ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานงบประมาณ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-02 การพิจารณาอนุมัตหิ ลักการ
คําอธิบาย
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ
กิจกรรม: การจัดทําบันทึกขออนุมตั ิหลักการ

1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการการจัดทําบันทึก
ขออนุมตั ิหลักการ โดยการอัพเดทข้ อมูลจาก
แบบฟอร์ มรายละเอียดโครงการ(ฟอร์ ม1) มี
รายละเอียดยกตัวอย่างเช่น
- เรื่ องเดิม, ประเด็น
- ข้ อเท็จจริ ง, ข้ อกฎหมาย, ข้ อพิจารณา
- รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง (ถ้ ามี)
- แผนการใช้ จา่ ย(จากฟอร์ ม1 และ ปั จจุบนั )
- ในกรณีที่ต้องเบิกจ่ายเกินระเบียบให้
ระบุเหตุผลและวงเงิน
- ข้ อเสนอ, คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ าง*
2. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการเสนอผู้มีอํานาจ
ตรวจสอบความถูกต้ องบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
เทียบกับแบบฟอร์ มรายละเอียดโครงการ
(ฟอร์ ม1)
3. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงานงบประมาณพิจารณา
ตรวจสอบ
4. ในกรณีที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
เจ้ าของโครงการแก้ ไขบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
5. ในกรณีที่ผา่ นการตรวจสอบ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงาน
งบประมาณลงนามผ่านการตรวจสอบในบันทึก
ขออนุมตั ิหลักการ
6. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิบนั ทึกขออนุมตั ิหลักการตาม DOA พร้ อม
แนบแบบฟอร์ มรายละเอียดโครงการ(ฟอร์ ม1)
ประกอบการตัดสินใจ
7. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
8. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของ
โครงการแก้ ไขบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
9. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลง
นามอนุมตั ิในบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
*อ้ างอิง รบ.ข้ อ 25 และ 26
คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ าง(แล้ วแต่กรณี)
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
(3) คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึง่ ประกอบไป
ด้ วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่าง
น้ อย 2 คน ห้ ามแต่งตังผู
้ ้ ที่เป็ นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกเป็ น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

BG-01 การวางแผน
งบประมาณ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

วันที่ :

หน้ า : 1 จาก 2
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

เริ่มต้ น

 1. จัดทําบันทึก
PS

ขออนุมตั ิ
หลักการ

บันทึกขออนุมตั ิ
หลักการ

2. เสนอผู้มีอํานาจ
ตรวจสอบบันทึก
ขออนุมตั ิ บันทึกขออนุมตั ิ
หลักการ
หลักการ

3. พิจารณา
ตรวจสอบ

4. แก้ ไขบันทึก
ขออนุมตั ิ
หลักการ บันทึกขออนุมตั ิ

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่

หลักการ

6. เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิบนั ทึกขออนุมตั ิ
หลักการ
แบบฟอร์ มราย
ตาม DOA บันทึกขออนุมตั ิ ละเอี
ยดโครงการ
หลักการ

ใช่
5. ลงนามผ่านการ
ตรวจสอบใน บันทึกขออนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง หลักการ
7. พิจารณา
อนุมตั ิ

(ฟอร์ ม1)

8. แก้ ไขบันทึก
ขออนุมตั ิ
หลักการ บันทึกขออนุมตั ิ

ไม่ใช่

อนุมตั ิ?

หลักการ

ใช่
9. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

บันทึกขออนุมตั ิ
หลักการ

ไป ก
หน้ า 2
System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-02 การพิจารณาอนุมัตหิ ลักการ
คําอธิบาย
กิจกรรม: การพิจารณาวิธีการจัดหา

10. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการสแกนบันทึกขอ
อนุมตั ิหลักการจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดย
อ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
11. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการจัดเก็บบันทึกขอ
อนุมตั ิหลักการไว้ ในแฟ้มเอกสารโดยเรี ยงตาม
เลขที่เลขที่/ชื่อโครงการ
12. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการพิจารณาวิธีการ
จัดหาที่ได้ ระบุไว้ ในบันทึกขออนุมตั ิหลักการเพื่อ
ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อ
การเบิกค่าใช้ จ่าย ประกอบไปด้ วย:
12.1. การเบิกค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบ
พัสดุ
- ระเบียบเดินทาง
- ระเบียบสนับสนุน
- ระเบียบค่าใช้ จา่ ยสํานักงาน, ระเบียบฝึ กอบรม
และประชุม
12.2. การจัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธี
- วิธีเฉพาะเจาะจง
- วิธีคดั เลือก
- วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
*อ้ างอิงพ.ร.บ.มาตรา 56 (2) (ข)การจัดซื ้อจัดจ้ าง
พัสดุท่มี ีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้ าง หรื อ
ให้ บริ การทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ครัง้ หนึง่ ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้ วย การกําหนดวงเงินการจัดซื ้อจัด
จ้ างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ. 2560
1. การจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ า งานบริการ หรื องาน
ก่อสร้ าง ที่มีการผลิต จําหน่ายก่อสร้ าง หรื อ
ให้ บริ การทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ครัง้ หนึง่ ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ ใช้ วิธี
เฉพาะเจาะจง
2. งานจ้ างที่ปรึกษาดังต่อไปนี ้ ให้ ใช้ วิธี
เฉพาะเจาะจง
2.1. งานจ้ างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้ างครัง้ หนึง่ ไม่
เกิน 500,000 บาท
2.2. งานจ้ างที่มีท่ปี รึกษาในงานที่จะจ้ างนันจํ
้ านวน
จํากัดและมีวงเงินค่าจ้ างครัง้ หนึง่ ไม่เกิน
5,000,000 บาท
3. งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ างที่มี
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้ างครัง้ หนึง่ ไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้ ใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

วันที่ :

หน้ า : 2 จาก 2

จาก ก
หน้ า 1

10. สแกนบันทึกขออนุมตั ิ
หลักการจัดเก็บใน
Share Drive บันทึกขออนุมตั ิ

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

หลักการ

11. จัดเก็บบันทึกอนุมตั ิ
หลักการไว้ ใน
บันทึกขออนุมตั ิ
แฟ้มเอกสาร
หลักการ
เลขที่

12. พิจารณาวิธีการ
จัดหา

AC-01ค่าใช้ จ่ายที่ไม่
เป็ นไปตามระเบียบ
พัสดุ(ระเบียบเดินทาง)

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ

AC-02
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นไป
ตามระเบียบพัสดุ
(ระเบียบสนับสนุน)

PM-03 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป

PM-04 การจัดซื ้อจัด
จ้ างโดยวิธีคดั เลือก

พิจารณาจํานวนเงินของ
วิธีการเฉพาะเจาะจง

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
PM-05 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน
100,000บาท

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท
PM-06 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินเกินกว่า 100,000
บาท*

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

