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Supply Chain Management 

 กระบวนการการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากคูค่า้ของบรษิทั 

                   โรงพยาบาลพระรามเก้าก าหนดให้มีการด าเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่ค้า 
ของบริษัทดังนี ้
1. ก าหนดให้มีการประเมินคู่ค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยระบุคู่ค้ารายส าคัญ โดยหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1.1. ยาและวัสดกุารแพทย ์หรือการจัดซื้อจดัจ้างที่มีมูลค่าสูง 
1.2. มีการจัดซื้อ / จัดจ้างในปริมาณมาก 

1.3. หายาและวัสดุการแพทย์ หรือบริการท่ีหาคู่ค้าอ่ืน ๆ ทดแทนได้ยาก  
2. ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า โดยการด าเนินการดังนี ้

2.1. ประเมินโดยใช้เกณฑ์ 5 หัวข้อไดแ้ก่ 
1) การบริการ ( ความรวดเร็ว /ความตรงต่อเวลา/ความพึงพอใจ/ ความสะดวกในการตดิต่อ 
2) การส่งสินค้า / บริการ 
3) คุณภาพของสินค้า / บริการ ( ข้อมูลเอกสารสนับสนุน / ราคา) 
4) การบริการหลังการขาย 
5) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier of Conduct) 

2.2.       เกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินและด าเนินการดังนี้ 
 ระดับคะแนน 91-100%    เกรด A   (ดีมาก) 
 ระดับคะแนน 81-90%    เกรด B     (ดี) 
 ระดับคะแนน 71-80%    เกรด C     (พอใช้) 
 ระดับคะแนน 61-70%    เกรด D     (ต้องปรับปรุง) 
 ระดับคะแนนต ่าว่า 60%  เกรด F    (ตัดออกจากรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติแลว้) 

2.3. กรณีพบว่ามีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากผู้ขาย เช่น ไม่สามารถส่งยาได้ตามก าหนด, มีปัญหาภายใน 
เรื่องอัตราก าลังและคุณภาพการผลติ หรือบริการไม่ได้คุณภาพ จะน ามาประกอบการประเมิน ซึ่งหากคะแนน 
ตามผลการประเมิน ในเกรด D จะแจ้งให้ทางบริษัทปรับปรุง และประเมินซ ้าในเดือนต่อไป หากยังไม่ปรับปรุง 
จะพิจารณาตดัจากรายชื่อผู้ขาย หากประเมินได้เกรด F จะตดัออกจากรายชื่อผู้ขายตามระบบเช่นกัน 

2.4. กรณีพบความบกพร่องระหว่างปี จะจัดท ารายงานความบกพร่องคู่ค้าแจ้งให้คู่ค้าทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุง 
และรายงานให้คณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป 
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ขอ้มลูความเสีย่งของคูค่้าในป ี2563  :  ผลการประเมนิคูค่้า 

ผลการประเมนิความเสีย่ง ผล 
จ านวน 

ผูข้าย ผูร้บัจา้งชว่ง 
ประเมินได้เกรด A ดีมาก 245 91 
ประเมินได้เกรด B ด ี 0 8 
ประเมินได้เกรด C พอใช้  0 0 
ประเมินได้เกรด D ต้องปรับปรุง 0 0 
ประเมินได้เกรด F ตัดออกจากรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 0 0 

รวม 245 99 
   
 
ขอ้แนะน าเพือ่การปรบัปรงุของคูค่้าทีไ่ดผ้ลการประเมนิเกรด B  จ านวน 8 สญัญา 

แผนก คู่คา้ ขอ้แนะน า /  ประเดน็ทีต่อ้งปรบัปรงุ 

ยานพาหนะ-รักษา 
ความปลอดภัย 

บริษัท PCS (รักษาความปลอดภยั) 
(1 สัญญา)   

- การจัดอัตราก าลังให้ครบตามสัญญา 
 

บริษัท ดิจติอล โฟกัส จ ากดั 
(ระบบกล้องวงจรปิด)  (1 สัญญา)   

- ความตรงต่อเวลา  

บริการสถานที-่รักษา 
ความสะอาด 

บริษัท ลอสเตอร์ ลอนดรี้ จ ากดั   
      (2 สัญญา)   

- มาตรฐานความสะอาด 

- การสวมใส่อุปกรณ์ PPE  
ทันตกรรม บริษัท สยามเดนท ์จ ากัด 

(1 สัญญา)   
- ความรวดเร็ว/ความตรงต่อเวลา  ความพึง

พอใจการให้บริการ                           
สูตินรีเวช บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด  

(2 สัญญา)   
- ความรวดเร็ว / ความตรงต่อเวลา 

โภชนการ บริษัท ซีพีเอฟ เรสทอรองท์ 
แอนด์ ฟู้ดเชน 

     (2   สัญญา)   

- สุขาภิบาลอาหาร 

- ความรวดเร็ว/ความตรงต่อเวลาส่งอาหารตาม
เวลาที่ก าหนด  
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 จรรยาบรรณธรุกจิการด าเนนิการของคูค่า้   

                 โรงพยาบาลพระรามเก้ามีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
ภายใต้แนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ค านึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า และสร้างคุณค่าที่ยั ่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยตระหนักถึง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, 
Governance: ESG) จึงจัดท า จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลพระรามเก้ากับคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส 
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายและมีจริยธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย   
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด   
1. คู่ค้าของบริษัทต้องส่งมอบสินค้า บริการที่มีคุณภาพ, ราคาเหมาะสมและเป็นธรรม  อย่างถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน 

และตรงเวลา มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
2. คู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับ

ของบริษัท ไม่น าข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ตลอดจน
ข้อมูลความลับท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 

3. คู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรม เปิดกว้างในการให้โอกาสที่
เท่าเทียมกันในการแข่งขัน รวมถึงการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี และสุจริต 

4. คู่ค้าของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายแรงงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีการ
แบ่งแยก  ไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ไม่บังคับใช้แรงงาน เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก 

5. คู่ค้าของบริษัทควรด าเนินธุรกิจด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ผู้คนในชุมชนและสังคม 

6. คู่ค้าต้องด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย  รวมถึงการบริหารจัดการด้านมลพิษและการก าจัดของเสีย  
และมีการพัฒนากระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

7. คู่ค้าควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง และควรเลือกใช้หรือผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และระมัดระวังไม่ด าเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ  

8. คู่ค้ามีสิทธิในการสอบถามข้อมูล แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระท าที่ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจของโรงพยาบาล
พระรามเก้า โดยสามารถร้องเรียนได้ที่อีเมล CEOoffice@praram9.com หรือ โทรร้องเรียนถึงผู้บริหารระดับสูง
โดยตรงที่เบอร์  087-111-5994   
 

ประเดน็การละเมดิดา้นจรรยาบรรณธรุกจิการด าเนนิการของคูค่า้ในหว่งโซ่อปุทาน  ปี 2563  

- ไม่ม ี
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 นโยบายการก าหนดระยะเวลา  Credit term   
1. การก าหนดระยะเวลา Credit Term กับคู่ค้า ได้ระบุในการประเมินในการคัดเลือกผูข้าย/ผู้รับจ้างชว่งราย

ใหม่  โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา Credit Term ที่ 30-60 วัน หากคู่ค้าแจ้ง Credit Term ต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นรายการสินค้าที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือจ าเพาะ
เจาะจง ต่อการให้บริการ  และก าหนดให้มีการทบทวน เงื่อนไข Credit Term หากมีการซ้ือในปริมาณที่
สูงขึ้น หรืออาจจะมีส่วนลดการค้า (Cash Discount) เพิ่มเติม ตามข้อตกลงการด าเนินการร่วมกันกับ
แผนกบัญช ี

 

2. การจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ของแผนกบัญชี โดย 

- จ่ายให้ตาม Credit Term ที่ก าหนด หรือตามท่ีระบุในสัญญา โดยตัดรอบใบส่งของหรือใบแจ้งหน้ี
ทุกวันท่ี 25 ของเดือน   

- การโอนเงิน ก าหนดทุกวันท่ี 1 ของวันท าการธนาคาร และ คู่ค้าสามารถตรวจสอบการจ่ายช าระ
เงินได้ทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาล 

 

  Credit team เฉลีย่ ป ี2563  =  46  วนั  

        


