และแจงอีเมล
กลางของบริษัทหรืออีเมลติดตอสํารองดวย
- ขอใหใชอีเมล และเบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอไดจริงตลอดเวลา

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนใหแกไข
กอน หากถูกตองแลวจึงจะกดบันทึกการ
สรางใบเบิกได

- หนวยงานผูใชงานระบุราคากลาง/วงเงิน - เจาหนาที่จัดหา อาจประกาศราคา
งบประมาณในแตละเอกสารไมตรงกัน (ใบ กลางและ/หรือวงเงินงบประมาณที่ไม
เบิก/บันทึกขอซื้อขอจาง/ตารางแสดงวงเงิน ถูกตอง
งบประมาณฯ )

- เจาหนาที่จัดหา และหัวหนาแผนกฯ
ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
การเบิกซื้อและการขอจางทุกฉบับ ให
ถูกตองครบถวนตรงกันทั้งหมด

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- การกําหนดราคากลาง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข จึง
(หนวยงานผูใชงาน) กําหนดราคากลางไม
อาจทําใหดําเนินการไมทันตามแผน
ถูกตอง เชนกําหนดราคากลางแลวมากกวา ผูใ ชงาน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ, กําหนดราคากลาง
โดยใชประวัติราคามากกวา 2 ปงบประมาณ,
กําหนดราคากลางโดยใชแหลงที่มาเพียง
แหลงเดียว, กําหนดราคากลางโดยใชราคา
ตลาดเพียงรายเดียว

- อบรมการคํานวณราคากลางใหแก
หนวยงานผูใชงาน

- หนวยงานผูใชงานไมจัดทําราคากลางตาม
วิธีและรูปแบบที่กําหนดตามหลักเกณฑการ
คํานวณราคากลางงาน เชน การคํานวณ
ราคากลางงานกอสราง

- หนวยงานผูใชงานไมจัดทําราคา
กลางตามวิธีและรูปแบบที่กําหนด
เนื่องจากมีความรูไมเพียงพอ รวมถึง
เจาหนาที่จัดหาและ/หรือ
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ มีความรูไม
เพียงพอที่จะทวนสอบหรือ recheck

- จัดอบรม หรือใหความรูเกี่ยวกับการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางสําหรับ
ผูใชงานและเจาหนาที่จัดหา และจัดทํา
คูมือเบื้องตนในการตรวจสอบราคากลาง

- การประกาศเชิญชวน

- ประกาศเชิญชวนไมถูกตองไมตรงกับวันที่
กําหนด

- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

- จัดทํา Checklist

- การเสนอราคา/การตรวจสอบ
เอกสาร/การประกาศผูชนะ

- มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวและไมผาน
คุณสมบัติตาม TOR

- มีโอกาสยกเลิกโครงการ
- ตรวจสอบเอกสารไมครบถวน

- ตรวจสอบคุณสมบัติใหครบถวนตาม
TOR
- จัดทําตารางเปรียบเทียบขอเสนอ (Bid
Comparison) กับเงื่อนไขที่กําหนด

- ลืมประกาศ/ประกาศไมถูกตอง

- จัดทํา Checklist

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การลงนามขอผูกพัน

- คูสัญญาไมมาลงนามตามกําหนดเวลา
- ลงนามสัญญากอนพนระยะเวลาอุทธรณ

- ไมเปนไปตามระเบียบ

- แจงคูสัญญาเปนระยะ ๆ
- จัดทํา Checklist

- การวางหลักประกันการเสนอราคา

- ผูเสนอราคาไมนําหลักประกันการเสนอ
ราคาที่เปนเช็คตัวจริงมายื่นตอ กฟผ.

- กรณีที่มีผูเสนอราคา 2 ราย ผูเสนอ - ควรวางหลักประกันการเสนอราคาเปน
ราคารายใดรายหนึ่งไมนําหลักประกัน หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส
การเสนอราคาตัวจริงมายื่น ทําใหมีผู
เสนอราคาที่ผานคุณสมบัติเพียงราย
เดียว ซึ่งตามระเบียบจะตองยกเลิก
และดําเนินการใหม

- การดําเนินการเพื่อหาคูคา

- ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทัน
ตามเวลาที่หนวยงานตองการ

- ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการ สงมอบ - ผูใชงานควรวางแผนงานใหเหมาะสม
ที่กระชั้นชิดและไมมี ผูเสนอราคา
รายใดทําไดตามเงื่อนไขนั้น
- ผูเสนอราคาเสนอผิดเงื่อนไขที่
- ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารใหมี
กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ความสอดคลองกัน และจัดทํา TOR
เนื่องจากขอความใน TOR มีความไม กลางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
สอดคลอง เชน งานจางเหมาบริการ
ประจําป

- ยื่นขอเสนอในระบบ e-GP

- ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอทางดานราคามา
พรอมกับขอเสนอทางเทคนิค
- ไฟลแนบของบริษัทที่ยื่นขอเสนอเขามาไม
สามารถเปดได

- ทําใหการพิจารณาเกิดความไมเปน
ธรรม
- ทําใหคณะกรรมการพิจารณาไม
สามารถพิจารณาไดอยางครบถวน

- ระบุเงื่อนไขลงไปในขอกําหนดใหชัดเจน
- ขอให อจพ. เสนอใหกรมบัญชีกลางปรับ
ระบบหรือแกไข เพื่อปองกันไฟลที่ไม
สามารถเปดได

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- การรับ PO ของบริษัท/หาง/ราน

ปญหา/อุปสรรค
- บริษัท/หาง/ราน ดําเนินการทํา Bank
Guarantee (BG) ลาชา หรือขอมูลในการ
ทํา BG ไมถูกตอง

ความเสี่ยง
- ทําใหเริ่มนับวัน Quotation date
ไดชา ซึ่งกระทบตอวันสงมอบสินคา

ขอเสนอแนะ
- ขอความรวมมือบริษัท/หาง/ราน ใหสง
draft BG ใหจัดหาตรวจสอบเบื้องตนกอน
- หากลาชาเกิน 7 วัน จะออกหนังสือแจง
เตือนฯ

- การลงนามสัญญางานจางเหมาบริการ - ผูเสนอราคาติดตอไมคอยไดเมื่อพนกําหนด - การจัดซื้อ/จาง ไมเปนไปตามแผนที่ - เจาหนาที่จัดหาควรขอเบอรโทรหลายๆ
วันนัดลงนามสัญญา (ระยะเวลาใกลสิ้นป) กําหนดไว อาจทําใหลงนามผูกพันไม หมายเลข และชองทางในการติดตอ
ทันตามกําหนดและไมไดผูรับจาง
หลายๆชองทาง อีกทั้งตองมีแผนสํารอง
หากไมมาลงนามสัญญา
- ตาม QWP ขั้นตอนที่ 9
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

- ความเขาใจในการ อาน การตีความของ
คําสั่ง, หนังสือหารือ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน หนวยงานกฎหมาย หรือ
ผูเกี่ยวของที่ไมใชเจาหนาที่จัดหา ให
ความเห็นที่แตกตางกัน (บางทานยึดบน
ความเห็นสวนตัว หรือ เห็นตามคนอื่น) ไมได
อาน หรือศึกษา ขอหารือ หนังสือของ
กรมบัญชีกลาง ทําใหขาดความยืดหยุนใน
การใหความเห็นเวลา ปรึกษาหารือ หรือ
ตัดสินใจซึ่งสงผลตอกระบวนการจัดหา
- คณะกรรมการพิจารณา มักผลักภาระให
หัวหนาแผนกจัดหา เปนผูดําเนินการ
พิจารณาและสรุป

- ในระยะยาวองคกรจะมีบุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจมีประสบการณ ใน
หลักการพิจารณาลดลง และไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคของคําสั่ง หรือ
เจตนาของกรมบัญชีกลาง สงผล ให
เกิดการรองเรียน หรือ อุทธรณ

- อจพ. ควรใหความรูเชิงบรรยาย อบรม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
เชน มีการบรรยายแบงกลุมเจาหนาที่
จัดหา/ผูชงาน/ผูบริหาร
และ นํา case study ที่ เกิดปญหา มา
บรรยาย
- กําหนดรูปแบบการดําเนินการพิจารณา
ใหเปนมาตราฐาน
- มีหนวยงานที่รับปญหา/ตอบปญหา/ให
ความเห็น ที่เปนทางการ
- มีเปาหมายในการสราง/สงเสริม
บุคลากร ใหมีความชํานาญในแตละดาน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การใชระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 396 ใน
TOR งานจางเหมาบริการรายป เชน จาง
เหมาบริการดานชาง จางเหมาบริการ
ธุรการ

การแนบระเบียบฉบับที่ 396 ทําใหเกิดความ
สับสนหลายประเด็น เนื่องจาก
1. ตามระเบียบ 396 ที่กําหนดวาลูกจาง
จะตองผานการอบรม บริษัทผูรับจางฯ จะมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นในการอบรมความปลอดภัย
(Safety Orientation) ซึ่งตองคิดเปน
คาใชจายดําเนินการของบริษัท (คาใชจาย
บริษัทตามงบประมาณ15% ตาม
breakdown กฟผ.) เนื่องจาก กฟผ. ไมไดมี
คําสั่งชัดเจนวาคาดําเนินการอบรมในสวนนี้
กฟผ. จะเปนผูจายเงินให (หมายถึงมี
งบประมาณให เหมือนเครื่องแตงกายลูกจาง)
2. เกิดความสับสนวา หากปถัดไปบริษัทใหม
ประมูลได จะตองใหมีการอบรมความ
ปลอดภัยอีกครั้ง หรือสามารถใชเอกสารเดิม
ที่เคยผานการอบรมไดเลย

- บริษัทอาจไปเก็บคาอบรมจากลูกจาง
เอง ซึ่งอาจไมเปนธรรมกับลูกจาง
- อาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร
กับผูยื่นเสนอราคา เนื่องจากการคิด
คาใชจายจะตกหลน (ไมไดคิดคา
อบรมมารวมเปนคาใชจายบริษัทใน
การประมูล)

- ปรับปรุง TOR ใหชัดเจน โดยระบุสิ่งที่
ตองทําตามระเบียบ 396 ลงใน TOR ดวย
- ระบุวาคาใชจายของบริษัทที่จะเกิดขึ้น
จากระเบียบ 396 มีอะไรบาง เชน คา
อบรม เพื่อใหบริษัทคิดราคารวมไปในการ
ประมูลในงบคาใชจายและคาดําเนินการ
15% เพื่อปองกันใหบริษัทไมสามารถมา
คิดคาใชจายกับลูกจางได
- พิจารณาเพิ่มงบประมาณสําหรับการ
อบรมดังกลาว ลงใน TOR ของ กฟผ.

- การตรวจสอบผูทิ้งงานผานระบบ e-GP - ตรวจรายชื่อผูทิ้งงานในระบบ e-GP ไมพบ - เจาหนาที่จัดหาทําการตรวจสอบ
- ตองคนหารายชื่อผูทิ้งงานจากรายชื่อผู
ถึงแมวาผูเสนอราคา/ผูมีอํานาจรายนั้นๆ จะ รายชื่อผูทิ้งงานในระบบ e-GP แลว เสนอราคา และเลขตัวประจําตัวผูเสียภาษี
ถูกประกาศชื่อเปนผูทิ้งงาน
โดยการกรอกรายชื่อผูเสนอราคา หรือ โดยพิมพเวนวรรคใหถูกตอง
เลขประจําตัวผูเสียภาษีเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งอาจทําใหไมพบวาเปนผู
ทิ้งงาน เนื่องจากพิมพขอมูลไมตรงกับ
ขอมูลที่ e-GP ไดลงขอมูลไว

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

- การอุทธรณ

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทวงติงการลง
นามในเอกสารเสนอราคาทุกแผน
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไมสามารถ
click ปุมพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ
e-GP ได

- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตอง click
ปุมพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ
e-GP เอง ซึ่งอาจทําใหเสียเวลาใน
การดําเนินการ

- แจงกรมบัญชีกลางใหมอบสิทธิ์การ
พิจารณาเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP
ใหแกประธานคณะกรรมการพิจารณาฯ
ดวย
- หนวยงานจัดหาแจง / ประชาสัมพันธ
การลงนามในเอกสารเสนอราคาทุกแผน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขอ 55

- ใชเวลานาน
- ไมทันตามแผน เชน งบลงทุน
- ผูยื่นขอเสนอที่ไมผานขอกําหนดของ กฟผ. - การพิจารณาผลการอุทธรณมี
แตย่นื อุทธรณผลการพิจารณา
ผลกระทบกับการดําเนินงาน สงผล
ตอแผนงานของหนวยงาน ผูใชงาน
- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจางหาก
อุทธรณฟงขึ้น

- ทําความเขาใจและติดตาม
- คณะกรรมการพิจารณาฯ ควรชี้แจง
เหตุผลใหผูเสนอราคาที่ไมผานขอกําหนด
ของ กฟผ. เพื่อลดโอกาสการอุทธรณ และ
เพื่อลดโอกาสการรองเรียน
- ควรวิเคราะหรูปแบบการเขียนเงื่อนไข
ของประกาศ และ TOR วาประเด็นใดเปน
จุดออน หรือไมชัดเจนพอ แลวกําหนด
รูปแบบใหเปนมาตราฐานเดียวกันทั้ง กฟผ.

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ
- นํากรณีขอรองเรียน/อุทธรณ มา
วิเคราะห สรุปหาสาเหตุ วามีกี่สาเหตุ เปน
เหตุจาก ผูใชงาน/จนท.จัดหา หรือ
ขั้นตอนของ กฟผ. หรือ ของผูเสนอราคา
แลว อธิบาย/บรรยาย ให ผูเกี่ยวของทั้ง
กระบวนการจัดหาไดเขาใจในปญหา และ
ความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้น
- การใหความรู ความเขาใจกับผูเกี่ยวของ
ในกระบวนการจัดหาอยางตอเนื่องและ
เปนประจํา ในรูปแบบการบรรยาย
สัมมนา เชน คําสั่งกฟผ./หนังสือหารือ
จากกรมบัญชีกลางและอื่นๆที่เกี่ยวของ
เชน Case การอุทธรณ

- บริษัทฯ ยื่นหนังสือมาเมื่อสงคณะกรรมการ - ทําใหเสียเวลาในการจัดซื้อจัดจางใน - ควรจัดใหมีหนวยงานกลางเพื่อวินิจฉัย
วินิจฉัยฯ ของกรมบัญชีกลาง พิจารณาแลว ครัง้ นั้น
หนังสือเขาของ กฟผ. วาเปนหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ แจงวาไมใชการ
อุทธรณหรือไม
อุทธรณ

ลําดับ

3

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

คัดเลือก

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

- การศึกษาหาความรู
ที่เกี่ยวของในงานจัดหา

- Skill ,Logic ของบุคลากรดานจัดหาและ
ผูเกี่ยวของ
- ภาระงานไมสมดุลกับบุคลากร ทําใหไมมี
เวลาไปศึกษาความรูเพิ่มไดอยางเหมาะสม
- ขีดความสามารถ การขวนขวายหาความรู
แตกตางกัน

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- งานที่มีการกําหนดการใชงานไวแลว แต
หนวยงานสงมาใหชา จึงทําใหเปนงาน
เรงดวน หนวยงานผูใชงานเปลี่ยนมาใชวิธี
คัดเลือก ซึ่งโดยปกติตองใชวิธี e-Bidding

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ความเขาใจในการ อาน การตีความ
ของคําสั่ง,หนังสือหารือ แตกตางกัน
หรือไมตรงตามเจตนาของ
กรมบัญชีกลาง สงผลตอการทํางาน
- บุคลากรจะทํางาน/ตัดสินใจ/ให
ความเห็นตามความเคยชิน ซึ่งอาจ มี
ปญหา และผิดพลาดตามมา

- อจพ. ควรใหความรูเชิงบรรยาย อบรม
อยาง ตอเนื่องและเปนระบบ
เชน มีการบรรยายแบงกลุมเจาหนาที่
จัดหา/ผูชงาน/ผูบริหาร
- สรางระบบใหความรู คนหา ในรูปแบบ
database
- จัดทํา app ที่ ตอบคําถาม, ตัวอยาง ,
ปญหา, ใหความรู อีกหนึ่งชองทางของ
การจัดหาแตละวิธี
- ตองดําเนินการจัดหาในระยะเวลา - หนวยงานผูใชงานวางแผนการสงเรื่อง
กระชั้นชิด และสงผลใหเปลี่ยนวิธีการ ใหหนวยงานจัดหาเร็วขึ้น
ซื้อจาง (เลือกวิธีซื้อจางผิดไม
สอดคลองกับขอเท็จจริง) สุมเสี่ยงตอ
การเลี่ยงวิธีการซื้อจางผิด พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางฯ

- การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีคัดเลือกจาก บริษัท - อาจทําให กฟผ. เสียผลประโยชน
ไมนอย กวา 3 ราย อาจมีบริษัทอื่น ๆ ที่
และผูอนุมัติซื้อ/จางลําบากใจ
สามารถเสนอราคาถูกกวาที่ขออนุมัติ
- งานเรงดวนสงผลใหเกิดความผิดพลาด

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและแจงเรื่อง
ระยะเวลาในการจัดหา
- แนะนําใหผูใชงานหาขอมูลเพิ่มเติม

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทที่ไดรับคัดเลือกจากหนวยงาน
คุณสมบัติไมผานตามที่กําหนดใน TOR

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา ไม - ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
เกิดการแขงขันราคาและอาจสงผลให ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการจัดหา
ตองยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

- หนวยงานผูใชงานสงเรื่องขอเบิกซื้อ/จาง
กระชั้นชิด

- งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได
- ดําเนินการไมทันตามแผนผูใชงาน
- สงผลใหเกิดความผิดพลาด
- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและวางแผน
ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

- เอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางไมถูกตอง ไม
ครบถวน เชน แผนการจัดซื้อจัดจาง ราคา
กลาง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง TOR
เอกสารทางเทคนิค และเอกสารที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ

- ไมสามารถดําเนินการออกเอกสาร
สอบราคาได
- งานหยุดชะงัก การจัดซื้อจัดจาง
ลาชา ดําเนินการไมทันตามแผน
ผูใชงาน
- ในการตอรองอาจจะทําใหไดพัสดุไม
เปนไปตามความตองการของผูใชงาน

- เจาหนาที่จัดหารวมกับผูใชงานวางแผน
ความตองการใชงาน
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
เอกสารที่ตองสงใหจัดหาใหชัดเจน
- ขอใหผูใชงานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
กอนสงใหหนวยงานจัดหา

- ไมไดรับคําตอบจากบริษัทฯ ผูเสนอราคา
แมวาติดตามหลายครั้ง

- การเบิกซื้อ/จาง ที่มีลักษณะคลายกัน - หนวยงานจัดซื้อจัดจางตองมีการให
หรือประเภทเดียวกัน แตดําเนินการ ขอมูลและแนะนําหนวยงานเกี่ยวกับ
คนละหนวยงาน
เอกสารสําหรับการเบิกซื้อ/จาง

- บริษัทยกเลิกการผลิตอุปกรณ

- งานหยุดชะงัก/ไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาไดตามเวลา

- เห็นควรใหเจาหนาที่ติดตามอุปกรณที่สั่ง

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- แผนผูใชงานไมเอื้อตอการวางแผนการ
- ดําเนินการไมทันตามกําหนด
จัดหา ทําใหเหลือเวลาในขั้นตอนจัดหานอย

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและวางแผน
ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

- แผนผูใชงานไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน - อาจดําเนินการทันตามกําหนด คือ
จริง เชน กําหนดสงของเร็วกวาความตองการ ไดของทันตามกําหนดแตยังไมถึง
ใชงานอุปกรณ
กําหนดการใชงานจริง ทําใหตองเก็บ
อุปกรณไวนาน

- ผูใชงานควรตรวจสอบและปรับปรุง
แผนการใชงานใหสอดคลองกับความ
ตองการใชงาน

- การประกาศราคากลาง

- การประกาศราคากลางไมตรงตามเวลาที่
ระเบียบกําหนด

- Check list

- การคัดเลือกผูประกอบการ

- ผูประกอบการที่ไดรับคัดเลือกไมยื่น
- ไมเกิดการแขงขันราคา
ขอเสนอ เชน ไมมีความพรอม , ไมมีนโยบาย
เสนองานกับภาครัฐ

- การพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคา

- ผูเสนอราคาที่หนวยงานผูใชงานคัดเลือก
มาแลว มีคุณสมบัติไมครบตามที่ กฟผ.
กําหนด

- ดําเนินการไมถูกตองและครบถวน
ตามระเบียบที่กําหนด

- ผูใชงานควรพิจารณาคุณสมบัติและ
ความพรอมของผูประกอบการใหครบถวน
กอนคัดเลือกใหมาแขงราคา

- ผูเสนอราคาที่หนวยงานผูใชงาน
- ควรใหความรูความเขาใจกับหนวยงาน
คัดเลือกมาแลว มีคุณสมบัติไมครบ
เกีย่ วกับการดําเนินการซื้อ/จาง โดยวิธี
ตามที่ กฟผ. กําหนด ทําใหไมผานการ ตางๆ
พิจารณาดานคุณสมบัติ ซึ่งไม
สอดคลองกับเหตุผลและวิธีการในการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก (การเชิญ
ชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ กฟผ. กําหนด ใหเขาเสนอราคา)

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- การดําเนินการเพื่อหาคูคา

- ถูกรองเรียนจากผูประกอบการที่ไมไดรับ
การเชิญชวน

- การเลือกผูประกอบการที่จะทํา
หนังสือเชิญชวนไมครอบคลุมกับการ
ติดตอซื้อขายในปจจุบัน

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

- หนวยงานผูใชงานระบุราคากลาง/วงเงิน
งบประมาณในแตละเอกสารไมตรงกัน (ใบ
เบิก/บันทึกขอซื้อ
ขอจาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ )
- สงใหกรรมการลงนาม
- การศึกษาหาความรู
ที่เกี่ยวของในงานจัดหา

- สงแกไขใชเวลานาน
- Skill ,Logic ของบุคลากรดานจัดหาและ
ผูเกี่ยวของ
- ภาระงานไมสมดุลกับบุคลากร ทําใหไมมี
เวลาไปศึกษาความรูเพิ่มไดอยางเหมาะสม
- ขีดความสามารถ การขวนขวายหาความรู
แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
- คัดเลือกจากรายชื่อผูประกอบการที่มี
การติดตอซื้อขายลาสุด หรือรวมการเสนอ
ราคาสําหรับงานดังกลาวในปลาสุด

- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนใหแกไข
กอน หากถูกตองแลวจึงจะกดบันทึกการ
สรางใบเบิกได
- เจาหนาที่จัดหาอาจประกาศราคา - เจาหนาที่จัดหาและหัวหนาแผนกฯ ตอง
กลางและ/หรือวงเงินงบประมาณที่ไม ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการ
ถูกตอง
เบิกซื้อและการขอจางทุกฉบับ ใหถูกตอง
ครบถวนตรงกันทั้งหมด
- ไมทันตามแผน เชนงบลงทุน
- ความเขาใจในการ อาน การตีความ
ของคําสั่ง,หนังสือหารือ แตกตางกัน
หรือไมตรงตามเจตนาของ
กรมบัญชีกลาง สงผลตอการทํางาน
- บุคลากรจะทํางาน/ตัดสินใจ/ให
ความเห็นตามความเคยชิน ซึ่งอาจมี
ปญหาและผิดพลาดตามมา

- ติดตามงานและแจงทําความเขาใจ
- อจพ. ควรใหความรูเชิงบรรยาย อบรม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
เชน มีการบรรยายแบงกลุมเจาหนาที่
จัดหา/ผูชงาน/ผูบริหาร
- สรางระบบใหความรู คนหา ในรูปแบบ
database
- จัดทํา app ที่ ตอบคําถาม, ตัวอยาง ,
ปญหา, ใหความรู อีกหนึ่งชองทางของ
การจัดหาแตละวิธี

ลําดับ
4

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการทํางาน
- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

ปญหา/อุปสรรค
- งานที่มีการกําหนดการใชงานไวแลวที่ไม
สามารถเลื่อนออกไปได แตหนวยงานสงมา
ใหชา จึงทําใหเปนงานเรงดวน ซึ่งโดยปกติ
ตองใชวิธี e-Bidding หรือวิธีคัดเลือก

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ตองดําเนินการจัดหาในระยะเวลา
กระชั้นชิด และสงผลใหเปลี่ยนวิธีการ
ซื้อจาง (เลือกวิธีซื้อจางผิดไม
สอดคลองกับขอเท็จจริง) สุมเสี่ยงตอ
การเลี่ยงวิธีการซื้อจางผิด พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจาง
- ดําเนินการไมทันเนื่องจากตองสง
เอกสารกลับไปแกไข เชน ราคากลาง
ผิด หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ไมถูกตอง
- ดําเนินการไมทันตามแผนผูใชงาน
- ติดตอกับผูขาย/ผูรับจางโดยตรง
เพื่อใหเสนอราคาและพิจารณาพรอม
ทั้งออก PO.แลวเสร็จภายใน 1 วัน ซึ่ง
อาจทําใหเกิดการผิดพลาดได

- หนวยงานผูใชงานวางแผนการสงเรื่อง
ใหหนวยงานจัดหาเร็วขึ้น

- เอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางไมถูกตอง ไม
ครบถวน เชน เอกสาร TOR/ ราคากลาง

- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข จึง
อาจทําใหดําเนินการไมทันตามแผน
ผูใชงาน

- ผูใชงานควรตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
กอนสงใหหนวยงานจัดหา

- หนวยงานพิจารณาลาชา

- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจางและ - เห็นควรใหผูใชงานพิจารณาใหรวดเร็ว
อาจทําใหไดรับพัสดุไมทันตอการใชงาน เพือ่ จะไดพัสดุทันตอการใชงาน

- งานเรงดวน ผูใชงานสงใหกระชั้นชิด

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและวางแผน
ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทไมสามารถเสนอราคาไดในบาง
รายการ

- ทําใหผูใชงานไดรับพัสดุไมตรงตอตอ - เจาหนาที่จัดหาตองมีการติดตามและ
ความตองการและอาจทําใหงานลาชา สอบถามจากรานคาวามีพัสดุตามที่
หนวยงานตองการหรือไม หากไมมีครบ
ตามที่ตองการ จัดซื้อตองดําเนินการจัดหา
รายอื่นอยางเรงดวนเพื่อใหทันตอการใช
งาน

- คีย PR แตยังไมสงเอกสาร

- ไมทันตามที่หนวยงานตองการ

- ทําความเขาใจและติดตาม

- พิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร

- หนวยงานผูใชงานไมพิจารณาเอกสารเสนอ
ราคา โดยอางวาเปนหนาที่ของเจาหนาที่
จัดหา (กรณีไมมีคณะกรรมการซื้อจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง)

- เจาหนาที่จัดหายืนยันวาเปนหนาที่ของ
หนวยงานผูใชงานที่ตองพิจารณาเอกสาร
ทางเทคนิคหรือคุณสมบัติ
- ประชาสัมพันธบทบาทและความ
รับผิดชอบของหนวยงานผูใชงาน

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

- เจาหนาที่จัดหาไมมีความรูดาน
เทคนิคของพัสดุที่หนวยงานผูใชงาน
เบิก จึงไมสามารถพิจารณาเอกสาร
เสนอราคาได
- เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ทําใหสง
มอบพัสดุลาชา
- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

- การลงขอมูลลาชา อาจทําให
ดําเนินการไมทันตาม Lead Time
งานจัดหา

- ทําการลงขอมูลในชวงเวลาไมเรงดวน
หรือเวลาพักเที่ยง

- หนวยงานผูใชงานระบุราคากลาง/วงเงิน
งบประมาณในแตละเอกสารไมตรงกัน (ใบ
เบิก/บันทึกขอซื้อ
ขอจาง/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
- การลงขอมูลในเว็บไซตกรมบัญชีกลาง - เว็บไซตกรมบัญชีกลางชา หรือ error
เนื่องจากมีผูใชงานจํานวนมาก

- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนใหแกไข
กอน หากถูกตองแลวจึงจะกดบันทึกการ
สรางใบเบิกได
- เจาหนาที่จัดหาอาจประกาศราคา - เจาหนาที่จัดหาและหัวหนาแผนกฯ ตอง
กลางและ/หรือวงเงินงบประมาณที่ไม ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการ
ถูกตอง
เบิกซื้อและการขอจางทุกฉบับ ใหถูกตอง
ครบถวนตรงกันทั้งหมด

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค
- บริษัท / หาง / ราน ยังไมไดลงทะเบียน
เปนผูคาภาครัฐ

ความเสี่ยง
- การลงขอมูลลาชา อาจทําให
ดําเนินการไมทันตาม Lead Time
งานจัดหา

ขอเสนอแนะ
- ขอความรวมมือผูใชงานสอบถามกับ
บริษัท/หาง/ราน วามีการลงทะเบียนแลว
หรือยัง ตั้งแตตอนขอขอมูลทําราคากลาง

- เว็บไซตกรมบัญชีกลางมีการอัพเดทฟเจอร - ทําใหการบันทึกวันที่ของใบสั่งซื้อจาง - ควรมีฝายประสานงานที่ประชาสัมพันธ
ใหม เชน การหามลงวันที่ยอนหลัง
ไมเปนไปตามขอกําหนด
/ ติดตอสอบถามเบื้องตน
- การกรอกขอมูลใบเบิกผานระบบ ERP - กรณีที่ทําการเบิกโดยแนบ Spec มาใน
ระบบ ERP (ไมมีเอกสารเพิ่มเติม) ผูใชงาน
ไมไดกรอกขอมูลกรรมการพิจารณามาให

- การกําหนด TOR

- เมื่อถึงขั้นตอนที่ตองสงเอกสารเสนอ - ระบุชื่อคณะกรรมการพิจารณาในชอง
ราคาไปใหผูใชงานพิจารณา ผูใชงาน คณะกรรมพิจารณา แยกเด็ดขาดจากผู
เปนคนพิจารณาเอกสารเสนอราคาเสีย กําหนดราคากลางอยางชัดเจน
เอง ซึ่งในกรณีนี้ถือวาผิดระเบียบ
เนื่องจากชื่อผูใชงานที่ปรากฏในใบเบิก
ถือวาเปนคนที่รับผิดชอบขอมูลในใบ
เบิกทั้งหมด รวมไปถึงหนาที่ในการ
กําหนดราคากลาง ซึ่งผูกําหนดราคา
กลางไมสามารถเปนผูพิจารณาเสนอ
ราคาได

- คีย PR ใสหนวยนับไมถูกตอง
- หนวยงานขาดความรูในการบันทึกขอมูล
เบิกซื้อ/จาง ในระบบ ERP

- แจงแกไขถอยระบบ
- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข
สงผลทําใหไดรับพัสดุลาชา

- ติดตามงาน
- หนวยงานควรศึกษาความรูในการบันทึก
ขอมูลในระบบ ERP

- หนวยงานผูใชงานจัดทํา TOR ไมครบถวน
สมบูรณ
- TOR ที่หนวยงานผูใชงานสงใหหนวยงาน
จัดหาไมใชเงื่อนไขมาตรฐานที่แกไขฉบับลาสุด

- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข จึง
อาจทําใหดําเนินการไมทันตามแผน
ผูใชงาน
- ไดรับพัสดุที่ไมตองตามความ
ตองการของหนวยงานผูใชงาน

- ประชาสัมพันธ / ชี้แจงทําความเขาใจ
แกหนวยงาน
- จัดอบรมการจัดทํา TOR ใหผูใชงาน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ
- เจาหนาที่จัดหา และผูมีอํานาจตอง
คํานวณภาษี
มูลคาเพิ่มที่ถูกตอง เปรียบเทียบกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มที่แสดงใน PO ทุกงาน
- ระบบ ERP ควรคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
จากยอดเงิน รวมทั้งหมดใน PO นั้น ๆ
(เนื่องจากมักพบการคํานวณผิดพลาดใน
งานที่มีรายการซื้อจางหลายรายการ แต
ระบบ ERP คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ยอดรวมเงินแตละรายการ แลวนํา
ภาษีมูลคาเพิ่มมาบวกรวมกันภายหลัง ซึ่ง
ไมสอดคลองกับใบสอบราคาของ กฟผ. ที่
ใหรานคา เสนอราคาแตละรายการ
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม แลวคอยคิด
ภาษีมูลคาเพิ่ม
จากยอดรวมทั้งหมด)

- จัดทําขอผูกพันเพื่อนําเสนอตอผูมี
อํานาจ

- ระบบ ERP คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มผิด

- หากตรวจสอบพบหลังจากที่ผูขาย/
ผูรับจาง ลงนามผูกพัน PO แลว ตอง
แจงใหลงนามเอกสารใหม ซี่งอาจเปน
งานที่ผูขาย/ผูรับจาง สงมอบงาน
เรียบรอยแลว แตขั้นตอนการจายเงิน
ตองถูกชะลอไว เนื่องจากตองแกไข
PO. กอน ทําใหผูขาย/ผูรับจาง ไดรับ
เงินลาชา

- การจัดทํา PR.

- Spec ไมชัดเจน คลุมเครือ
- หนวยงานสงเรื่องมากระชั้นชิด เชน การ
เบิกงานดานกิจกรรม CSR ไดรับเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจางไมครบ

- ไดรับพัสดุไมตรงตามความตองการ - ผูใชงานควรใหความสําคัญกับการ
- งานเรงดวนมีโอกาสทําใหเกิดความ กําหนด Spec
ผิดพลาดในการทํางานบอยครั้ง
- หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดควรวาง
แผนการใชงาน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

- การจัดซื้อจัดจางหลังจากไดรับบันทึก/ - ผูใชงานตองการของดวนโดยไปสอบถาม
หัวหนามอบหมายงานแลว
รานคามาแลว

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- อาจเปนการเอื้อประโยชนใหรานคา - ใหซื้อจางโดยหนวยงานผูใชงานในกรณี
นั้น
จําเปนเรงดวนแทน
- ใหดําเนินการขออนุมัติซื้อจางผาน
หัวหนาดวยตนเอง (เดินเรื่องเอง)

- การสอบถามราคาจากผูขาย/ผูรับจาง - การซื้อจางจากผูประกอบการรายเดิมเพียง
รายเดียว เนื่องจากผูประกอบการในจังหวัด
มีจํานวนไมมาก
- การรับ PO ของบริษัท
- บริษัทมารับใบสั่งซื้อจางชา เชน บางบริษัท
ใชระยะเวลาเตรียมเอกสารนาน เชน
เอกสารมอบอํานาจ
- การศึกษาหาความรู
ที่เกี่ยวของในงานจัดหา

5

จางที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

- การเลือกวิธีการจัดหาและการจัดทํา
เอกสารการเบิกซื้อ/จาง

- เลือกซื้อ/จางจากผูประกอบการราย - เช็คประวัติราคาจากระบบ ERP และจาก
ใดรายหนึ่งเปนเวลานาน
เว็บไซตของคลังจังหวัด(ถามี)
เปรียบเทียบราคากอนการออกเรื่อง
- การรอบริษัทที่มาลงนามชา ถึงคอย - เจาหนาที่จัดหาจะดําเนินการตัด
ตัด Quotation date อาจทําให
Quotaion date กอนสง PO ไปใหบริษัท
ดําเนินการไมทันตาม Lead Time
งานจัดหา
- Skill ,Logic ของบุคลากรดานจัดหาและ - ความเขาใจในการ อาน การตีความ - อจพ. ควรใหความรูเชิงบรรยาย อบรม
ผูเกี่ยวของ
ของคําสั่ง,หนังสือหารือ แตกตางกัน อยาง ตอเนื่องและเปนระบบ
- ภาระงานไมสมดุลกับบุคลากร ทําใหไมมี หรือไมตรงตามเจตนาของ
เชน มีการบรรยายแบงกลุมเจาหนาที่
เวลาไปศึกษาความรูเพิ่มไดอยางเหมาะสม กรมบัญชีกลาง สงผลตอการทํางาน จัดหา/ผูชงาน/ผูบริหาร
- ขีดความสามารถ การขวนขวายหาความรู - บุคลากร จะทํางาน/ตัดสินใจ/ให
- สรางระบบใหความรู คนหา ในรูปแบบ
แตกตางกัน
ความเห็นตามความเคยชิน ซึ่งอาจ มี database
ปญหา และผิดพลาดตามมา
- จัดทํา app ที่ ตอบคําถาม, ตัวอยาง ,
ปญหา, ใหความรู อีกหนึ่งชองทางของ
การจัดหาแตละวิธี
- เลือกวิธีการจัดหาที่ไมเหมาะสม
- ไมสามารถดําเนินการจัดหาได
- กําหนดคุณสมบัติที่เกินความจําเปนหรือไม
ชัดเจน
- การกําหนด spec และราคากลางที่ไม
เปนไปตามระเบียบ

- ใหความรู ความเขาใจ แกหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ลําดับ
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง
จางที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

จางที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การคัดเลือกที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษาที่คัดเลือกมาอาจไมครอบคลุม
กลุมวิชาชีพนั้น

- อาจทําใหไมไดผูมีคุณสมบัติที่ดีที่สุด - ตรวจสอบขอมูลระบบศูนยที่ปรึกษาฯ
ใหครบถวน

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไมสามารถ
เลื่อนออกไปได

- หนวยงานผูใชงานสงเรื่องมาให
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ในระยะเวลากระชั้นชิด

- ไมเกิดการแขงขันราคาและอาจสงผลให
ตองยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

- ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเสนอราคา - ผูใชงานควรตรวจสอบรายชื่อผูที่มี
ไมผานคุณสมบัติ
คุณสมบัติใหตรงตามเงื่อนไข กฟผ.
- ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเสนอราคาไม กําหนดกอนนําเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบ
เขารวมการเสนอราคา

- ระยะเวลาในการดําเนินการไมเปนไปตาม
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางเฉลี่ย (Lead
Time)

- การจางที่ปรึกษาทางหนวยงาน
- หนวยงานจัดหาประสานงานกับทาง
ภาครัฐ อาทิ มหาวิทยาลัย ตองมีการ หนวยงานผูใชงาน เรื่องระยะเวลาในการ
เสนอผูมีอํานาจของหนวยงานภาครัฐ จัดสงเอกสารเบิกซื้อ/จาง
ลงนามในเอกสาร อาจสงผลใหตองใช
ระยะเวลาในการสอบราคานาน

- ไมสามารถดําเนินการออกเอกสารสอบ
ราคาได

- ผูใชงานกําหนดรายละเอียดทาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
เทคนิคในใบเบิกซื้อ/ขอจางไมถูกตอง เอกสารที่ใชในการจัดหา
- เอกสารไมครบถวนถูกตอง

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- การจัดทําราคากลางไมเปนไปตาม
- มีการจัดทําราคากลางโดยสืบราคา
หลักเกณฑ ที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จากบริษัท
กําหนด

- เจาหนาที่จัดหารวมกับผูใชงานวางแผน
ความตองการใชงาน
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

- ใหจัดทําราคากลางตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร
0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา

ลําดับ
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง
จางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

-

-

-

-

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางในประเทศ
แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
1

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

ขั้นตอนการทํางาน
- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

ปญหา/อุปสรรค
- เอกสารในการเบิกซื้อ/จาง ไมครบถวน
ถูกตอง
- เอกสารราคากลางไมถูกตอง
- รายละเอียดของบริษัทฯที่นํามาเปนตนเรื่อง
เชน ระยะเวลาสงมอบ การรับประกัน ไม
ตรงกับที่ผูใชงานกําหนด

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- งานหยุดชะงัก/ไมสามารถ
- เจาหนาที่จัดหาตองมีการใหขอมูลและ
ดําเนินการจัดหาไดตามระยะเวลา
แนะนําจัดเตรียมเอกสารสําหรับการเบิก
- สงกลับไปใหผูใชงานแกไข อาจทําให ซื้อ/จาง
ดําเนินการลาชา ไมทันตามแผนผูใชงาน - ทําความเขาใจกับผูใชงาน เรื่องการ
คํานวณราคากลาง และขอใหผูใชงาน
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนสงให
หนวยงานจัดหาดําเนินการ
- หนวยงานผูใชงานควรศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติและดําเนินการเบิกซื้อตาม
ระเบียบฯ

- หนวยงานผูใชงานขาดความรูในการบันทึก - อาจจะทําใหการไดพัสดุลาชาและไม - หนวยงานผูใชงานควรใหความสําคัญ
ขอมูลเบิกซื้อ/จาง ในระบบ ERP
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ในการเขารวมการอบรมการใชงานระบบ
ERP
- หนวยงานผูใชงานพิจารณาลาชา

- ทําใหการไดมาซึ่งพัสดุลาชาไปดวย
และอาจจะทําใหเกิดการสูญเสียของ
งานได

- ผูใชงานกําหนดสงของระบุเปน วันเดือนป - ดําเนินการไมทันตามความตองการ
ที่ตองการ

- เจาหนาที่จัดหาตองมีการติดตามผล
การพิจารณาจากหนวยงานผูใชงานอยาง
ใกลชิด
- ใหระบุเปนจํานวนวัน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- งานเรงดวน ผูใชงานสงใหกระชั้นชิด

- ดําเนินการไมทันตามแผนผูใชงาน
- ติดตอกับผูขาย/ผูรับจางโดยตรง
เพื่อใหเสนอราคาและพิจารณาพรอม
ทั้งออก PO. แลวเสร็จภายใน 1 วัน
ซึ่งอาจทําใหเกิดการผิดพลาดได

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและแจงเรื่อง
ระยะเวลาในการจัดหา

การจัดทํา PR

- Spec ไมชัดเจน คลุมเครือ
- หนวยงานสงเรื่องมากระชั้นชิด เชน การ
เบิกงานดานกิจกรรม CSR ไดรับเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจางไมครบ

- ไดรับพัสดุไมตรงตามความตองการ
- งานเรงดวนมีโอกาสทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานบอยครั้ง

- ผูใชงานควรใหความสําคัญกับการ
กําหนด Spec
- หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดควรวาง
แผนการใชงาน

- ราคากลาง

- คํานวณราคากลางโดยใชการสืบราคาตลาด - ราคาที่นํามาใชเปนราคากลาง อาจ
จากผูประกอบการเพียงรายเดียว
เปนราคาที่ไมมีความเหมาะสม (อาจ
สูงหรือต่ํากวาราคาตลาด)

- ใหความรูความเขาใจ พรอมทั้งชี้แจงถึง
ผลที่อาจเกิด กรณีที่คํานวณราคากลางไม
เหมาะสม

- การกําหนด TOR

- ผูจัดทํา TOR กําหนดเงื่อนไขขอกําหนด
ทางการคาไมครบถวน

- แนะนําใหหนวยงานผูใชงานศึกษา
TOR มาตรฐานจาก web อจพ. และ
นํามาปรับใชตามความเหมาะสมของงาน
เพราะมีความถูกตองครบถวน กอนสงให
หนวยงานจัดหา
- ประชาสัมพันธ / อบรม SMART TOR
ใหผูใชงานรับทราบ

- ไมไดรับพัสดุตรงตามความตองการ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

ปญหา/อุปสรรค
- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

- การสอบถามราคาจากผูขาย/ผูรับจาง - การซื้อ/จางจากผูประกอบการรายเดิม
เพียงรายเดียว เนื่องจากผูประกอบการใน
จังหวัดมีจํานวนไมมาก

ความเสี่ยง
- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

ขอเสนอแนะ
- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนให
แกไขกอน หากถูกตองแลวจึงจะกด
บันทึกการสรางใบเบิกได

- เลือกซื้อ/จางจากผูประกอบการราย - เช็คประวัติราคาจากระบบ ERP และ
ใดรายหนึ่งเปนเวลานาน
จากเว็บไซตของคลังจังหวัด (ถามี)
เปรียบเทียบราคากอนการออกเรื่อง

- การใชงานผานระบบ SRM

- การตั้งคาตางๆ และ จํากัดการเขาใชงาน
ดวย Browser IE เทานั้น

- ใชงานยาก ลดโอกาสของ
ผูประกอบการรายใหมๆ ที่จะเขามา
เสนอราคา
- การตั้งคาตางๆ เชน Fire wall กีดกันการ - ดําเนินการจัดซื้อลาชา เนื่องจาก
เขาใชงาน บางครั้งไมสามารถเปดดู Report เว็บไซตไม Support การทํางาน
ผลการเสนอราคา หรือ ผูลงทะเบียนได

- ปรับปรุงใหเปนเว็บไซตที่ USER
FRIENDLY ทั้งฝงผูประกอบการ และ
เจาหนาที่จัดหา
- ปรับปรุงใหเปนเว็บไซตที่ USER
FRIENDLY ทั้งฝงผูประกอบการ และ
เจาหนาที่จัดหา

- จัดทําขอผูกพันเพื่อนําเสนอตอผูมี
อํานาจ

- ระบบ ERP คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มผิด

- เจาหนาที่จัดหา และผูมีอํานาจตอง
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ถูกตอง
เปรียบเทียบกับภาษีมูลคาเพิ่มที่แสดงใน
PO ทุกงาน
- ระบบ ERP ควรคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
จากยอดเงินรวมทั้งหมดใน PO นั้น ๆ
(เนื่องจากมักพบการคํานวณผิดพลาดใน
งานที่มีรายการซื้อจางหลายรายการ แต
ระบบ ERP คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจาก
ยอดรวมเงินแตละรายการ แลวนําภาษี

- หากตรวจสอบพบหลังจากที่ผูขาย/
ผูรับจาง ลงนามผูกพัน PO แลว ตอง
แจงใหลงนามเอกสารใหม ซี่งอาจเปน
งานที่ผูขาย/ผูรับจาง สงมอบงาน
เรียบรอยแลว แตขั้นตอนการจายเงิน
ตองถูกชะลอไว เนื่องจากตองแกไข
PO กอน ทําใหผูขาย/ผูรับจาง ไดรับ
เงินลาชา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ
มูลคาเพิ่มมาบวกรวมกันภายหลัง ซึ่งไม
สอดคลองกับใบสอบราคาของ กฟผ. ที่
ใหรานคา เสนอราคาแตละรายการแบบ
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม แลวคอยคิด
ภาษีมูลคาเพิ่มจากยอดรวมทั้งหมด)
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สอบราคา

- การสง PO ใหบริษัท/ หาง / ราน

- สง e-mail ไปแลวบริษัท / หาง/ราน แจง - บริษัท / หาง/ราน สงของลาชา
วาไมไดรับ e-mail (กรณีวงเงินไมเกิน 1
เนือ่ งจากไมไดรับ PO ทําใหไมทัน
แสนบาท)
แผนการใชงานของผูใชงาน

- ระบุขอความใน e-mail วาหากไดรับ
แลวรบกวนตอบกลับ หากบริษัทไมตอบ
กลับมาภายในวันรุงขึ้นใหโทรศัพทแจง
บริษัทอีกครั้ง

- การสงเอกสารใหคณะกรรมการ
พิจารณา

- คณะกรรมการพิจารณางานลาชา เชน รอ - สงกลับมายังจัดหาไมทัน Lead
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
สอบถามผูจัดทํา TOR กอน, ติดภารกิจหนา Time ของงานจัดหา ทําใหจัดหาออก ขัน้ ตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา
งาน, ไมไดตรวจเช็ค e-mail
PO ไดลาชา
เชน ตองพิจารณากลับมายังจัดหา
ภายในกี่วัน

- การรออุทธรณ

- หากมีบริษัทเสนอราคามากกวา 1 ราย
ตองรออุทธรณ 15 วัน

- จัดหาดําเนินการไมทัน Lead Time - ควรมีการระบุขอบเขตของการอุทธรณ
ของงานจัดหา
เชน หากงานนั้นมีวงเงินเล็กนอย ก็ควร
ลดระยะเวลารออุทธรณลง

- เอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางจาก
ผูใชงาน

- ผูใชงานไมมีการปรับปรุง TOR ใหตรงกับ
เงื่อนไขมาตรฐานฉบับลาสุด โดยนําตัวอยาง
จากงานจัดหาครั้งกอนนํามาปรับใช เชน
เงื่อนไขบทปรับที่นําของเดิมที่ไมสอดคลอง
กับบทปรับของงานจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของ
กับการพาณิชยโดยตรง

- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข จึง - ผูใชงานควรตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
อาจทําใหดําเนินการไมทันตามแผน กอนสงใหหนวยงานจัดหาดําเนินการ
ผูใชงาน
- หากตรวจสอบพบในภายหลังจากที่
ออกหนังสือเชิญชวนอาจจะตองทํา
การยกเลิก

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- วัตถุประสงคของการจัดหาที่สงมาให
หนวยงานจัดหาดําเนินการไมตรงกับที่ขอ
อนุมัติไวในเลมงบลงทุน เชน ขออนุมัติจัดหา
และติดตั้ง แตสงมาใหดําเนินการแคซื้อ

- ตองสงกลับไปใหผูใชงานทบทวน ซึ่ง
อาจใชระยะเวลาในการแกไขเอกสาร
นาน เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ
งบลงทุน

- ผูใชงานควรตรวจสอบรายการที่ขอ
อนุมัติจัดหาใหตรงกับรายการที่ขอจัดซื้อ
จัดจางใหสอดคลองกับความตองการใช
งาน

- เอกสารTOR/ราคากลาง ไมถูกตอง ไม
ครบถวน ไมเปนไปตามมาตรฐาน

- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข จึง
อาจทําใหดําเนินการไมทันตามแผน
ผูใชงาน

- ใหผูใชงานสงรายละเอียดการเบิกซื้อ
หรือขอจางมาใหหนวยงานจัดหา
ตรวจสอบกอนทุกครั้ง กอนสงใหผูมี
อํานาจลงนามและสงใหหนวยงานจัดหา
ดําเนินการ

- งานเรงดวน ผูใชงานสงใหกระชั้นชิด
- แผนผูใชงานไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
จริง/ระยะเวลาในการจัดหา เชน กําหนดสง
ของเร็ว กระชั้นชิดกับชวงเวลาออก PO

- จัดหาดําเนินการไมทันตามแผน
ผูใชงาน เชน ออกสอบราคา, ออก
ประกาศเชิญชวน หรือแจกเอกสารไม
ทันตามกําหนดแผนผูใชงาน หรือ
อาจจะเกิดขอผิดพลาดขึ้น หากผูมี
อํานาจอนุมัติลงนามไมอยู เชน
ผูใชงานไมทราบวาตองมีการรอ
อุทธรณ จึงระบุเปนวันที่สงของมาใน
TOR แบบกระชั้นชิด

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและวางแผน
ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา
หรือควรดําเนินการโดยวิธีพิเศษแทน
- ขอใหผูใชงานตรวจสอบและปรับปรุง
แผนการใชงานใหสอดคลองกับความ
ตองการใชงาน

- เรื่องมาถึงกระชั้นชิดทําใหมีเวลาประกาศ
นอย

- ไมโปรงใส ทํางานรีบอาจมี
ขอผิดพลาดได

- ใหจัดทํา Time Line ในการดําเนินการ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค
- เอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางไมถูกตอง เชน
ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
TOR เอกสารทางเทคนิค และเอกสารที่
เกี่ยวของอื่น ๆ

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ตองสงกลับหนวยงานแกไขซึ่งอาจทํา - ผูใชงานควรตรวจสอบเอกสารให
ใหไมทันการดําเนินการตามแผน
ถูกตองกอนสงใหหนวยงานจัดหา
- หากตรวจสอบพบในภายหลังจากที่ ดําเนินการ
ประกาศเชิญชวนแลวทําใหตองออก
เอกสารเพิ่มเติม สงผลกระทบตอ
แผนการดําเนินงานของผูใชงาน

- แผนการใชงานของผูใชงานมีเวลาจํากัดไม - อาจมีผูอุทธรณ อุทธรณมาให
เอื้อตอการดําเนินงานจัดหา เชน เมื่อ
ภายหลังทําใหผูใชงานไมสามารถใช
ประกาศผูชนะแลวตองรออุทธรณ 15 วัน งานไดตามแผน
ในทางปฏิบัติงานจริงผูใชงานจําเปนตองใช
ของดวนจึงขออนุมัติไมรออุทธรณตาม
ขอบังคับ 389 ขอ 48 วรรค 9

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและแจงเรื่อง
ระยะเวลา หรือแนะนําใหผูใชงานทําการ
เบิกซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ

- บริษัทเสนอราคาต่ํากวาหรือสูงกวาราคา - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
กลางเกินรอยละ 15 ทําใหกรรมการ
พิจารณาตองจัดทําบันทึกสอบถามกรรมการ
ราคากลาง อาจใชระยะเวลานาน

- ทบทวนหลักเกณฑการกําหนดราคา
กลาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ การ
กําหนดราคากลาง

- ไมมีผูยื่นเสนอราคาเนื่องจากจัดทําราคา
กลางต่ํากวาความเปนจริง

- ไมสามารถดําเนินการจัดหาได

- จัดทําราคากลางใหถูกตองเหมาะสมกับ
ราคาตลาดในปจจุบัน

- บริษัทผูเสนอราคายื่นขอเสนอไมตรงตาม
เงื่อนไขการเสนอราคาที่กําหนด

- บริษัทผูเสนอราคานอยรายทําใหการ - ปรับปรุงเงื่อนไขมาตรฐานใหขัดเจนเพื่อ
แขงขันนอยลงหรือไมมีผูผาน
ไมใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
คุณสมบัติฯ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

ปญหา/อุปสรรค
- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

ความเสี่ยง
- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

- หนวยงานผูใชงานระบุราคากลาง/วงเงิน - เจาหนาที่จัดหา อาจประกาศราคา
งบประมาณในแตละเอกสารไมตรงกัน (ใบ กลางและหรือวงเงินงบประมาณที่ไม
เบิก/บันทึกขอซื้อขอจาง/ตารางแสดงวงเงิน ถูกตอง
งบประมาณฯ )

ขอเสนอแนะ
- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนให
แกไขกอน หากถูกตองแลวจึงจะกด
บันทึกการสรางใบเบิกได
- เจาหนาที่จัดหา และหัวหนาแผนกฯ
ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
การเบิกซื้อและการขอจางทุกฉบับ ให
ถูกตองครบถวนตรงกันทั้งหมด

- การระบุรายละเอียดในขอบเขตของ
งาน (TOR)

- การกําหนดคุณสมบัติผูเสนอราคา และ
เอกสารที่ตองยื่นในวันเสนอราคาไม
สอดคลองกัน เชน กําหนดใหผูเสนอราคา
เปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต แตระบุ
เอกสารที่ตองยื่นในวันเสนอราคาคือหนังสือ
แตงตั้งตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ

- การกําหนดเงื่อนไขที่ไมสอดคลอง - กําหนดเนื้อหาใน TOR ใหสอดคลอง
และไมชัดเจน สงผลใหเกิดปญหาใน และเหมือนกัน เพื่อใหการพิจารณา
การพิจารณาของคณะกรรมการ
เปนไปในทิศทางเดียวกันและถูกตอง
พิจารณา ที่อาจนําไปสูการใชดุลยพินิจ
ในการตีความพิจารณานั้นๆ

- การพิจารณาผลการสอบราคา

- คณะกรรมการพิจารณาไมมีขอมูลของงาน - พิจารณางานลาชา หรือไมครบถวน - ทําความเขาใจกับผูใชงาน ขอใหสงคนที่
เนื่องจากผูที่จัดทํา TOR หามเปน
ไมละเอียดรอบคอบ
เกีย่ วของกับเรื่องนั้นๆ มาเปน
คณะกรรมการพิจารณา
คณะกรรมการ และขอใหผูใชงาน
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวน
ตามที่ระบุใน TOR กอนสงใหหนวยงาน
จัดหาดําเนินการ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การรับPO ของบริษัท/หาง/ราน

- บริษัท/หาง/ราน ดําเนินการทํา BG ลาชา
หรือขอมูลในการทํา BG ไมถูกตอง

- ทําใหเริ่มนับวัน Quotation date
ไดชา ซึ่งกระทบตอวันสงมอบสินคา

- การดําเนินการเพื่อหาคูคา

- ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทัน
ตามเวลาที่หนวยงานตองการ

- ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการสงมอบที่ - ผูใชงานควรวางแผนงานใหเหมาะสม
กระชั้นชิดและไมมีผูเสนอราคารายใด
ทําไดตามเงื่อนไขนั้น

- การยื่นขอเสนอ

- ผูยื่นขอเสนอนอยราย ผูยื่นขอเสนอยื่น
เงื่อนไขไมตรงตามขอกําหนด หนวยงาน
กําหนดคุณสมบัติผูเสนอราคาโดยไมจําเปน

- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

- ขอใหผูใชงานตรวจสอบและขอ
คําปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนสงให
หนวยงานจัดหา

- ดําเนินการไมครบตามกรอบเวลา
ของระเบียบ

- Check list

- การประกาศเชิญชวน/เผยแพร/อุทธรณ - ประกาศ/เผยแพร/อุทธรณ ไมครบตาม
กําหนดเวลา

- ขอความรวมมือบริษัท/หาง/ราน ใหสง
draft BG ใหจัดหาตรวจสอบเบื้องตนกอน
- หากลาชาเกิน 7 วัน จะออกหนังสือแจง
เตือนฯ

- การยื่นเอกสารสอบราคา

- vendor list ไม update
- ไมมีการแขงขันราคาอยางเปดกวาง
- เงื่อนไข spec ไมเปดกวาง
หรืออาจไมมีผูยื่นเสนอราคา
- เวลาดําเนินการไมเพียงพอ (กระชั้นชิด)
- ชองทางการประชาสัมพันธไมเพียงพอ
- ไมสามารถเขารับ-ยื่นซองได เนื่องจากการ
ระบาดของ COVID19

- จัดระบบ vendor list ใหมี
ประสิทธิภาพ / update เปนประจํา /
sharing
- ยื่นเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส

- การยื่นหลักประกันสัญญา

- ผูประกอบการไมสามารถจัดทําเอกสาร
และยื่นหลักประกันสัญญาให กฟผ. ไดใน
เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการระบาดของ
COVID19

- กฟผ.รับหลักประกันสัญญาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส

- กระบวนการลงนามสัญญาลาชา

ลําดับ

3

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ประกวดราคา

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ระยะเวลาในการดําเนินการ

- หนวยงานผูใชงานสงเรื่องมาใหหนวยงาน
จัดหาดําเนินการเรงดวน โดยไมมีการคํานึง
ระยะเวลาตามกระบวนการของจัดหา (Lead
Time)

เนื่องจากความเรงดวน อาจทําให
- เจาหนาที่จัดหาอาจตรวจเอกสาร
หรือเงื่อนไขตางๆ ไมครบถวน ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความผิดพลาดในภายหลัง
อาจสงผลถึงการยกเลิกการจัดซื้อจัด
จางในครั้งนั้นๆ
- ระยะเวลาในการใหผูประกอบการ
เตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคาสั้นเกินไป
ซึ่งอาจทําใหไมมีผูเขาเสนอราคา และ
ตองยกเลิกงานสอบราคาในครั้งนั้น

- เนนย้ําไปยังหนวยงานถึงเรื่อง
ระยะเวลาการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
แตละวิธี เพื่อใหผูใชงานเตรียมแผนการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม

- สงใหกรรมการลงนาม

- ใชเวลานาน

- ไมทันตามแผน เชนงบลงทุน

- ทําความเขาใจและติดตาม

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- เอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางไมถูกตอง ไม
ครบถวน ไมเปนไปตามมาตรฐาน เชน
แผนการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ตาราง
แสดงวงเงินราคากลาง TOR เอกสารทาง
เทคนิค และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ

- การจัดซื้อจัดจางลาชา ดําเนินการไม
ทันตามแผนผูใชงาน
- เรงติดตามงานทําใหเสียเวลาทํางาน
อื่นและใชเวลานาน

- ผูใชงานควรตรวจสอบขอมูลถูกตอง
กอนสงใหหนวยงานจัดหา
- ใหผูใชงานควรสงรายละเอียดการเบิก
ซื้อหรือขอจางมาใหหนวยงานจัดหา
ตรวจสอบ กอนสงใหผูมีอํานาจลงนาม
และสงใหหนวยงานจัดหาดําเนินการ

- บริษัทเสนอราคาต่ํากวาหรือสูงกวาราคา - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
กลางเกินรอยละ 15 ทําใหกรรมการ
พิจารณาตองจัดทําบันทึกสอบถามกรรมการ
ราคากลาง อาจใชระยะเวลานาน

- ทบทวนหลักเกณฑการกําหนดราคา
กลาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ การ
กําหนดราคากลาง

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- หลักประกันที่บริษัทฯนํามายื่นไมถูกตอง
ครบถวน ในสาระสําคัญ ทําใหไมผาน
คุณสมบัติในการเขารวมการเสนอราคา

- บริษัทยื่นหลักประกันซองไมเปนไป
ตามขอกําหนด เชน รูปแบบ
หลักประกัน เงื่อนไขที่ระบุใน
หลักประกัน และจํานวนเงินใน
หลักประกัน

- ประชาสัมพันธใหบริษัทที่มาซื้อ
เอกสารประกวดราคาทราบเกี่ยวกับการ
วางหลักประกันซองใหครบถวน

- กรณีวงเงินเกิน 5 ลานบาท หนวยงานยัง
ไมไดขออนุมัติแผน แตสงเรื่องมาให
หนวยงานจัดหาดําเนินการซึ่งไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาได หรือแผนที่ประกาศบน
เว็บไซดมีชื่อไมตรงกับงานที่จะดําเนินการจริง

- ทําใหผูใชงานไมไดของตาม
- แนะนําใหผูใชงานตรวจสอบขอมูลกอน
ระยะเวลาที่ตองการ
สงหนวยงานจัดหา
- ทําใหผูสนใจเขารวมประกวดราคา
ไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง อาจทําใหเสีย
โอกาส

- คีย PR แตยังไมสงเอกสาร

- ไมทันตามแผน

- ทําความเขาใจและติดตาม

- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนให
แกไขกอน หากถูกตองแลวจึงจะกด
บันทึกการสรางใบเบิกได

- หนวยงานผูใชงานระบุราคากลาง/วงเงิน - เจาหนาที่จัดหา อาจประกาศราคา
งบประมาณในแตละเอกสารไมตรงกัน (ใบ กลางและหรือวงเงินงบประมาณที่ไม
เบิก/บันทึกขอซื้อขอจาง/ตารางแสดงวงเงิน ถูกตอง
งบประมาณฯ )

- เจาหนาที่จัดหา และหัวหนาแผนกฯ
ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
การเบิกซื้อและการขอจางทุกฉบับ ให
ถูกตองครบถวนตรงกันทั้งหมด

- หนวยงานผูใชงานมีการระบุยี่หอ รุน ไวใน
รายละเอียดคุณลักษณะหรือมีการกําหนด
รายละเอียดใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง
เปนการเฉพาะ

- ใหหนวยงานผูใชงานตรวจสอบอยาง
ละเอียดวาขอกําหนดที่สงมานั้น ไม
กําหนดรายละเอียดใหใกลเคียงกับยี่หอ
ใดยี่หอหนึ่งเปนการเฉพาะ

- เมื่อออกประกวดราคาไปมีบริษัท
รองเรียนวาขอกําหนด กฟผ. เอื้อ
ประโยชนใหกับผูเสนอราคารายใดราย
หนึ่ง

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- กําหนดราคากลางมาสูงกวางบประมาณ

- หากดําเนินจัดซื้อจัดจางไปแลวจะทํา
ใหเกิดปญหาการจายเงินในภายหลัง
- งานจัดซื้อครั้งนั้นตองใชระยะเวลา
ดําเนินการมากขึ้น เนื่องจากตองสง
เรื่องคืน

- ใหหนวยงานตรวจสอบงบประมาณ
หากจําเปนตองกําหนดราคากลางสูงกวา
งบประมาณ ใหหนวยงานกลับไปจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม

- หนวยงานสงตนเรื่องมาใหจัดหาดําเนินการ
แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
หนวยงานไมไดจัดทําและขึ้นแผนในเว็บไซต
กฟผ.

- ทําใหการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางผิด
ขอบังคับและระเบียบของ กฟผ.
- งานจัดซื้อครั้งนั้นตองใชระยะเวลา
ดําเนินการมากขึ้น
- จัดหาตองดําเนินการขอขอมูลเพื่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง อาจทําให
ดําเนินการไมทันตามแผนผูใชงาน

- ใหหนวยงานตรวจสอบแผนการจัดซื้อ
จัดจางแตละป และจัดทําแผนประจําป
ใหแลวเสร็จ กอนสงใหหนวยงานจัดหา
ดําเนินการ
- ทําความเขาใจกับผูใชงาน วางานที่
เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรงที่มีมูลคา
มากกวา 5 ลานบาทจะตองดําเนินการ
จัดทําและประกาศแผนกอนดําเนินการ
จัดหา

- การประกาศเชิญชวน/เผยแพร/อุทธรณ - ประกาศ/เผยแพร/อุทธรณ ไมครบตาม
กําหนดเวลา

- ดําเนินการไมครบตามกรอบเวลา
ของระเบียบ

- Check list

- การระบุรายละเอียดในขอบเขตของ
งาน (TOR)

- คณะกรรมการพิจารณา ตองใชดุลย - ใหใช SMART TOR และระบุ
พินิจในการพิจารณาเงื่อนไข ทําใหเกิด รายละเอียดเงื่อนไขการพิจารณาใหชัดเจน
ความเสี่ยงที่จะพิจารณาไมถูกตอง
และ/หรือเกิดการอุทธรณผลการ
พิจารณา ซึ่งอาจทําใหคําอุทธรณฟงขึ้น
เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาไม
ถูกตอง

- ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจางใน
เว็บไซต กฟผ.

ปญหา/อุปสรรค

- เขียน TOR ไมชัดเจน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การเสนอราคา

- มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวและไมผาน
คุณสมบัติตาม TOR

- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

- ผูใชงานควรตรวจสอบและขอ
คําปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนสงให
หนวยงานจัดหา

- การยื่นเอกสารเสนอราคา

- ผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติในประเด็น
ทั่วไป เชน หลักประกันซอง เอกสารเบื้องตน
ฯลฯ
- ผูประกอบการไมสามารถจัดทําเอกสาร
และยื่นหลักประกันสัญญาให กฟผ. ไดใน
เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการระบาดของ
COVID19
- กรรมการเปดซองของหนวยงานผูใชงาน
และหนวยงานการเงินบางครั้งลืมวามีการ
เปดซอง ในวันที่กําหนด

- ไมเกิดการแขงขันอยางกวางขวาง

- ประชาสัมพันธใหผูประกอบการมากขึ้น

- กระบวนการลงนามสัญญาลาชา

- กฟผ.รับหลักประกันสัญญาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส

- ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตาม
ระเบียบ กฟผ.

- กําชับหนวยงานใหบันทึกกําหนดการ
เปดซองไวตารางการทํางานของตนเอง

- การจองหองประกวดราคา

- จองหองประกวดราคาไมได

- เจาหนาที่จัดหาไมสามารถจองหอง - สอบถามผูที่จองหองประกวดราคา ขอ
ประกวดราคาเพื่อยื่นรับซองขอเสนอ ใชหองรวมกันหากเปนไปได
ได เนื่องจากหองประกวดราคาคิวเต็ม
จากการถูกจองใชงานจํานวนมาก ทํา
ใหตองเลื่อนกําหนดการการยื่นซอง
ออกไป อาจกระทบกับตารางงานของ
คณะกรรมการรับและเปดซอง

- การดําเนินการเพื่อหาคูคา

- ผูยื่นขอเสนอไมผานเกณฑการพิจารณา ทํา - ผูยื่นขอเสนอยื่นหลักประกันซองโดย
ใหเหลือผูแขงขันนอยราย
ระบุระยะเวลาการรับประกันที่ไม
ครอบคลุมตามที่เอกสารประกวดราคา
กําหนด

- การยื่นหลักประกันสัญญา

- เปดซองประกวดราคา

- จัดทําเอกสารขอแนะนํา และขอควร
ระวังในการยื่นเอกสารตางๆ เชน ซอง
ขอเสนอทางเทคนิคและซองราคา รวมถึง
เอกสารประกอบ

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทัน
ตามเวลาที่หนวยงานตองการ

- ผูใชงานกําหนดเงื่อนไขการสงมอบที่ - ผูใชงานควรวางแผนงานใหเหมาะสม
กระชั้นชิดและไมมีผูเสนอราคารายใด
ทําไดตามเงื่อนไขนั้น

- สงใหกรรมการลงนาม

- ใชเวลานาน

- ไมทันตามแผน เชนงบลงทุน

- ออกสัญญา

- เนื่องจากบางบริษัท มี Vendor ในระบบ - ตองยกเลิกเลขที่สัญญา และ
SAP หลายเลขทําใหพนักงานจัดหาอาจเลือก ดําเนินการออกสัญญาใหม
เลขที่ Vendor ผิด

- กอนออกสัญญาใหพนักงานจัดหา
ตรวจสอบเลข Vendor ใหรอบคอบ
หากตรวจแลวพบกวามีเลข Vendor ที่
ไมไดมีการใชงาน ใหแจงลบเลขนั้นออก
จากระบบ

- การอุทธรณ

- ผูเสนอราคาที่ไมผานขอกําหนดของ กฟผ. - การพิจารณาผลการอุทธรณมี
แตยื่นอุทธรณผลการพิจารณา
ผลกระทบกับการดําเนินงานซึ่งบาง
งานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตฯ
- การพิจารณาอุทธรณกระทบ
แผนการดําเนินงาน
- มีโอกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจางหาก
อุทธรณฟงขึ้น

- คณะกรรมการพิจารณาฯ ควรชี้แจง
เหตุผลใหผูเสนอราคาที่ไมผาน
ขอกําหนดของ กฟผ. เพื่อลดโอกาสการ
อุทธรณ
- ควรพิจารณาวาผูอุทธรณมีสิทธิ
อุทธรณหรือไม เชน หากไมใชผูย่นื
ขอเสนอก็ถือวาไมตองพิจารณา
- ควรกําหนด Deadline เพื่อใหการ
พิจารณารวดเร็วขึ้น

- คูมือการทํางาน เชน WI ในเว็บ อจพ. ยัง
ไมสมบูรณ

- ควรมีคูมือการทํางานที่ถูกตองสมบูรณ
เพื่อการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน (พรอมตัวอยาง)

- มีเกิดโอกาสทํางานผิดพลาด

- ทําความเขาใจและติดตาม

ลําดับ
4

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
พิเศษ

ขั้นตอนการทํางาน
- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

ปญหา/อุปสรรค
- หนวยงานผูใชงานขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดทําเงื่อนไขเฉพาะงาน (TOR) และ
บันทึกไมครบถวน ถูกตอง ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตอได และสวนใหญเปนงาน
เรงดวน มีผลเกี่ยวเนื่องใหเจาหนาที่จัดหา
ตองเรงกระบวนการทํางาน

ความเสี่ยง
- หนวยงานผูใชงานจัดทําเอกสาร
เงื่อนไขเฉพาะงาน (TOR) ไมถูกตอง
เชน ไมระบุบทปรับ สถานที่จัดสง
เปนตน สงผลใหตองสงเอกสารกลับไป
ดําเนินการใหม
- อาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอน
ของการดําเนินงานเนื่องจากกระชั้นชิด

ขอเสนอแนะ
- ใหหนวยงานผูใชงาน ใช TOR
มาตรฐานจาก web อจพ. และนํามา
ปรับใชตามความเหมาะสมของงาน
เพราะมีความถูกตองครบถวน
- ควรมีการ CRM หนวยงานทุกป

เอกสารไมถูกตอง ครบถวน เชน
- สงกลับไปใหผูใชงานแกไข อาจทําให - ทําความเขาใจกับผูใชงาน เรื่องการ
- บันทึกขอซื้อขอจางระบุไมถูกตอง
ดําเนินการลาชา ไมทันตามแผนผูใชงาน คํานวณราคากลาง และขอใหผูใชงาน
- เอกสารราคากลาง ไมถูกตอง (แบบ บก.)
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนสงให
- รายละเอียดของบริษัทฯที่นํามาเปนตนเรื่อง
หนวยงานจัดหาดําเนินการ
เชน ระยะเวลาสงมอบ การรับประกัน ไม
- ใหผูใชงานสงรายละเอียดการเบิกซื้อ
ตรงกับที่ผูใชงานกําหนด
หรือขอจางมาใหหนวยงานจัดหา
- เอกสารการเปนตัวแทนจําหนายไม
ตรวจสอบกอนทุกครั้ง กอนสงใหผูมี
update เปนปจจุบัน
อํานาจลงนามและสงใหหนวยงานจัดหา
- ระบุยี่หอ/รุน ผิดพลาด หรือปจจุบันได
ดําเนินการ
ยกเลิกการผลิตรุนนั้นไปแลว หรือ
รายละเอียดอื่นๆ ไมถูกตอง
- งานเรงดวน ผูใชงานสงใหกระชั้นชิด

- อาจมีขอผิดพลาดในการดําเนินการ - ทําความเขาใจกับผูใชงานและแจงเรื่อง
จัดซื้อจัดจาง หรือไมทันตามกําหนด ระยะเวลาในการจัดหา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารการเบิกซื้อและ
การขอจาง

- การรับPO ของบริษัท/หาง/ราน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- TOR กําหนดคุณสมบัติผูเสนอราคา/
เอกสารเกินความจําเปน

- ผูเสนอราคาเสนอเอกสารคุณสมบัติ - ทําความเขาใจกับหนวยงานผูใชงานใน
หรือเอกสารเทคนิคไมครบถวน
การกําหนด TOR งานวิธีพิเศษ ให
สอดคลองกับการที่ไดเลือกผูเสนอราคา
มาแลว

- หนวยงานผูใชงานคีย Account
assignment ไมถูกตอง

- เริ่มดําเนินการซื้อจางลาชา
เนื่องจากตองใหหนวยงานฯ แกไขใบ
เบิกกอน

- ประชาสัมพันธใหกับผูใชงาน
- ระบบ ERP ควรมีการแจงเตือนให
แกไขกอน หากถูกตองแลวจึงจะกด
บันทึกการสรางใบเบิกได

- หนวยงานผูใชงานระบุราคากลาง/วงเงิน - เจาหนาที่จัดหา อาจประกาศราคา
งบประมาณในแตละเอกสารไมตรงกัน (ใบ กลางและหรือวงเงินงบประมาณที่ไม
เบิก/บันทึกขอซื้อขอจาง/ตารางแสดงวงเงิน ถูกตอง
งบประมาณฯ )

- เจาหนาที่จัดหา และหัวหนาแผนกฯ
ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
การเบิกซื้อและการขอจางทุกฉบับ ให
ถูกตองครบถวนตรงกันทั้งหมด

- บริษัท/หาง/ราน ดําเนินการทํา BG ลาชา
หรือขอมูลในการทํา BG ไมถูกตอง

- ขอความรวมมือบริษัท/หาง/ราน ใหสง
draft BG ใหจัดหาตรวจสอบเบื้องตน
กอน
- หากลาชาเกิน 7 วัน จะออกหนังสือแจง
เตือนฯ

- การสอบถามราคาจากผูขาย / ผูรับจาง - ถูกรองเรียนจากผูประกอบการที่ไมไดรับ
การเชิญชวน

- ทําใหเริ่มนับวัน Quotation date
ไดชา ซึ่งกระทบตอวันสงมอบสินคา

- การเลือกผูประกอบการที่จะทํา
- คัดเลือกจากรายชื่อผูประกอบการที่มี
หนังสือเชิญชวนไมครอบคลุมกับผูที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
- หาขอมูลจากหนวยงานตางๆ ภายใน
กฟผ. และเว็บไซตที่เชื่อถือได

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การประกาศราคากลาง

- การประกาศราคากลางไมตรงตามเวลาที่
ระเบียบกําหนด

- ดําเนินการไมถูกตองและครบถวน
ตามระเบียบที่กําหนด

- Check list

- การพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคา

- ผูเสนอราคาที่หนวยงานผูใชงานคัดเลือก
มาแลว มีคุณสมบัติไมครบตามที่ กฟผ.
กําหนด

- ผูเสนอราคาที่หนวยงานผูใชงาน
- ควรใหความรูความเขาใจกับหนวยงาน
คัดเลือกมาแลว มีคุณสมบัติไมครบ
เกีย่ วกับการดําเนินการซื้อ/จาง โดยวิธี
ตามที่ กฟผ. กําหนด ทําใหไมผานการ ตางๆ
พิจารณาดานคุณสมบัติ ซึ่งไม
สอดคลองกับเหตุผลและวิธีการในการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ (การเชิญ
ชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ กฟผ. กําหนด ใหเขาเสนอราคา)

- การคัดเลือกผูประกอบการ

- ผูประกอบการที่ไดรับคัดเลือกไมยื่น
- ไมเกิดการแขงขันราคา
ขอเสนอ เชน ไมมีความพรอม , ไมมีนโยบาย
เสนองานกับภาครัฐ

- การลงนามสัญญาและหลักประกัน

- การของดเวนการวางหลักประกันของ
หนวยงานรัฐ เนื่องจาก หนวยงานของรัฐ อยู
ในบังคับของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 5 การทําสัญญาและ
หลักประกัน สวนที่ 2

- พิจารณาคุณสมบัติและความพรอม
ของผูประกอบการใหครบถวนกอน
คัดเลือกใหมาแขงราคา

- การขออนุมัติจาก ผวก. ตองใช
- ควรขออนุมัติปรับปรุงระเบียบที่
ระยะเวลาในการดําเนินการทําให หาก เกีย่ วของ
เปนงานเรงดวนอาจเกิดความเสียหาย
แกงานได

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

หลักประกัน ขอ 169 กําหนด “ในกรณีที่
หนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอหรือเปน
คูสัญญาไมตองวางหลักประกัน” และสัญญา
ที่มีเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ
ที่ กฟผ. จําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาของผูจําหนาย ผูผลิต หรือผูใหบริการ
การวางหลักประกันของ แตการจัดซื้อจัดจาง
เชิงพาณิชยดําเนินการตามขอบังคับ กฟผ.
ฉบับที่ 389 วาดวย การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย
โดยตรงขอ 39 (3) ที่กําหนดเงื่อนไขให
คูสัญญาตองวางหลักประกันสัญญาในอัตรา
ไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาสัญญา ทั้งนี้
เวนแตกรณีมีเหตุสมควรที่ผูวาการเห็นวาไม
จําเปนตองกําหนดเงื่อนไขตามขอนี้ก็ให
กระทําได
5

จางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก

- การคัดเลือกที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษาที่คัดเลือกมาอาจไมครอบคลุม
กลุมวิชาชีพนั้น

- อาจทําใหไมไดผูมีคุณสมบัติที่ดีที่สุด - ตรวจสอบขอมูลระบบศูนยที่ปรึกษาฯ
ใหครบถวน

- ราคากลาง

- คํานวณราคากลางไมเปนไปตามหลักเกณฑ - ราคาที่นํามาอาจผิดพลาด มี
การคํานวณราคากลางงานจางที่ปรึกษาของ รายละเอียดยิบยอย (แตละตําแหนงมี
สํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
คาตอบแทนตางกัน) และที่มาของคา
จัดทํารายงาน ตองหาขอมูลเพิ่มเติม +
ราคารวม vat/ไมรวม vat

- ควรจัดการอบรมเพื่อใหความรูความ
เขาใจกับหนวยงานผูใชงานและ
หนวยงานจัดหา เกี่ยวกับการคํานวณ
ราคากลางงานจางที่ปรึกษา

ลําดับ

6

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ขอกําหนด

- การกําหนดคุณสมบัติที่ปรึกษาและบุคลากร - มีความไมชัดเจน อาจทําใหเกิดความ - ใหความรูความเขาใจกับหนวยงาน
รวมถึงผลงานของที่ปรึกษาไมชัดเจน
สับสน เนื่องจากหนวยงานขาดความ ผูใ ชงานเกี่ยวกับการดําเนินการจางที่
เขาใจในความหมายของงานจางที่
ปรึกษา
ปรึกษา

- หลักเกณฑการใหคะแนน

- ไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน

-

-

- เกิดขอสงสัยและทักทวง ทําใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงาน

-

-

รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้างต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารพัสดุ
1.สรุปรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ลาดับ

ปริมาณงาน ปริมาณงาน รวมปริมาณงาน
ยกมาจากปี 62 รับเข้า ปี 63
ปี 63
วิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
(ฉบับ)
(ฉบับ)
(ฉบับ)

พ.ร.บ.
1
เฉพาะเจาะจง
รวม พ.ร.บ.
พาณิชย์โดยตรง
1
ตกลงราคา
2
สอบราคา
3
ประกวดราคา
4
พิเศษ
5
จ้างทีป่ รึกษา
รวม พาณิชย์โดยตรง
รวม

ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
งานทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
ปริมาณ
ร้อยละ
มูลค่า
(ฉบับ)
(ล้านบาท)

งานระหว่างดาเนินการ
ปริมาณ
ร้อยละ
(ฉบับ)

0
0

6
6

6
6

4
4

66.67
66.67

4.18
4.18

2
2

33.33
33.33

2
7
52
30
0
91
91

95
8
37
124
3
267
273

97
15
89
154
3
358
364

94
5
42
137
2
280
284

96.91
33.33
47.19
88.96
66.67
78.21
78.02

36.06
5.77
12,614.61
1,368.55
13.95
14,038.94
14,043.12

3
10
47
17
1
78
80

3.09
66.67
52.81
11.04
33.33
21.79
21.98

หมายเหตุ - ข้อมูลจากสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน

รายงานการประหยัดงบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้างต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารพัสดุ
2.สรุปรายงานการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
มูลค่างานแล้วเสร็จ

ราคากลาง

(ล้านบาท)*

(ล้านบาท)

ประหยัดเทียบกับราคากลาง

ประเภทงาน

ปริมาณงานแล้วเสร็จ

งานซื้อ

143

2,981.85

3,447.73

465.88

13.51

งานจ้าง

141

11,061.27

14,888.70

3,827.43

25.71

รวม

284

14,043.12

18,336.43

4,293.32

23.41

หมายเหตุ - งานที่ดาเนินการจัดทาข้อผูกพันแล้วเสร็จในปี 2563
- * ไม่รวมมูลค่าของงานจัดซื้อจัดจ้างสัญญาย่อย (เนื่องจากไม่มีราคากลาง)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางภายใต พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
ลําดับ
1

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

- การรับบันทึกขอซื้อ/จางจากผูใชงาน - ผูใชงานสงบันทึกขอซื้อ/จาง กระชั้นชิด
กําหนดใชงานเร็วเกินไป

ความเสี่ยง
- ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได

- ผูใชงานแจงขอมูลซื้อ/จางไมครบถวน
ถูกตองตาม พ.ร.บ. ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ทํา
ใหตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกาศแผน
- ผูใชงานไมไดปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัด
จางที่ไดประกาศไวแลว

ขอเสนอแนะ
- ขอทราบแผนความตองการใช
งานทุกไตรมาสหรือทุกป
- ทําความเขาใจกับผูใชงาน
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาที่
ใชในการจัดซื้อจัดจาง
- เผยแพร Infographic เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอซื้อขอจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
- ทําความเขาใจกับผูใชงาน
เกี่ยวกับ การแจงขอมูลให
ครบถวนถูกตองตาม พ.ร.บ.
ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ
- ใชแบบฟอรมเพื่อใหไดขอมูล
ถูกตอง ครบถวน

- ไมไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
ทําใหการจัดซื้อจัดจางลาชา

- ใหความรูและทําความเขาใจกับ
ผูใชงานเกี่ยวกับการประกาศแผน
- ติดตามผูใชงานใหปรับปรุง
โดยเร็ว

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- การสอบราคา

- ผูใชงานแจงรายละเอียดทางเทคนิคใน
บันทึกขอซื้อ/จางไมครบถวนถูกตอง ทําให
ตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- การประกาศราคากลาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศราคากลางใน - ไมไดประกาศราคากลางภายใน
เว็บไซต กฟผ.
ระยะเวลาที่กําหนด

- การประชุมพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง - กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ
- กรรมการติดภารกิจ

- การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

- ออกสอบราคาลาชา

ขอเสนอแนะ
- ติดตามผูใชงานใหแกไขโดยเร็ว
- ใชแบบฟอรมในการขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใหได
ขอมูลถูกตองครบถวน
- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหา
ตรวจสอบการประกาศราคา
กลางทุกงาน

- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผนทํา - ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา
ความเห็นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมาย
ผูแทน

- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะติดตาม - ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน
แลวหลายครั้ง
- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอราคาไม
ครบถวนถูกตอง

- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม
- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการ
สรุปผลซื้อ/จาง และติดตาม
บริษัทใหแกไขหรือสงขอมูล
เพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลซื้อ/จางไวลวงหนา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทไมยอมรับขอเสนอของ กฟผ.
- ซื้อ/จางโดยยอมรับเงื่อนไขของ
เนื่องจากเปนผูผลิต/ผูจําหนายเพียงรายเดียว บริษัท ซึ่งอาจทําให กฟผ. เสีย
ประโยชน

- สืบหาผูขายรายใหมๆ
- ทําสัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่ม
อํานาจตอรอง
- ตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจางอื่น
ที่มีลักษณะเงื่อนไขใกลเคียงกัน
และ กฟผ. เคยยอมรับแลว เพื่อ
นําขอมูลมาเจรจากับบริษัท

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศผูชนะใน
เว็บไซต กฟผ.

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหา
ตรวจสอบการประกาศผูชนะทุก
งาน

- ไมไดประกาศผูชนะ

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
1

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การรับใบเบิกซื้อ/ขอจาง และเอกสาร - เนื่องจากเปนวิธีการจัดซื้อจัดจางที่ไมไดทํา - ดําเนินการลาชา อาจไมทันตามแผน - จัดทําองคความรู/ AAR สําหรับใช
ประกอบการจัดซื้อจัดจาง
เปนประจํา เจาหนาที่จึงขาดความเชี่ยวชาญ
งานในครั้งถัดไป
ในการดําเนินการ ทําใหตองใชเวลาศึกษา/
สอบถาม
- ผูใชงานสงบันทึกขอซื้อ/จาง กระชั้นชิด
กําหนดใชงานเกินไป

- ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
งาน เรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได

- ผูใชงานแจงขอมูลซื้อ/จางไมครบถวน
ถูกตองตามระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ทําใหตอง
สงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- การสอบราคา

- ผูใชงานแจงรายละเอียดทางเทคนิคใน
บันทึกขอซื้อ/จางไมครบถวนถูกตอง ทําให
ตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ออกสอบราคาลาชา

- ขอทราบแผนความตองการใชงาน
ทุกไตรมาสหรือทุกป
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการ
จัดซื้อจัดจาง
- เผยแพร Infographic เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอซื้อขอจางโดยวิธตี กลง
ราคา
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
การแจงขอมูลใหครบถวนถูกตองตาม
ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ
- ใชแบบฟอรมเพื่อใหไดขอมูล
ถูกตองครบถวน
- ติดตามผูใชงานใหแกไขโดยเร็ว
- ใชแบบฟอรมในการขอรายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง
ครบถวน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะติดตาม - ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน
แลวหลายครั้ง
- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอราคาไม
ครบถวนถูกตอง

ขอเสนอแนะ
- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม
- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล
ซื้อ/จาง และติดตามบริษัทใหแกไข
หรือสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลซื้อ/จางไวลวงหนา

- บริษัทไมยอมรับขอเสนอของ กฟผ.
- ซื้อ/จางโดยยอมรับเงื่อนไขของบริษัท - สืบหาผูขายรายใหมๆ
เนื่องจากเปนผูผลิต/ผูจําหนายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจทําให กฟผ. เสียประโยชน
- ทําสัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรอง
- ตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจางอื่นที่มี
ลักษณะเงื่อนไขใกลเคียงกัน และ
กฟผ. เคยยอมรับแลว เพื่อนําขอมูล
มาเจรจากับบริษัท
- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศผูชนะ ใน
เว็บไซต กฟผ.

- การรับแจงขอมูลน้ําหนักและปริมาตร - คูสัญญาของ กฟผ. แจงขอมูล Packing
ของสินคา (Packing Data) จากคูสัญญา Data ให กฟผ. ในระยะที่ใกลกับกําหนดสง
(จางบริการรับขนสงสินคาทางทะเล
ของ
และอากาศ)

- ไมไดประกาศผูชนะภายในระยะ
เวลาที่กําหนด

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศผูชนะทุกงาน

- จางผูรับขนสงไมทันกําหนดสงของ
หรือแผนงานของผูใชงาน

- ติดตามขอขอมูล Packing Data
กับคูสัญญาเปนระยะ ถาใกลกําหนด
สงของยังไมไดรับขอมูล ใหขอขอมูล
ประมาณการเพื่อออกเอกสารสอบ
ราคาและดําเนินการจางไปกอน

ลําดับ
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง

สอบราคา

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- รวบรวมเอกสารเสนอราคาจากผู
ใหบริการรับขนสงสินคา
(จางบริการรับขนสงสินคาทางทะเล
และอากาศ)

- กรณีสินคามีขนาดใหญและน้ําหนักมาก
- จางผูรับขนสงไมทันกําหนดสงของ
หรือตองใชอุปกรณพิเศษในการขนสง ผูเสนอ หรือแผนงานของผูใชงาน
ราคาอาจไมสามารถเสนอราคาไดทันกําหนด

- สอบราคา เปรียบเทียบราคา และ
เจรจาตอรอง
(จางบริการรับขนสงสินคาทางทะเล
และอากาศ)

- เมื่อไดผูเสนอราคาต่ําสุดแลวจากขั้นตอน - การรับราคาผูรับขนสงรายดังกลาว
การสอบราคาเพื่อจัดทําราคากลางแลว จึง จะเปนการรับราคาที่สูงกวาผูเสนอ
สอบราคาไปยังผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงราย ราคาต่ําลําดับถัดไป
เดียว แตปรากฎวาเสนอราคาสูงกวาเดิม เมื่อ
เจรจาตอรองแลวไมยอมลดราคาเทากับตอน
จัดทําราคากลาง อีกทั้งยังสูงกวาผูเสนอราคา
ต่ําลําดับถัดไป

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- งานเรงดวน ผูใชงานสงใหกระชั้นชิดกําหนด - ดําเนินการไมทันตามแผนผูใชงาน
ใชงานเกินไป
เชน ออกสอบราคา ออกประกาศเชิญ
ชวน หรือแจกจายเอกสารไมทันตาม
กําหนดแผนผูใชงาน
- ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได

ขอเสนอแนะ
- ใหสอบราคาแตเนิ่นๆ โดยกําหนด
ระยะเวลาเสนอราคาเพิ่มจากเวลา
ปกติ และคอยติดตาม
- หากทราบตั้งแตเริ่มดําเนินการ
จัดซื้อวาสินคามีขนาดใหญและ
น้ําหนักมาก หรือตองใชอุปกรณพิเศษ
ในการขนสง ใหสอบราคาใน Term
CFR
- ออกสอบราคาและเจรจาตอรองผูที่
เสนอราคาต่ําลําดับถัดไป เพื่อใหได
ราคาที่ไมสูงกวาราคาที่เสนอครั้งแรก
และไมลาชา

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
วางแผนความตองการใชงานรวมกัน
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช
ในการจัดหา
- ขอทราบแผนความตองการใชงาน
ทุกไตรมาสหรือทุกป
- เผยแพร Infographic เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอซื้อขอจางโดยวิธสี อบ
ราคา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค
- แผนผูใชงานไมเอื้อตอการวางแผนการ
จัดหา เชน ใหระยะเวลาแจกจายเอกสาร
ยาวนานกวาระยะเวลาพิจารณา

ความเสี่ยง
- ดําเนินการไมทันตามกําหนด

ขอเสนอแนะ
- ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
วางแผนความตองการใชงานรวมกัน
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช
ในการจัดหา

- แผนผูใชงานไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน - ไดของทันตามกําหนดแตยงั ไมถึง
- ขอใหผูใชงานตรวจสอบและ
จริง เชน กําหนดสงของเร็วกวาความตองการ กําหนดการใชงานจริง ทําใหตองเก็บ ปรับปรุงแผนการใชงานใหสอดคลอง
ใชงานอุปกรณ
อุปกรณไวนาน ซึ่งอาจไมมีที่เก็บ หรือ กับความตองการใชงาน
ในกรณีอุปกรณหมอแปลงไฟฟา อาจ
มีคาปรับในการจัดเก็บอุปกรณที่
ทาเรือดวย
- เอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางไมถูกตอง ไม
ครบถวน ตามระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ทําใหตอง
สงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม เชน
ราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน เอกสารทาง
เทคนิค ไมใชเงื่อนไขมาตรฐานที่แกไขฉบับ
ลาสุด

- ตองสงกลับไปใหผูใชงานแกไข จึง
อาจทําใหดําเนินการไมทันตามแผน
ผูใชงาน
- หากตรวจสอบพบในภายหลังจากที่
ออกประกาศเชิญชวนไปแลว วา
เอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน ทําให
ตองออกเอกสารเพิ่มเติม
(Supplemental Notice: S/N) ซึ่ง
อาจกระทบตอแผนการดําเนินงานของ
ผูใชงาน

- ขอใหผูใชงานตรวจสอบขอมูลให
ถูกตองกอนสงใหหนวยงานจัดหา
ดําเนินการ
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
การแจงขอมูลใหครบถวนถูกตองตาม
ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ
- ใชแบบฟอรมเพื่อใหไดขอมูล
ถูกตองครบถวน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การสอบราคา

- ผูใชงานแจงรายละเอียดทางเทคนิคใน
บันทึกขอซื้อ/จางไมครบถวนถูกตองทําให
ตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ออกสอบราคาลาชา

- ติดตามผูใชงานใหแกไขโดยเร็ว
- ใชแบบฟอรมในการขอรายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง
ครบถวน

- การรับและเปดซอง

- กรรมการลืมวันที่รับซอง

- วันที่รับซอง กรรมการรับซองอยูไม
ครบ เกินกึ่งหนึ่ง ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตอได

- โทรศัพทเตือนกรรมการลวงหนา 1
วันกอนวันที่รับซอง

- กรรมการติดภารกิจ

- การประชุมพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง - กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ

- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมาย
ผูแทน
- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผน
ทําใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา

- กรรมการติดภารกิจ
- การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะติดตาม
แลวหลายครั้ง
- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอราคาไม
ครบถวนถูกตอง

- ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ความเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมายผูแทน

- ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน

- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม
- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล
ซื้อ/จาง และติดตามบริษัทใหแกไข
หรือสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลซื้อ/จางไวลวงหนา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทเสนอราคาต่ํากวาหรือสูงกวาราคา - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
กลางเกินรอยละ 15 ทําใหกรรมการ
พิจารณาตองจัดทําบันทึกสอบถามกรรมการ
ราคากลางอาจใชระยะเวลานาน

- ทบทวนหลักเกณฑการกําหนด
ราคากลาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
การกําหนดราคากลาง

- คณะกรรมการใชเวลาพิจารณานาน
เนื่องจากตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาหลายราย

- คัดเลือกผูผานคุณสมบัติเบื้องตน
(PQ)

- ไมมีผูเสนอราคา หรือไมมีผูเสนอราคาที่ยื่น
ขอเสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

- ทบทวนหรือปรับปรุงเงื่อนไขที่ใชใน
การสอบราคา

- บริษัทอุทธรณหรือรองเรียนเนื่องจากขาด
ความเขาใจในกระบวนการทํางานและ
ระเบียบขอบังคับของ กฟผ.

- ทําความเขาใจกับบริษัทเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางานและระเบียบ
ขอบังคับของ กฟผ. เชน ประชุม
สัมมนา ฯลฯ

- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศผูชนะใน
เว็บไซต กฟผ.

- ไมไดประกาศผูชนะ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศผูชนะทุกงาน

- การจัดทําขอผูกพัน

- คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณาลาชา
กวาแผน
- คณะกรรมการพิจารณาฯ มีการแกไข
บันทึกสรุปผลหลายครั้งในระหวางการ
นําเสนอขออนุมัติ

- ออกหนังสือสนองรับราคาไมทันตาม - ติดตามใหคณะกรรรมการ
แผน (เดิม)
พิจารณาฯ ควบคุมใหสรุปผลการ
พิจารณาฯ ไดตามแผน

ลําดับ
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคา

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

- กรณีงานประกวดราคา แผนการจัดซื้อจัด - ผูสนใจเขารวมประกวดราคาไมไดรับ - ขอใหผูใชงานตรวจสอบและ
จางประจําปที่ประกาศบนเว็บไซต กฟผ. ไม ขอมูลที่ถูกตอง อาจทําใหเสียโอกาส ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจางใหตรง
ตรงกับความเปนจริง กลาวคือ งานจัดหาที่ เขารวมงาน
กับความเปนจริง
หนวยงานผูใชงานสงมาไมเปนไปตามแผนที่
ประกาศ

- การลงทะเบียนรับ/ซื้อเอกสาร
ประกวดราคา

- ตัวแทนบริษัทแจงอีเมลสวนตัว ตอมามีการ
เปลี่ยนตัวผูติดตอแตไมแจงอีเมลของผูติดตอ
ใหม ทําใหไมไดรับขอมูลจาก กฟผ.
- กรอกขอมูลติดตอไมครบถวนหรือไมถูกตอง

- ผูรับ/ซื้อเอกสารไมไดรับขอมูล
ขาวสารที่จําเปนจาก กฟผ. อาจทําให
เสนอขอเสนอผิดพลาดเพราะไมไดรับ
ขอมูลเรื่องการออกเอกสารเพิ่มเติม
(Supplemental Notice: S/N) จาก
กฟผ.

- การออกเอกสารเพิ่มเติม
(Supplemental Notice: S/N)

- มีการออก S/N หลายฉบับ ทําใหตองเพิ่ม
เอกสาร และขั้นตอนการทํางาน

- อาจตองเลื่อนกําหนดเปดซองออกไป - ขอใหผูใชงานตรวจสอบขอมูลให
ซึ่งจะกระทบตอแผนการดําเนินการ ถูกตองกอนสงใหหนวยงานจัดหา
จัดหา
ดําเนินการ

- การจัด Official Briefing and Site
Visit

- เนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19 - อาจทําใหบริษัทไดรับขอมูลไม
ทําให กฟผ. ไมสามารถจัด Official Briefing เพียงพอในการจัดทําขอเสนอที่ตรง
and Site Visit ได
ตามความตองการของ กฟผ. และอาจ
ขอเลื่อนกําหนดการเปดซอง ซึ่งจะ
กระทบกับแผนการดําเนินงานจัดหา

- จัดทําระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
- ทําความเขาใจและขอความรวมมือ
จากผูรบั /ซื้อเอกสารใหกรอกขอมูล
ดวยการพิมพใหครบถวนถูกตอง และ
แจงอีเมลกลางของบริษัทหรืออีเมล
ติดตอสํารองดวย

- ประสานงานกับผูใชงานใหจัดทํา
video presentation ที่มี
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก
presentation ปกติ เพื่อจัดสงให
บริษัทแทนการเขาดู Site จริง

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

- การขาย/แจกจายเอกสารประกวดราคา - เบอรโทรศัพทสําหรับรับสายนอกขัดของ
ในชวงที่ขายเอกสารประกวดราคา โดย
ตรวจสอบแลวพบวาเกิดจากสาเหตุภายนอก
กฟผ.

- การพิจารณาผลการประกวดราคา

ความเสี่ยง
- หากโทรศัพทเกิดชํารุดในชวงที่ขาย
เอกสารประกวดราคา บริษัทที่สนใจ
โครงการแตไมมีประสบการณในการ
ซื้ออาจไมสามารถติดตอสอบถาม
กฟผ. ได และอาจไมไดรบั ขอมูลอยาง
ทันทวงที ทําใหซื้อเอกสารประกวด
ราคาไมทัน

- ไมสามารถดําเนินการสรุปผลการพิจารณา - กระทบตอการใชงานอุปกรณ / การ
ไดทันตามแผนการดําเนินการจัดหา
กอสราง และอาจทําใหไมสามารถจาย
ไฟฟาไดทันสงผลใหเกิดคาปรับ อัน
เนื่องมาจาก กฟผ. ไมสามารถรับซื้อ
ไฟฟาจาก IPP ไดตามสัญญาซื้อขายไฟ

- การจัดสงเลมสัญญาใหคูสัญญาลงนาม - กรณีคูสัญญาลงนามสัญญาลาชา และจัดสง
(ลงนามแบบไมมีพิธ)ี
Performance Security (P/S) กลับมาให
กฟผ. ลาชา ทําใหเลยระยะค้ําประกันของ
Bid Security

- หากคูสัญญาไมลงนามสัญญา หรือไม
วาง P/S กฟผ. จะไมมีหลักประกัน
ในชวงที่ Bid Security หมดอายุและ
คูสัญญายังไมจัดสง P/S มาให กฟผ.

ขอเสนอแนะ
- ประสานงานกับหนวยงานที่
รับผิดชอบใหชวยแกไขเรื่องโทรศัพท
ชํารุด และแจง หรจบ-ห. เพื่อทํา
Pop-up เบอรโทรศัพทติดตอของ
กจตฟ-ห. บนเว็บไซตประกาศ
ประกวดราคาของ กฟผ. เปนการ
ชั่วคราว จนกวาโทรศัพทจะไดรบั การ
แกไขใหใชงานไดอยางปกติ
- แจงใหคณะกรรมการพิจารณาฯ
รับทราบแผนการดําเนินการจัดหา
และควบคุม/ติดตามผล เพื่อใหการ
พิจารณาผลฯ แลวเสร็จทันตามแผน
- ขอใหคูสัญญาขยายอายุ Bid
Security จนกวาคูสัญญาจะลงนาม
สัญญาและ P/S ที่คูสัญญาสงมาเปน
ที่ยอมรับของ กฟผ. แลว
- ออกหนังสือติดตามคูสัญญาใหลง
นามสัญญาและสง P/S กลับมาให
กฟผ. กอนวันหมดอายุของ Bid
Security

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การออกหนังสือสนองรับราคา

- หาก ครม. อนุมัติโครงการลาชาหรือมีคําสั่ง - ออกหนังสือสนองรับราคาไมทัน
- ประสานงาน/ ติดตามความคืบหนา
ใหทบทวนโครงการ จะทําใหไมสามารถออก กําหนดตามแผน สงผลใหงานกอสราง จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
หนังสือสนองรับราคาไดทันตามแผน
โรงไฟฟาฯแลวเสร็จลาชากวาแผน
- จัดเตรียมหนังสือสนองรับราคาไวที่
หัวหนากอง เพื่อใหพรอมเสนอผูมี
อํานาจฯลงนามทันที เมื่อ ครม.อนุมัติ
โครงการ

- การจัดทําขอผูกพัน

- คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณาลาชา
กวาแผน
- คณะกรรมการพิจารณาฯ มีการแกไข
บันทึกสรุปผลหลายครั้งในระหวางการ
นําเสนอขออนุมัติ

- การ Upload ตารางราคาในระบบ
ERP

- เมื่อ Upload ตารางราคาแลวระบบ ERP - Upload ตารางราคาลาชามีผลให
แสดง error ที่ไมสามารถแกไขเองได และ หนวยงานบัญชีเจาหนี้ไมสามารถ
ตองใชเวลาในการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ จายเงินใหคูสัญญาได
เพื่อดําเนินการแกไข error ดังกลาว

- ออกหนังสือสนองรับราคาไมทันตาม - ติดตามใหคณะกรรรมการ
แผน (เดิม)
พิจารณาฯ ควบคุมใหสรุปผลการ
พิจารณาฯ ไดตามแผน

- จัดทําฐานขอมูลของ error และ
วิธีแกไข เพื่อไวใชรวมกันและ
จัดเตรียมเบอรติดตอของหนวยงานที่
เกี่ยวของ กรณีที่ไมสามารถแกไข
error ดังกลาวไดเอง

ลําดับ
4

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
พิเศษ

ขั้นตอนการทํางาน
- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
จากผูใชงาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- งานเรงดวน ผูใชงานสงใหกระชั้นชิดกําหนด - ดําเนินการไมทันตามแผนผูใชงาน
ใชงานเกินไป
- ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได
- สงมาหลังกําหนดใชงาน (เชน งานตออายุ
ขอมูล หรือ software)

- อาจเกิดคาใชจายเพิ่มเติมในการตอ
อายุ

- บันทึกขอซื้อที่ผูใชงานจัดสงมาใหไมถูกตอง
- ผูใชงานแจงขอมูลซื้อ/จางไมครบถวน
ถูกตองตามระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ทําใหตอง
สงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได

ขอเสนอแนะ
- ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
วางแผนความตองการใชงานรวมกัน
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช
ในการจัดหา
- ขอทราบแผนความตองการใชงาน
ทุกไตรมาสหรือทุกป
- เผยแพร Infographic เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอซื้อขอจางโดยวิธพี ิเศษ

- ประชาสัมพันธและแนะนําให
ผูใชงานศึกษา ทําความเขาใจขั้นตอน
การจัดเตรียมเอกสารและการจัดทํา
บันทึกขอซื้อ ใหครบถวนถูกตองตาม
ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ จาก
Infographic
- แจงผูใชงานจัดสงรางบันทึกขอซื้อ
มาใหเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
เบื้องตน กอนเสนอขอความเห็นชอบ
- ใชแบบฟอรมเพื่อใหไดขอมูล
ถูกตองครบถวน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ - ไมไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประกาศแผน
ทําใหการจัดซื้อจัดจางลาชา
- ผูใชงานไมไดปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดประกาศไวแลว

- ใหความรูและทําความเขาใจกับ
ผูใชงานเกี่ยวกับการประกาศแผน
- ติดตามผูใชงานใหปรับปรุงโดยเร็ว

- การสอบราคา

- ผูใชงานแจงรายละเอียดทางเทคนิคใน
บันทึกขอซื้อ/จางไมครบถวนถูกตองทําให
ตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ติดตามผูใชงานใหแกไขโดยเร็ว
- ใชแบบฟอรมในการขอรายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง
ครบถวน

- การประกาศราคากลาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศราคากลางใน - ไมไดประกาศราคากลางภายใน
เว็บไซต กฟผ.
ระยะเวลาที่กําหนด

- การประชุมพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง - กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ

- กรรมการติดภารกิจ

- ออกสอบราคาลาชา

- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผน
ทําใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศราคากลางทุกงาน

- ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ความเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมายผูแทน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

ปญหา/อุปสรรค
- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะติดตาม
แลวหลายครั้ง
- ไดรับหนังสือเสนอราคาหรือคําตอบจาก
บริษัทชา

ความเสี่ยง
- ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน
- หากเปนงานเรงดวน อาจเปนผลให
ดําเนินการขออนุมัติการจัดซื้อไม
ทันเวลา ทําใหผูใชงานไดของไมทัน
กําหนดใชงาน

- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอราคาไม
ครบถวนถูกตอง

- บริษัทไมยอมรับขอเสนอของ กฟผ.
เนื่องจากเปนผูผลิต/ผูจําหนายเพียงรายเดียว
- ใชเวลาในการเจรจาตอรองนาน เนื่องจาก
บริษัทไมยอมรับเงื่อนไขของ กฟผ.

ขอเสนอแนะ
- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม
- ติดตามความคืบหนาจากบริษัทให
บอยขึ้น
- แจงกําหนดวันที่ตองการคําตอบ
- แจงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากไมไดรับ
คําตอบภายในวันที่กําหนด
- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล
ซื้อ/จาง และติดตามบริษัทใหแกไข
หรือสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลซื้อ/จางไวลวงหนา

- ซื้อ/จางโดยยอมรับเงื่อนไขของ
บริษัทซึ่งอาจทําให กฟผ. เสียประโยชน
- หากเปนงานเรงดวน อาจเปนผลให
ดําเนินการขออนุมัติการจัดซื้อไม
ทันเวลา ทําใหผูใชงานไดของไมทัน
กําหนดใชงาน

- สืบหาผูขายรายใหมๆ
- ทําสัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรอง
- ตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจางอื่นที่มี
ลักษณะเงื่อนไขใกลเคียงกัน และ
กฟผ. เคยยอมรับแลว เพื่อนําขอมูล
มาเจรจากับบริษัท
- รวบรวมขอมูลประวัติการเจรจา
ขอสรุปการเจรจาตอรองกับบริษัท
ตางๆ ตามความเห็น อกม. และจัดทํา
เปนฐานขอมูลเพื่อใหนํามาใชเปน
แนวทางการเจรจา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
และการจัดทําขอผูกพัน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทเสนอราคาต่ํากวาหรือสูงกวาราคา - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
กลางเกินรอยละ 15 ทําใหกรรมการ
พิจารณาตองจัดทําบันทึกสอบถามกรรมการ
ราคากลาง อาจใชระยะเวลานาน

- ทบทวนหลักเกณฑการกําหนด
ราคากลาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
การกําหนดราคากลาง

- ไมสามารถติดตอบริษัทตางประเทศได เชน
บริษัทไมตอบอีเมล, บริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง รายชื่อผูติดตอไมใช
บุคคลเดิม
- บริษัทตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ระหวางดําเนินการ
- บริษัทอาจไมยอมรับเงื่อนไขของ กฟผ. ทํา
ใหตองใชเวลาเจรจาตอรอง

- จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใชกรณี
จําเปนที่ตองโทรศัพทไปยัง
ตางประเทศ
- ทําความเขาใจกับผูใชงาน กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จะตองใช
เวลาดําเนินการเพิ่มขึ้น และ
จําเปนตองขยายกําหนดยืนราคาหรือ
ขอขยายการใชงานอุปกรณ/
software กับทางบริษัท
- ขอความรวมมือใหหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทําแผนโดยเผื่อ
ระยะเวลาสําหรับกรณีที่ไมคาดคิด
เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
บริษัท, การเจรจาตอรองเรื่องเงื่อนไข
เปนตน

- ดําเนินการไมทันตามกําหนด
- อาจดําเนินการทันตามกําหนด แต
กระชั้นชิดกับระยะเวลาการใชงานของ
อุปกรณ/software มาก

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- การพิจารณาใบเสนอราคา/ ขอเสนอ - ผูใชงาน/คณะกรรมการใชเวลามากในการ - หากเปนงานเรงดวน อาจเปนผลให
ของบริษัท
พิจารณาขอเสนอของบริษัท
ดําเนินการขออนุมัติการจัดซื้อไม
ทันเวลา ทําใหผูใชงานไดของไมทัน
กําหนดใชงาน

- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศผูชนะใน
เว็บไซต กฟผ.

- ไมไดประกาศผูชนะ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ขอเสนอแนะ
- ติดตามผูใชงาน/คณะกรรมการให
บอยขึ้น พรอมทั้งแจงผลลัพธที่จะ
เกิดขึ้นหากดําเนินการชา
- ใหขอมูล เชน ความเห็นของ อกม.
ในประเด็นเดียวกันจากเรื่องกอน ๆ
ประกอบไปกับขอเสนอของบริษัทฯ
เพื่อใหสามารถพิจารณาไดเร็วขึ้น

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศผูชนะทุกงาน
- การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา - ผูมีอํานาจอนุมัติและลงนาม Change
- ไดรับอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา - ตรวจสอบตารางงานของผูมีอํานาจ
และออกหนังสือแจงคูสัญญา (Change Order ติดภารกิจไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ และออก Change Order ลาชาไม อนุมัติลวงหนา ตั้งแตไดรับเรื่องการ
Order)
ตางประเทศ
ทันตามกําหนด
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อ
วางแผนในการเสนอขออนุมัติฯ และ
ออก Change Order ไดทันตาม
กําหนด
- การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
- คูสัญญาสงเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อ - ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
- ขอรายละเอียดเอกสารที่ตองใช
คูสัญญา
มาให กฟผ. ลาชา สงผลใหดําเนินการแกไข คูสัญญาลาชา สงผลใหหนวยงานบัญชี ประกอบการพิจารณาขอเปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนแปลงชื่อคูสัญญาลาชา
เจาหนี้ไมสามารถจายเงินใหคูสัญญาได จาก อกม. และจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อสงใหบริษัท เมื่อมี
บริษัทแจงขอเปลี่ยนชื่อ
- คอยติดตามบริษัท ใหจัดสงเอกสาร
ที่จะใชประกอบการเปลี่ยนชื่อมาให
ถูกตองและครบถวน

ลําดับ
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง
จางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- การรับเอกสารบันทึกขอจางที่ปรึกษา - ผูใชงานสงบันทึกขอจางที่ปรึกษา กระชั้น - ดําเนินการไมทันตามกําหนด ตาม
จากผูใชงาน
ชิด กําหนดใชงานเกินไป
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา งาน เรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
TOR
สามารถเลื่อนได
- เนื่องจากเปนงานใหมทําใหผูใชงานและ
หนวยงานจัดหา ขาดความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินการ ทําใหเอกสารยังไมครบถวน
ถูกตองในครั้งแรก จึงทําใหตองแกไขหลายครั้ง

ขอเสนอแนะ
- ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
วางแผนความตองการใชงานรวมกัน
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช
ในการจัดหา
- สนับสนุนผูใชงานในการจัดทํา
เงื่อนไขงานจางที่ปรึกษาใหครบถวน
ถูกตอง
- ขอทราบแผนความตองการใชงาน
ทุกไตรมาสหรือทุกป
- ประชาสัมพันธ Infographic
เกี่ยวกับขั้นตอนการขอจางที่ปรึกษา

- ตองตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาไทยจาก
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกอนจึงจะ
สามารถดําเนินการจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ได ซึ่งใชเวลานาน

- ทําความเขาใจกับผูใชงานในขั้นตอน
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาไทย
เพื่อวางแผนและเผื่อเวลาลวงหนา
- เจาหนาที่จัดหาทวนสอบรายชื่อฯ
จากเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะลวงหนา

- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ - ไมไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
ทําใหการจางที่ปรึกษาลาชา

- ใหความรูและทําความเขาใจกับ
ผูใชงานเกี่ยวกับการประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจาง

- ผูใชงานไมไดปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดประกาศไวแลว

- ติดตามผูใชงานใหปรับปรุงโดยเร็ว

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- การสอบราคา

- ผูใชงานแจงรายละเอียดทางเทคนิคใน
- ออกสอบราคาลาชา
บันทึกขอจางที่ปรึกษาไมครบถวนถูกตองทํา
ใหตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ติดตามผูใชงานใหแกไขโดยเร็ว
- ใชแบบฟอรมในการขอรายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง
ครบถวน

- การประกาศราคากลาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศราคากลางใน - ไมไดประกาศราคากลางภายใน
เว็บไซต กฟผ.
ระยะเวลาที่กําหนด

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศราคากลางทุกงาน

- การประชุมพิจารณาการจางที่ปรึกษา - กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ

- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผน
ทําใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา

- กรรมการติดภารกิจ

- ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ความเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมายผูแทน

- การเตรียมขอเสนอของบริษัท

- มีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารนอย ทํา - อาจตองเลื่อนกําหนดการยื่นเอกสาร - ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
ใหบริษัทแจงขอเลื่อนกําหนดการยื่นเอกสาร ขอเสนอ สงผลใหการดําเนินการไมทัน วางแผนความตองการใชงานรวมกัน
ขอเสนอ
ตามกําหนดแผนผูใชงาน
เกีย่ วกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช
ในการจัดหา

- การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะติดตาม
แลวหลายครั้ง
- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอราคาไม
ครบถวนถูกตอง

- ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน

- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม
- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล
จางที่ปรึกษา และติดตามบริษัทให
แกไข หรือสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลจางที่ปรึกษาไวลวงหนา

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทเสนอราคาต่ํากวาหรือสูงกวาราคา - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
กลางเกินรอยละ 15 ทําใหกรรมการ
พิจารณาตองจัดทําบันทึก สอบถามกรรมการ
ราคากลางอาจใชระยะเวลานาน

- ทบทวนหลักเกณฑการกําหนด
ราคากลาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
การกําหนดราคากลาง

- คณะกรรมการใชเวลาพิจารณานาน
เนื่องจากตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาหลายราย

- คัดเลือกผูผานคุณสมบัติเบื้องตน
(PQ)

- ไมมีผูเสนอราคา หรือไมมีผูเสนอราคาที่ยื่น
ขอเสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

- ทบทวนหรือปรับปรุงเงื่อนไขที่ใชใน
การสอบราคา

- บริษัทอุทธรณหรือรองเรียนเนื่องจากขาด
ความเขาใจในกระบวนการทํางานและ
ระเบียบขอบังคับของ กฟผ.

- ทําความเขาใจกับบริษัทเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางานและระเบียบ
ขอบังคับของ กฟผ. เชน ประชุม
สัมมนา ฯลฯ

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศผูชนะใน
เว็บไซต กฟผ.

- ไมไดประกาศผูชนะ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศผูชนะทุกงาน

ลําดับ
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วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง - การรับบันทึกขอจางที่ปรึกษาจาก
ผูใชงาน

- การสอบราคา

ปญหา/อุปสรรค
- ผูใชงานสงบันทึกขอจางที่ปรึกษา กระชั้น
ชิดกําหนดใชงานเกินไป
- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา
TOR

ความเสี่ยง
- ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
ความตองการผูใชงาน เนื่องจากเปน
งานเรงดวน มีกําหนดใชงานที่ไม
สามารถเลื่อนได

ขอเสนอแนะ
- ขอทราบแผนความตองการใชงาน
ทุกไตรมาสหรือทุกป
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการ
จัดซื้อจัดจาง
- เผยแพร Infographic เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขอจางที่ปรึกษา

- ตองตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาไทยจาก
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะตางประเทศได
ซึ่งใชเวลานาน

- ทําความเขาใจกับผูใชงานในขั้นตอน
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาไทย
เพื่อวางแผนและเผื่อเวลาลวงหนา
- เจาหนาที่จัดหาทวนสอบรายชื่อฯ
จากเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะลวงหนา

- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ - ไมไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประกาศแผน
ทําใหการจางที่ปรึกษาลาชา

- ใหความรูและทําความเขาใจกับ
ผูใชงานเกี่ยวกับการประกาศแผน

- ผูใชงานไมไดปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดประกาศไวแลว

- ติดตามผูใชงานใหปรับปรุงโดยเร็ว

- ผูใชงานแจงรายละเอียดทางเทคนิคใน
- ออกสอบราคาลาชา
บันทึกขอจางที่ปรึกษาไมครบถวนถูกตองทํา
ใหตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูลเพิ่มเติม

- ติดตามผูใชงานใหแกไขโดยเร็ว
- ใชแบบฟอรมในการขอรายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง
ครบถวน

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน
- การประกาศราคากลาง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศราคากลางใน - ไมไดประกาศราคากลางภายใน
เว็บไซต กฟผ.
ระยะเวลาที่กําหนด

- การประชุมพิจารณาการจางที่ปรึกษา - กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ

- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผน
ทําใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา

- กรรมการติดภารกิจ

- การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะติดตาม
แลวหลายครั้ง
- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอราคาไม
ครบถวนถูกตอง

- บริษัทไมยอมรับเงื่อนไขของ กฟผ.
เนื่องจากลักษณะงานจางที่ปรึกษาในตลาด
ธุรกิจไมสามารถยอมรับเงื่อนไขบางขอได

ขอเสนอแนะ
- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศราคากลางทุกงาน
- ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ความเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมายผูแทน

- ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน

- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม

- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล
จางที่ปรึกษา และติดตามบริษัทให
แกไขหรือสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลจางที่ปรึกษาไวลวงหนา
- จางโดยตองยอมรับเงื่อนไขของบริษัท - สืบหาที่ปรึกษาผูมีความสามารถราย
ซึ่งอาจทําให กฟผ. เสียประโยชน
ใหมๆ
- ตรวจสอบงานจางครั้งกอนที่มี
ลักษณะเงื่อนไขใกลเคียงกัน และ
กฟผ. เคยยอมรับแลว เพื่อนําขอมูล
มาเจรจากับบริษัท

ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการทํางาน

- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- บริษัทเสนอราคาต่ํากวาหรือสูงกวาราคา - การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
กลางเกินรอยละ 15 ทําใหกรรมการ
พิจารณาตองจัดทําบันทึกสอบถามกรรมการ
ราคากลาง อาจใชระยะเวลานาน

- ทบทวนหลักเกณฑการกําหนด
ราคากลาง
- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ
การกําหนดราคากลาง

- เจาหนาที่จัดหาไมไดประกาศผูชนะใน
เว็บไซต กฟผ.

- ใช check list
- หัวหนาเจาหนาที่จัดหาตรวจสอบ
การประกาศผูชนะทุกงาน

- ไมไดประกาศผูชนะ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

