การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บันทึก

ที่
จาก
เรื่อง
วันที่

กวพบ-ห. 17/2565
กวพบ-ห.
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
1 เมษายน 2565

เรียน
อจพ. ผ่าน ช.อจพ-4.

กวพบ-ห. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ของ อจพ. ทั้งงานในประเทศ และ งานต่างประเทศ
(ตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น โดยประกอบด้วยข้อมูลรายงาน
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกุลภา ศรีรัตนศักดิ์)
หัวหน้ากองวิชาการและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เห็นชอบ โดย นางภรภัทร รักษาคำ (ช.อจพ-4.) วันที่ 04 เมษายน 2565
เห็นชอบ โดย นางทิพวรรณ ไพศาลสุขวิทยา (อจพ.) วันที่ 05 เมษายน 2565

กองวิชาการและพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
โทร. 63350
(เอกสารบนระบบ ECM)

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564
ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
งานจัดซื้อจัดจางในประเทศ
ลําดับ

วิธีจัดหา

จํานวน
(ฉบับ)

มูลคา
(ลานบาท)

งานจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
จํานวน
(ฉบับ)

มูลคา
(ลานบาท)

รวม
จํานวน
(ฉบับ)

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

รอยละ

พ.ร.บ.
1

E-Market(RFQ)

2

E-Bidding

3

วิธีคัดเลือก

4

วิธีเฉพาะเจาะจง

5

จางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนฯ

6

1

1.95

0

0.00

1

0.002

1.95

0.004

611

5,013.11

0

0.00

611

1.51

5,013.11

10.67

137

661.70

0

0.00

137

0.34

661.70

1.41

30,892

1,655.28

7

12.00

30,899

76.15

1,667.28

3.55

3

8.33

0

0.00

3

0.01

8.33

0.02

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

3

21.61

0

0.00

3

0.01

21.61

0.05

7

จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

5.43

0

0.00

9

0.02

5.43

0.01

8

จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
รวม พ.ร.บ.

7

2.24

0

0.00

7

0.02

2.24

0.005

31,663

7,369.65

7

12.00

31,670

78.05

7,381.65

15.71

พาณิชยโดยตรง
1

วิธีตกลงราคา

7,043

527.67

36

1.71

7,079

17.45

529.38

1.13

2

วิธีสอบราคา

331

460.42

10

15.45

341

0.84

475.87

1.01

3

วิธีประกวดราคา

62

2,521.76

35

9,547.77

97

0.24

12,069.53

25.69

4

วิธีพิเศษ

1,256

4,868.22

116

21,523.93

1,372

3.38

26,392.15

56.17

5

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

5

31.49

3

72.22

8

0.02

103.70

0.22

6

จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
รวม พาณิชยโดยตรง

7

23.92

2

10.56

9

0.02

34.48

0.07

รวม ทั้งหมด

8,704

8,433.48

202

31,171.63

8,906

21.95

39,605.11

84.29

40,367

15,803.13

209

31,183.63

40,576

100.00

46,986.76

100.00

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564
ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
การจัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

วิธีจัดหา

จํานวน
(ฉบับ)

ประหยัดเทียบกับงบประมาณ
รอยละ

ประหยัด
(ลานบาท)

รอยละ

ระยะเวลาจัดหาเฉลี่ย
(วันทําการตอฉบับ)

1.95

0.01

0.00

0.00

29

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

1

0.00

พ.ร.บ.
1

E-Market (RFQ)

2

E-Bidding

611

1.51

5,013.11

31.72

861.16

29.10

57

3

วิธีคัดเลือก

137

0.34

661.70

4.19

50.02

1.69

38

4

วิธีเฉพาะเจาะจง
- วงเงินไมเกิน 100,000 บาท

27,552

68.25

496.10

3.14

26.12

0.88

9

- วงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท

3,213

7.96

798.98

5.06

706.81

23.89

16

- วงเงินเกิน 500,000 บาท

127

0.31

360.20

2.28

20.84

0.70

28

5

จางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนฯ

3

0.01

8.33

0.05

1.87

0.06

29

6

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

3

0.01

21.61

0.14

0.63

0.02

37

7

จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

0.02

5.43

0.03

0.24

0.01

33

8

จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
รวม พ.ร.บ.

7

0.02

2.24

0.01

0.30

0.01

20

31,663

78.44

7,369.65

46.63

1,667.99

56.37

พาณิชยโดยตรง
1

วิธีตกลงราคา

7,043

17.45

527.67

3.34

25.16

0.85

12

2

วิธีสอบราคา

331

0.82

460.42

2.91

62.87

2.12

49

3

วิธีประกวดราคา

62

0.15

2,521.76

15.96

666.78

22.54

73

4

วิธีพิเศษ

1,256

3.11

4,868.22

30.81

526.06

17.78

20

5

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

5

0.01

31.49

0.20

8.06

0.27

35

6

จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
รวม พาณิชยโดยตรง

7

0.02

23.92

0.15

1.87

0.06

34

8,704

21.56

8,433.48

53.37

1,290.80

43.63

40,367

100.00

15,803.13

100.00

2,958.79

100.00

รวม ทั้งหมด

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564
ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
การจัดซื้อจัดจาง
ประเภท

จํานวน
(ฉบับ)

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

รอยละ

งานซื้อ

28,926

71.66

8,606.04

54.46

งานจาง

11,441

28.34

7,197.09

45.54

รวม

40,367

100.00

15,803.13

100.00

หมายเหตุ - ขอมูลจากระบบ SAP ณ 5 มกราคม 2565

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

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค
-หนวยงานผูใชงานขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกาศเผยแพรแผนฯ

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

1

- การประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง

- ดําเนินการไมทันตามกําหนดหรือตามความตองการ - ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
ประชาสัมพันธขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

2

- การกรอกขอมูลใบเบิกผานระบบ ERP - ผูใชงานกรอกขอมูลงบประมาณและราคา
(PR)
กลางไมถูกชอง และ/หรือกรอกขอมูลไม
ถูกตอง
- หนวยงานไมไดแบง Item กรณีเปนงาน
จางที่มีระยะเวลาขามปงบประมาณ

- ในการคียใ บเบิกผานระบบ ERP จําเปนตองระบุ - จัดทําคูมือการคียใบเบิกอยางเปน
ขอมูลทั้งสวนของงบประมาณ และราคากลาง ซึ่งอยู ทางการ พรอมตัวอยางใบเบิกที่ถูกตองให
คนละชอง ซึ่งบางครั้งผูใชงานยังกรอกขอมูลไมถูกชอง ผูใ ชงานสามารถเทียบเคียงความถูกตองได
เชน ชองที่ตองระบุงบประมาณ แตใสเปนขอมูล
ราคากลาง ทําใหขอมูลงบประมาณและราคากลางใน
ใบเบิกและใบขอซื้อขอจางไมตรงกัน
- เกิดปญหาในการเบิกจาย

3

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง

- งานดวน และงานที่ตองมีการตอสัญญา
ไดรับเรื่องกระชั้นชิด

- อาจทําใหเกิดการขอผิดพลาดในการทํางานได /
งานลาชา เจาหนาที่จัดหาไดรับความกดดันในการ
ทํางาน

- ควรทําความเขาใจกับผูใชงาน และ
วางแผนการทํางานรวมกัน'เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

- การตั้งเบิกจายเงินตามงบลงทุนไม
สอดคลองกับระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง

- ดําเนินการไมทันตามกําหนดและกระทบการเบิก
จายเงินตามงบลงทุน

- ทําความเขาใจกับผูใชงาน และ
หนวยงานบัญชี-การเงินและวางแผน
ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

4

- การใชระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 396 ใน
TOR งานจางเหมาบริการรายป เชน
จางเหมาบริการดานชาง จางเหมา
บริการธุรการ

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

- บริษัทอาจไปเก็บคาอบรมจากลูกจางเอง ซึ่งอาจไม
เปนธรรมกับลูกจาง
- อาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารกับผูยื่นเสนอ
ราคา เนื่องจากการคิดคาใชจายจะตกหลน (ไมไดคิด
คาอบรมมารวมเปนคาใชจายบริษัทในการประมูล)

- 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.

5

- การประกาศงานตางๆ เชนประกาศ
ราคากลาง

- ในแตละขั้นตอนที่ตองประกาศทั้งระบบ
e-GP และเว็บไซต กฟผ. ซึ่งตองประกาศ
งานหลายระบบ อาจทําใหประกาศไม
ครบถวน ไมเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

- อาจเกิดความผิดพลาดในการทํางาน
- ประกาศเอกสารที่เกี่ยวของไมครบถวน ไมเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด

- ควรเชื่อมขอมูลทั้ง 2 ระบบเขาไวดวยกัน
เพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน และ
ลดขอผิดพลาด

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- ผูรับ/ซื้อเอกสารไมไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนจาก
กฟผ.
- เจาหนาที่ตองใชเวลาในการตรวจสอบขอมูลกับผู
ลงทะเบียน

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

6

- การลงทะเบียนรับเอกสาร

- แจงอีเมลสวนตัว ตอมามีการเปลี่ยนตัวผู
ติดตอแตไมแจงอีเมลของผูติดตอใหม ทําให
ไมไดรบั ขอมูลจาก กฟผ.
- กรอกขอมูลติดตอไมครบถวนหรือไมถูกตอง
- กรอกดวยลายมือที่อานไมออก

7

- ผูขาย/ผูรับจาง เสนอราคาบนระบบ
e-GP

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

-ประชาสัมพันธใหรานคาทราบวา ตอง
ติดตอหนวยงานใดกรณีเกิดปญหา

8

- ยื่นขอเสนอในระบบ e-GP

- ผูย่นื ขอเสนอยื่นขอเสนอทางดานราคามา
พรอมกับขอเสนอทางเทคนิค
- ไฟลแนบของบริษัทที่ย่นื ขอเสนอเขามาไม
สามารถเปดได

- ทําใหการพิจารณาเกิดความไมเปนธรรม
- ทําใหคณะกรรมการพิจารณาไมสามารถพิจารณา
ไดอยางครบถวน

- ระบุเงื่อนไขลงไปในขอกําหนดใหชัดเจน
- ขอให อจพ. เสนอใหกรมบัญชีกลางปรับ
ระบบหรือแกไข เพื่อปองกันไฟลที่ไม
สามารถเปดได

9

- การพิจารณาผลการซื้อหรือจางดวยวิธี - รายการที่ระบุไวใน Catalogue ใน ระบบ - ความลาชาหรือบางครั้งตองเปลี่ยนบริษัทหรืออาจ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส
e-Market ไมไดมีการตรวจสอบวาตรงตามที่ ตองยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนั้น
บริษัทแจงไวหรือไม ทําใหผูใชงานและ
เจาหนาที่จัดหาตองตรวจสอบอีกครั้ง

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

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

10

- การตรวจสอบผูทิ้งงานผานระบบ e-GP - ตรวจรายชื่อผูทิ้งงานในระบบ e-GP ไมพบ - เจาหนาที่จัดหาทําการตรวจสอบรายชื่อผูทิ้งงานใน - ตองคนหารายชื่อผูทิ้งงานจากรายชื่อผู
ถึงแมวาผูเสนอราคา/ผูมีอํานาจรายนั้นๆ
ระบบ e-GP แลว โดยการกรอกรายชื่อผูเสนอราคา เสนอราคา และเลขประจําตัวผูเสียภาษี
จะถูกประกาศชื่อเปนผูทิ้งงาน
หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษีเพียงอยางใดอยางหนึ่ง โดยพิมพเวนวรรคใหถูกตอง
ซึ่งอาจทําใหไมพบวาเปนผูทิ้งงาน เนื่องจากพิมพ
ขอมูลไมตรงกับขอมูลที่ e-GP ไดลงขอมูลไว

11

- การลงนามสัญญา

- คูสัญญาไมสามารถมาลงนามไดตามวันที่
แจงกําหนดลงนามสัญญา

12

- การแกไขรายละเอียดในสัญญา/PO
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Cost center

- กรณีมีการเปลี่ยนโครงสรางซึ่ง cost
- ตองดําเนินการแบบนี้ทุกป แตละพื้นที่อาจใช
- หนวยงานงบประมาณสวนกลางควร
center จะถูกเปลี่ยนไปดวย ทางหนวยงาน วิธีการแกไขไมเหมือนกัน อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได รวบรวมรายการสงให อจพ. แกไขทีเดียว
งบประมาณ จะแจงใหเจาหนาที่จัดหาแกไข
cost center แตละงาน และบางงานมีการ
เบิกจายไปแลวบางสวน ทําใหตองมา
ตรวจสอบการจายเงินและจัดทํา item ใหม
เพื่อเปลี่ยน cost center เพื่อใหสามารถ
จายเงินได

- ดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบ สัญญามีผลชาอาจ - แจงคูสัญญาและติดตามความคืบหนา
ไมทันความตองการ
เปนระยะ

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางในประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

1

- การประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง

- หนวยงานผูใชงานขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกาศเผยแพรแผนฯ

- ดําเนินการไมทันตามกําหนดหรือตามความ
ตองการ งานลาชา

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและ
ประชาสัมพันธขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

2

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจาง

- เจาหนาที่ขาดทักษะในงานจัดซื้อจัดจาง

- งานลาชา ไมเปนไปตามแผน

- จัดทํา AAR เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
/ ทําความเขาใจกับผูใชงาน /
ประชาสัมพันธ LeadTime มาตรฐาน /
วางแผนการทํางานลวงหนา

- หนวยงานผูใชงานจัดทําเอกสารเงื่อนไขเฉพาะงาน
(TOR) ไมถูกตอง เชน ไมระบุบทปรับ สถานที่จัดสง
เปนตน สงผลใหตองสงเอกสารกลับไปดําเนินการ
ใหม
- อาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการ
ดําเนินงานเนื่องจากกระชั้นชิด

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

- ไดรับเรื่องกระชั้นชิด มีเวลาไมเพียงพอ
- หนวยงานผูใชงานขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดทําเงื่อนไขเฉพาะงาน (TOR) และ
บันทึกไมครบถวน ถูกตอง ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตอได และสวนใหญเปนงาน
เรงดวน มีผลเกี่ยวเนื่องใหเจาหนาที่จัดหา
ตองเรงกระบวนการทํางาน

- หนวยงานผูใชงานมีการระบุยี่หอ รุน ไวใน - เมื่อออกประกวดราคาไปมีบริษัทรองเรียนวา
รายละเอียดคุณลักษณะหรือมีการกําหนด ขอกําหนด กฟผ. เอื้อประโยชนใหกับผูเสนอราคา
รายละเอียดใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง รายใดรายหนึ่ง
เปนการเฉพาะ

- ใหหนวยงานผูใชงานตรวจสอบอยาง
ละเอียดวาขอกําหนดที่สงมานั้น ไม
กําหนดรายละเอียดใหใกลเคียงกับยี่หอ
ใดยี่หอหนึ่งเปนการเฉพาะ

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

- กําหนดราคากลางมาสูงกวางบประมาณ

- หากดําเนินจัดซื้อจัดจางไปแลวจะทําใหเกิดปญหา
การจายเงินในภายหลัง
- งานจัดซื้อครั้งนั้นตองใชระยะเวลาดําเนินการมาก
ขึ้น เนื่องจากตองสงเรื่องคืน

- ใหหนวยงานตรวจสอบงบประมาณ
หากจําเปนตองกําหนดราคากลางสูงกวา
งบประมาณ ใหหนวยงานกลับไปจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม

- กระบวนการลงนามสัญญาลาชา

- กฟผ.รับหลักประกันสัญญาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส

3

- การยื่นหลักประกันสัญญา

- ผูประกอบการไมสามารถจัดทําเอกสาร
และยื่นหลักประกันสัญญาให กฟผ. ไดใน
เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการระบาดของ
COVID19

4

- การลงนามสัญญาและหลักประกัน

- การของดเวนการวางหลักประกันของ
- การขออนุมัติจาก ผวก. ตองใชระยะเวลาในการ - ควรขออนุมัติปรับปรุงระเบียบที่
หนวยงานรัฐ เนื่องจาก หนวยงานของรัฐ อยู ดําเนินการทําให หากเปนงานเรงดวนอาจเกิดความ เกีย่ วของ
ในบังคับของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ เสียหายแกงานได
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 5 การทําสัญญาและ
หลักประกัน สวนที่ 2 หลักประกัน ขอ 169
กําหนด “ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูยื่น
ขอเสนอหรือเปนคูสัญญาไมตองวาง
หลักประกัน” และสัญญาที่มีเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค

ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

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

- การสงมอบพัสดุ

- ผูขาย/ผูรับจางเพิกเฉยไมปฏิบัติตามเงื่อนไข - ไดรับพัสดุไมตรงตามเวลาที่กําหนด

- กําหนดบทปรับในงานซื้อจางที่สําคัญ

- ผูขาย/ผูรับจางไมไดรับใบขออนุมัติซื้อจาง

- มีกระบวนการติดตามการรับขอผูกพัน
เชน ติดตามผานอีเมล , โทรศัพท

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564
ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
1.สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
ผลการจัดซื้อจัดจาง
ลําดับ

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

งานที่ดําเนินการแลวเสร็จ

งานระหวางดําเนินการ

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

(ฉบับ)

(ลานบาท)

(ฉบับ)

พ.ร.บ.
1

วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม พ.ร.บ.

7

12.00

1

7

12.00

1

พาณิชยโดยตรง
1

วิธีตกลงราคา

36

1.71

3

2

วิธีสอบราคา

10

15.45

7

3

วิธีประกวดราคา

35

9,547.77

37

4

วิธีพิเศษ

116

21,523.93

21

5

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

3

72.22

0

6

จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

2

10.56

0

รวม พาณิชยโดยตรง

202

31,171.63

68

รวม

209

31,183.63

69

หมายเหตุ - ขอมูลจากสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน

รายงานการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564
ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
2.สรุปรายงานการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง
ประเภทงาน

ปริมาณงานแลวเสร็จ

มูลคางานแลวเสร็จ

ราคากลาง

(ลานบาท)*

(ลานบาท)

ประหยัดเทียบกับราคากลาง
มูลคา

รอยละ

(ลานบาท)
งานซื้อ

123

22,407.00

23,303.07

896.07

3.85

งานจาง

86

8,776.63

8,865.07

88.44

1.00

รวม

209

31,183.63

32,168.14

984.51

3.06

หมายเหตุ - งานที่ดําเนินการจัดทําขอผูกพันแลวเสร็จในป 2564
- * ไมรวมมูลคาของงานจัดซื้อจัดจางสัญญายอย (เนื่องจากไมมีราคากลาง)

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

ขั้นตอนการทํางาน
- การประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง

ปญหา/อุปสรรค
- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกาศแผน

ความเสี่ยง
- ไมไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง ทําให
การจัดซื้อจัดจางลาชา

ขอเสนอแนะ
- ใหความรูและทําความเขาใจกับ
ผูใชงานเกี่ยวกับการประกาศแผน

- ผูใชงานไมไดปรับปรุงแผนการจัดซื้อ
จัดจางที่ไดประกาศไวแลว
2

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางจาก
ผูใชงาน

- ผูใชงานสงบันทึกขอซื้อ/จาง กระชั้นชิด

- งานลาชา ไมเปนไปตามแผน

กําหนดใชงานเกินไป

- ขอทราบแผนความตองการใชงาน
ทุกไตรมาสหรือทุกป

- ผูใชงานแจงขอมูลซื้อ/จางไมครบถวน

- ทําความเขาใจกับผูใชงานเกี่ยวกับ

ถูกตองตาม พ.ร.บ. ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชใน

ทําใหตองสงกลับไปแกไข หรือรอขอมูล

การจัดซื้อจัดจาง

เพิ่มเติม
3

- การประชุมพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง

- กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ

- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผน
ทําใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา

- ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ความเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
และประชุมออนไลน

- กรรมการติดภารกิจ

- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมายผูแทน

ลําดับ
4

ขั้นตอนการทํางาน
การพิจารณาและการเจรจาตอรอง

ปญหา/อุปสรรค
- ไมไดรับคําตอบจากบริษัท แมจะ

ความเสี่ยง
- ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน

ติดตามแลวหลายครั้ง

ขอเสนอแนะ
- ขอใหผูใชงานชวยติดตาม
- กําหนดระยะเวลาใหบริษัทตอบกลับ

- บริษัทแจงขอมูลประกอบการเสนอ

- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล

ราคาไมครบถวนถูกตอง

ซื้อ/จาง และติดตามบริษัทใหแกไข
หรือสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางบันทึกสรุปผลซื้อ/จางไวลวงหนา

- บริษัทไมยอมรับขอเสนอของ กฟผ.
เนื่องจากเปนผูผลิต/ผูจําหนายเพียง
รายเดียว

- ซื้อ/จางโดยยอมรับเงื่อนไขของบริษัท
ซึ่งอาจทําให กฟผ. เสียประโยชน

- สืบหาผูขายรายใหมๆ
- ทําสัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรอง
- ตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจางอื่นที่มี
ลักษณะเงื่อนไขใกลเคียงกัน และ
กฟผ. เคยยอมรับแลว เพื่อนําขอมูล
มาเจรจากับบริษัท

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
1

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)

- การประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง

- ผูใชงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกาศแผน
- กรณีงานประกวดราคา แผนการจัดซื้อ
จัดจางประจําปที่ประกาศบนเว็บไซต กฟผ.

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
- ไมไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง ทําให
การจัดซื้อจัดจางลาชา
- ผูสนใจเขารวมประกวดราคาไมไดรับขอมูล
ที่ถูกตอง อาจทําใหเสียโอกาสเขารวมเสนอราคา

ไมตรงกับความเปนจริง กลาวคือ งานจัดหา

ขอเสนอแนะ
- ใหความรูและทําความเขาใจกับ
ผูใชงานเกี่ยวกับการประกาศแผน
- ขอใหผูใชงานตรวจสอบและปรับปรุง
แผนการจัดซื้อจัดจางใหตรงกับความ
เปนจริง

ที่หนวยงานผูใชงานสงมาไมเปนไปตามแผน
ที่ประกาศ
2

- การรับเอกสารบันทึกขอซื้อ/ขอจางจาก
ผูใชงาน

เจาหนาที่ขาดทักษะในงานจัดซื้อจัดจาง

- งานลาชา ไมเปนไปตามแผน

- จัดทํา AAR เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ /
ทําความเขาใจกับผูใชงาน / ประชาสัมพันธ

ไดรับเรื่องกระชั้นชิด มีเวลาไมเพียงพอ

LeadTime มาตรฐาน / วางแผนการ
ทํางานลวงหนา
3

- การลงทะเบียนรับ/ซื้อเอกสารประกวด
ราคา

- ตัวแทนบริษัทแจงอีเมลสวนตัว ตอมามีการ

- ผูรับ/ซื้อเอกสารไมไดรบั ขอมูลขาวสารที่จําเปน

- จัดทําระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการรับ/

เปลี่ยนตัวผูติดตอแตไมแจงอีเมลของ

จาก กฟผ. อาจทําใหเสนอขอเสนอผิดพลาด

ซื้อเอกสารประกวดราคา

ผูติดตอใหม ทําใหไมไดรับขอมูลจาก กฟผ.

เพราะไมไดรบั ขอมูลเรื่องการออกเอกสาร

- ทําความเขาใจและขอความรวมมือจาก

- กรอกขอมูลติดตอไมครบถวนหรือไมถูกตอง

เพิ่มเติม(Supplemental Notice: S/N)

ผูรับ/ซื้อเอกสารใหกรอกขอมูลดวยการ

จาก กฟผ.

พิมพใหครบถวนถูกตอง และแจงอีเมล
กลางของบริษัทหรืออีเมลติดตอสํารองดวย

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
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ขั้นตอนการทํางาน
- การขาย/แจกจายเอกสารประกวดราคา

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)
- เบอรโทรศัพทสําหรับรับสายนอกขัดของ

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
- หากโทรศัพทเกิดชํารุดในชวงที่ขายเอกสาร

ขอเสนอแนะ
- ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในชวงที่ขายเอกสารประกวดราคา

ประกวดราคา บริษัทที่สนใจโครงการ

ใหชวยแกไขเรื่องโทรศัพทชํารุด และแจง

โดยตรวจสอบแลวพบวาเกิดจากสาเหตุ

แตไมมีประสบการณในการซื้ออาจไมสามารถ

หวง-ห. เพื่อทํา Pop-up เบอรโทรศัพท

ภายนอก กฟผ.

ติดตอสอบถาม กฟผ. ได และอาจไมไดรับ

ติดตอของ กจตฟ-ห. บนเว็บไซตประกาศ

ขอมูลอยางทันทวงที ทําใหซื้อเอกสาร

ประกวดราคาของ กฟผ. เปนการชั่วคราว

ประกวดราคาไมทัน

จนกวาโทรศัพทจะไดรับการแกไขให
ใชงานไดอยางปกติ
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- การเตรียมขอเสนอของบริษัท

- การจัด Official Briefing and
Site Visit

- มีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารนอย

- อาจตองเลื่อนกําหนดการยื่นเอกสารขอเสนอ

- ทําความเขาใจกับผูใชงานและวางแผน

ทําใหบริษัทแจงขอเลื่อนกําหนดการยื่น

สงผลใหการดําเนินการไมทันตามกําหนดแผน

ความตองการใชงานรวมกันเกี่ยวกับ

เอกสารขอเสนอ

ผูใชงาน

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการจัดหา

- เนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19

- อาจทําใหบริษัทไดรับขอมูลไมเพียงพอ

- ประสานงานกับผูใชงานใหจัดทํา video

ทําให กฟผ. ไมสามารถจัด Official

ในการจัดทําขอเสนอที่ตรงตามความตองการ

presentation ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

Briefing and Site Visit ได

ของ กฟผ. และอาจขอเลื่อนกําหนดการ

จาก presentation ปกติ เพื่อจัดสงให

เปดซอง ซึ่งจะกระทบกับแผนการดําเนินงาน

บริษัทแทนการเขาดู Site จริง

จัดหา

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
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ขั้นตอนการทํางาน
- การออกเอกสารเพิ่มเติม
(Supplemental Notice: S/N)

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)
- มีการออก S/N หลายฉบับ ทําใหตองเพิ่ม
เอกสาร และขั้นตอนการทํางาน
- มีการออก S/N ในระยะเวลากระชั้นชิด
กอนวันเปดซอง

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
- อาจตองเลื่อนกําหนดเปดซองออกไป ซึ่งจะ
กระทบตอแผนการดําเนินการจัดหา
- สงผลกระทบตอการเตรียมตัว/จัดเตรียม
เอกสารของผูเสนอราคา
- เจาหนาที่จัดหาตองเพิ่มขั้นตอนการติดตาม

ขอเสนอแนะ
- ขอใหผูใชงานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
กอนสงใหหนวยงานจัดหาดําเนินการ
- ขอใหผูใชงานเผื่อระยะเวลาการออก S/N
ใหเหมาะสมกอนวันเปดซอง และพิจารณา
เลื่อนวันเปดซองหากการออกเอกสาร

ใหผูรบั /ซื้อเอกสารประกวดราคาไดรบั ขอมูล

เพิ่มเติมนั้นกระทบตอการจัดเตรียมเอกสาร

ทันที

ของผูเสนอราคา
- ขอใหผูใชงานชวยประสานงานติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถออก
S/N ไดทันในระยะเวลาที่เหมาะสมกอน
วันเปดซอง
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- การประชุมพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง

- กรรมการไมสะดวกเขามาประชุมที่
สํานักงานใหญ

- นัดประชุมกรรมการไมไดตามแผน
ทําใหสรุปผลซื้อ/จางลาชา

- ใชเทคโนโลยีชวย เชน เสนอ
ความเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
หรือประชุมออนไลน

- กรรมการติดภารกิจ

- นัดประชุมลวงหนาโดยเร็ว
- ติดตามใหกรรมการมอบหมายผูแทน

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
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ขั้นตอนการทํางาน
- การพิจารณาผลการประกวดราคา

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)
- บริษัทไมสามารถที่จะสงขอมูล/เอกสาร
ไดตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาฯ

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
- ใชเวลาเจรจาตอรองกับบริษัทนาน ทําให
ไมสามารถสรุปผลการพิจารณาไดทันตามแผน

กําหนด

ขอเสนอแนะ
- สรุปขอมูลที่จําเปนตอการสรุปผล ซื้อ/จาง
และติดตามบริษัทใหแกไข หรือสงขอมูล
เพิ่มเติมโดยเร็ว
- รางสรุปผลซื้อ/จางไวลวงหนา

- ไมมีผูเสนอราคา หรือไมมีผูเสนอราคาที่ยื่น

- การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน

ขอเสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

- ทบทวนหรือปรับปรุงเงื่อนไขที่ใชในการ
สอบราคา
- หนวยงานผูจัดทําราคากลางทบทวน
หลักเกณฑการกําหนดราคากลางเพื่อให
ราคากลางสอดคลองกับราคาตลาดปจจุบัน
และจูงใจใหบริษัทเขารวมเสนอราคา

- ไมสามารถดําเนินการสรุปผลการพิจารณา
ไดทันตามแผนการดําเนินการจัดหา

- กระทบตอการใชงานอุปกรณ / การกอสราง

- แจงใหคณะกรรมการพิจารณาฯ รับทราบ

และอาจทําใหไมสามารถจายไฟฟาไดทัน

แผนการดําเนินการจัดหาและควบคุม/

สงผลใหเกิดคาปรับ อันเนื่องมาจาก กฟผ.

ติดตามผล เพื่อใหการพิจารณาผลฯ

ไมสามารถรับซื้อไฟฟาจาก IPP ไดตามสัญญา

แลวเสร็จทันตามแผน

ซื้อขายไฟ

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
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ขั้นตอนการทํางาน
- จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
และการจัดทําขอผูกพัน

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)
- ไมสามารถติดตอบริษัทตางประเทศได เชน
บริษัทไมตอบอีเมล, บริษัทมีการเปลี่ยน

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
- ดําเนินการไมทันตามกําหนด
- อาจดําเนินการทันตามกําหนด แตกระชั้นชิด

แปลงโครงสราง รายชื่อผูติดตอไมใช

กับระยะเวลาการใชงานของอุปกรณ/

บุคคลเดิม

software มาก

- บริษัทตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

ขอเสนอแนะ
- จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใชกรณีจําเปนที่
ตองโทรศัพทไปยังตางประเทศ
- ทําความเขาใจกับผูใชงาน กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จะตองใชเวลา
ดําเนินการเพิ่มขึ้น และจําเปนตองขยาย

ระหวางดําเนินการ

กําหนดยืนราคาหรือขอขยายการใชงาน

- บริษัทอาจไมยอมรับเงื่อนไขของ กฟผ.

อุปกรณ/software กับทางบริษัท

ทําใหตองใชเวลาเจรจาตอรอง

- ขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนโดยเผื่อระยะเวลาสําหรับกรณี
ที่ไมคาดคิด เชน การเปลี่ยนแปลง
โครงสราง บริษัท, การเจรจาตอรองเรื่อง
เงื่อนไข เปนตน
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- การอุทธรณ

- บริษัทอุทธรณหรือรองเรียนเนื่องจากขาด
ความเขาใจในกระบวนการทํางานและ
ระเบียบขอบังคับของ กฟผ.

ทําใหไมสามารถสรุปผลการพิจารณาไดทัน
ตามแผน

- ทําความเขาใจกับบริษัทเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางานและระเบียบ
ขอบังคับของ กฟผ. เชน ประชุม
สัมมนาผูเสนอราคา ฯลฯ

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
12

ขั้นตอนการทํางาน
- การ Upload ตารางราคาในระบบ ERP

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

- เมื่อ Upload ตารางราคาแลวระบบ ERP

- Upload ตารางราคาลาชามีผลใหหนวยงาน

แสดง error ที่ไมสามารถแกไขเองได และ

บัญชีเจาหนี้ไมสามารถจายเงินใหคูสัญญาได

ขอเสนอแนะ
- จัดทําฐานขอมูลของ error และวิธีแกไข
เพื่อไวใชรวมกันและจัดเตรียมเบอรติดตอ

ตองใชเวลาในการติดตอหนวยงานที่

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีที่ไม

เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข error

สามารถแกไข error ดังกลาวไดเอง

ดังกลาว
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- การจัดสงเลมสัญญาใหคูสัญญาลงนาม
(ลงนามแบบไมมีพิธ)ี

- กรณีคสู ัญญาลงนามสัญญาลาชา และจัดสง

- หากคูสัญญาไมลงนามสัญญา หรือไมวาง P/S

- ขอใหคูสัญญาขยายอายุ Bid Security

Performance Security (P/S) กลับมาให

กฟผ. จะไมมีหลักประกันในชวงที่

จนกวาคูสัญญาจะลงนามสัญญาและ P/S

กฟผ. ลาชา ทําใหเลยระยะค้ําประกันของ

Bid Security หมดอายุและคูสัญญา

ที่คูสัญญาสงมาเปนที่ยอมรับของ กฟผ.

Bid Security

ยังไมจัดสง P/S มาให กฟผ.

แลว
- ออกหนังสือติดตามคูสัญญาใหลงนาม
สัญญาและสง P/S กลับมาให กฟผ.
กอนวันหมดอายุของ Bid Security
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- การรับแจงขอมูลน้ําหนักและปริมาตร

- คูสัญญาของ กฟผ. แจงขอมูล

ของสินคา (Packing Data) จาก

Packing Data ให กฟผ. ในระยะที่ใกล

คูสัญญา (จางบริการรับขนสงสินคา

กับกําหนดสงของ

ทางทะเลและอากาศ)

- จางผูรบั ขนสงไมทันกําหนดสงของ หรือ
แผนงานของผูใชงาน

- ติดตามขอขอมูล Packing Data กับ
คูสัญญาเปนระยะ ถาใกลกําหนดสงของ
ยังไมไดรับขอมูล ใหขอขอมูลประมาณการ
เพื่อออกเอกสารสอบราคาและดําเนินการ
จางไปกอน

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการจัดซื้อจัดจางตางประเทศ
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
ลําดับ
15

ขั้นตอนการทํางาน

ปญหา/อุปสรรค (สาเหตุ)

- รวบรวมเอกสารเสนอราคาจากผูให

- กรณีสินคามีขนาดใหญและน้ําหนักมาก

บริการรับขนสงสินคา (จางบริการ

หรือตองใชอุปกรณพิเศษในการขนสง

รับขนสงสินคาทางทะเลและอากาศ)

ผูเสนอราคาอาจไมสามารถเสนอราคา

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
- จางผูรบั ขนสงไมทันกําหนดสงของ หรือ
แผนงานของผูใชงาน

ขอเสนอแนะ
- ใหสอบราคาแตเนิ่นๆ โดยกําหนดระยะ
เวลาเสนอราคาเพิ่มจากเวลาปกติ
และคอยติดตาม

ไดทันกําหนด

- หากทราบตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดซื้อวา
สินคามีขนาดใหญและน้ําหนักมาก หรือ
ตองใชอุปกรณพิเศษในการขนสง
ใหสอบราคาใน Term CFR

- แผนผูใชงานไมสอดคลองกับการ

- ไดของทันตามกําหนดแตยังไมถึงกําหนด

- แจงผูใชงานทบทวนและปรับปรุง

ปฏิบัติงานจริง เชน กําหนดสงของเร็วกวา

การใชงานจริง ทําใหตองเก็บอุปกรณไวนาน

แผนการใชงานใหสอดคลองกับความ

ความตองการใชงานอุปกรณ

ซึ่งอาจไมมีที่เก็บ หรืออาจมีคาปรับในการ

ตองการใชงาน

จัดเก็บอุปกรณที่ทาเรือดวย

