
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2559 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  ส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 (ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน) 

มีจ านวน 56 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 330,323,321.66 บาท โดยมีสัดส่วนร้อยละของจ านวนโครงการ
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

 

  

 2.จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2559 จาก
ตารางข้างต้น  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสิ้น 97 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 
คือ วิธีตกลงราคา จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของจ านวนโครงการ รองลงมาคือ วิธีสอบราคา 
จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของจ านวนโครงการ ถัดมา คือ วิธีประกวดราคา จ านวน 12 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจ านวนโครงการ, วิธีประกวดราคา e-Auction จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ของจ านวนโครงการ และวิธีกรณพิีเศษ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของจ านวนโครงการ 
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ประกวดราคา 
21.43% 

สอบราคา 
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ตกลงราคา 
35.71% 

วิธีกรณีพิเศษ 
1.79% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2559 (ก.ค.-ธ.ค.2559) 

วิธีการจัดหา 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
จ านวนโครงการ 

วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
วงเงินงบประมาณ 

ประกวดราคา e-Auction 8 14.29 253,792,139.66 76.83 

ประกวดราคา 12 21.43 51,055,175.30 15.46 

สอบราคา 15 26.79 15,555,172.19 4.71 

ตกลงราคา 20 35.71 3,537,842.51 1.07 

วิธีกรณีพิเศษ 1 1.79 6,382,992.00 1.93 

รวม 56 100.00 330,323,321.66 100.00 
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  3.งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2559 จาก
ตารางข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีจ านวน 330,323,321.66 บาท พบว่า
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-Auction มีจ านวนสูงสุด 253,792,139.66 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 76.83 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีประกวดราคา เป็น
เงินจ านวน 51,055,175.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถัด
มาคือวิธีสอบราคา เป็นเงินจ านวน 15,555,172.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.71 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง, วิธีกรณีพิเศษ เป็นเงินจ านวน 6,382,992.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของจ านวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีตกลงราคา เป็นเงินจ านวน 3,537,842.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.07 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   

 
 
  4. ผลการด าเนินงานจนถึงขั้นตอนการได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม  
 

วิธีการจัดหา 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เสนอราคา 

 จ านวน     
ผูไ้ด้รับการ
คัดเลือก 

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

วงเงินราคากลาง  
(บาท) 

ราคาจัดซื้อ  
(บาท) 

ต  ากว่าวงเงินงบประมาณ ต  ากว่าวงเงินราคากลาง 

จ านวน (บาท) % จ านวน (บาท) % 

ประกวดราคา 
e-Auction 

7 23 14 245,090,830.11 245,090,830.11 232,849,858.11 12,240,972.00 4.99 12,240,972.00 4.99 

ประกวดราคา 12 47 15 51,055,175.30 51,078,486.99 46,741,220.49 4,313,954.81 8.45 4,337,266.50 8.49 

สอบราคา 14 41 16 14,860,100.19 14,291,645.35 11,334,555.99 3,525,544.20 23.72 2,957,089.36 20.69 

ตกลงราคา 20 57 20 3,537,842.51 3,463,640.51 3,311,361.96 226,480.55 6.40 152,278.55 4.40 

วิธีกรณีพิเศษ 1 1 1 6,382,992.00 6,382,992.00 6,382,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 54 169 66 320,926,940.11 320,307,594.96 300,619,988.55 20,306,951.56 6.33 19,687,606.41 6.15 
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ตกลงราคา 
1.07% วิธีกรณีพิเศษ 

1.93% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวงเงินงบประมาณจ าแนกตาม  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2559 (ก.ค.-ธ.ค.2559) 
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 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 54 โครงการ มีมูลค่าจัดซื้อ    
จัดจ้างรวมทั้งสิ้น 320,926,940.11 บาท ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 20,306,951.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.33 ของวงเงินงบประมาณ และต่ ากว่าวงเงินราคากลาง เป็นเงิน 19,687,606.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของ
วงเงินราคากลาง 

 ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 โครงการ สาเหตุการยกเลิกโครงการ มีดังนี้ 
 - ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและรายละเอียดไมถู่กต้องตรงตามเงื่อนที่ กฟภ. ก าหนด 
 - ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบประกวดราคา  
5.ผลการจัดท าสัญญา 
 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 54 โครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วม

เสนอราคา จ านวน 169 ราย และมีคู่สัญญาในปี 2559 จ านวน 66 ราย 

6.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    พัสดุบางรายการไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากราคาที่ผู้ขายเสนอสูงกว่าราคา

กลาง , ไม่มีการเสนอราคาจากผู้ขาย และคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตรงตามการก าหนดของ กฟภ. 
    การทดสอบพัสดุบางรายการของ กมอ. ใช้เวลานาน 
     ผลการทดสอบพัสดุไม่ผ่านค่าเกณฑ์ตามสเปคที่ กฟภ. ก าหนด ต้องแจ้งให้ผู้ขายน ากลับ   

ไปแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ ท าให้ได้รับพัสดุล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
และเสียโอกาสในการน าพัสดุไปใช้งาน  

   ผู้ขายส่งพัสดุบางรายการล่าช้า ท าให้การน าพัสดุไปใช้งานไม่ทันตามแผนที่วางไว้  

7.แนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
    พิจารณาความจ าเป็นในการใช้งานส าหรับพัสดุที่ยกเลิกการจัดซื้อ หากมีความจ าเป็นใน 

การใช้งาน ให้น ารายการพัสดุที่ยกเลิกไปรวมกับแผนการจัดซื้อครั้งใหม่ หากไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน         
ให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากกรณียกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากสูงกว่าราคากลาง     
ให้สรุปผลรายการพัสดุแจ้งไปยัง สรก.(ภ4) 

    คิดค านวณค่าปรับส าหรับพัสดุที่ส่งล่าช้า ไม่เป็นตามก าหนดระยะเวลาการส่งมอบ โดย
ใช้เงื่อนไขการคิดค่าปรับให้ถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ 

 

 

 

 

 


