ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
คําอธิบาย
ฝ่ ายพัสดุ
1. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเรี ยกดูข้อมูลบันทึกขออนุมตั ิ
หลักการจาก Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ
2. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บน
ระบบ ERP โดยดูข้อมูลบันทึกขออนุมตั ิหลักการ
จาก Share Drive
3. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ในการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) ผ่านทางอีเมล์
พร้ อมระบุชื่อ/เลขที่โครงการใน Share Drive
ของบันทึกขออนุมตั ิหลักการเพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจ
อนุมตั ิใช้ ประกอบการตัดสินใจ
4. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
5. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบขอ
ซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP
6. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ทํารายการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ
ERP

วันที่ :

หน้ า : 1 จาก 8
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

เริ่มต้ น
การพิจารณาอนุมตั ิ
หลักการ
PM-02
ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

1. เรี ยกดูข้อมูลบันทึก
ขออนุมตั ิหลักการจาก
Share Drive บันทึกขออนุมตั ิ
e หลักการ

PM-11 การสร้ าง
และปรับปรุง
ฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์

เมื่อพบว่าเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ใหม่

ERP
2. จัดทําใบขอซื ้อขอ
จ้ าง (PR) ใบขอซื ้อขอจ้ าง

e (PR)

3. แจ้ งผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ใบขอซื ้อขอจ้ าง (PR)
ตาม DOA
ผ่านทางอีเมล์

ERP
4. พิจารณาอนุมตั ิ

ERP
5. แก้ ไขใบขอซื ้อขอ
จ้ าง (PR)

ไม่ใช่

อนุมตั ิ?
ใช่
ERP
6. อนุมตั ิใบขอซื ้อขอ
จ้ าง(PR) ในระบบ ใบขอซื ้อขอจ้ าง

e (PR)

ไป ก
หน้ า 2

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

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

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
คําอธิบาย
ฝ่ ายพัสดุ
7. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ าง
8. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุติดต่อผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างเพื่อขอ
ใบเสนอราคาและเอกสารแสดงตัวตน
9. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับเอกสารแสดงตัวตน อันได้ แก่
ภพ.20, หนังสือรับรอง, สําเนาบัตรประชาชน
กรณีที่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างเป็ นบุคคลธรรมดา
เป็ นต้ น โดยจะขอพร้ อมกับใบเสนอราคาจาก
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
10. เมื่อได้ รับใบเสนอราคาจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
แล้ วให้ พนักงานพัสดุทําการต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทําได้ ในกรณีท่ีราคานันสู
้ งกว่าราคาใน
ท้ องตลาด (ราคากลาง) และให้ พิจารณาเงื่อนไข
การซื ้อต่างๆเช่น เงื่อนไขการชําระ เงื่อนไข
การให้ บริ การ หรื อ ระยะเวลารับประกัน(ถ้ ามี)

วันที่ :

หน้ า : 2 จาก 8

จาก ก
หน้ า 1

7. พิจารณาคัดเลือก
รายชื่อผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ าง

8. ติดต่อผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างเพื่อขอใบเสนอ
ราคาและเอกสาร
แสดงตัวตน

หมายเหตุ
*กรณีผ้ ขู ายผู้รับจ้ างรายเดิมให้ ขอเฉพาะหนังสือ
รับรอง

9. รับใบเสนอราคา
และเอกสารแสดง
ตัวตน

เอกสารแสดง
ตัวตน*
ใบเสนอราคา

10. พิจารณาการจัดซื ้อ
จัดจ้ างต่อรองราคา เอกสารแสดง
ตัวตน*
และเงื่อนไข
ใบเสนอราคา

ไป ข
หน้ า 3

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

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

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
วันที่ :
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ
คําอธิบาย
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
11. เมื่อได้ รับเอกสารแสดงตัวตน เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ตรวจสอบข้ อมูลสถานะของผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ในฐานข้ อมูลบนระบบ ERP
12. หากเป็ นคูค่ ้ ารายเดิมให้ ดําเนินการจัดทําใบสัง่
ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) และจัดพิมพ์เอกสารจํานวน 2
ฉบับ(1 ต้ นฉบับ, 2 คูฉ่ บับ) บนระบบ ERP
13. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง(PO) ตาม DOA
14. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
15. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขและ
พิมพ์ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP
16. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA จะ
ทํารายการอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ
ERP
17. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลงนามอนุมตั ิใน
ต้ นฉบับและคูฉ่ บับใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO)

หน้ า : 3 จาก 8

จาก ข
หน้ า 2
ERP
11. ตรวจสอบข้ อมูล
สถานะของผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างในฐานข้ อมูล
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
รายใหม่?

ใช่
PM-09 การสร้ างและ
ปรับปรุง
ฐานข้ อมูลคูค่ ้ า

ไม่ใช่

ERP
12. จัดทําและพิมพ์
ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง (PO) ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
(PO)

13. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ตาม DOA ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

14. พิจารณา

อนุมตั ิ

(PO)

ERP
15. แก้ ไขและพิมพ์
เอกสารที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

ไม่ใช่

อนุมตั ิ?

ใช่

ERP
16. อนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อสัง่
จ้ าง(PO) ในระบบ ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

e (PO)

(PO)

17. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสาร
ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
ที่เกี่ยวข้ อง
(PO)

ไป ค
หน้ า 4

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

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

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ
คําอธิบาย
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบประเภทของการจัดซื ้อ
จัดจ้ างที่ต้องติดอากรแสตมป์

วันที่ :

หน้ า : 4 จาก 8

จาก ค
หน้ า 3

ในกรณีที่ต้องติดอากรแสตมป์
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบผู้ขายผู้รับจ้ างอยู่ใน
ประเทศ
20. หากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างไม่อยูใ่ นประเทศ ให้
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุติดอากรแสตมป์ บนใบสัง่ ซื ้อสัง่
จ้ าง (PO)
21. หากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ในประเทศ ให้
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างให้ ติดอากร
แสตมป์ บนใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO)

18. ตรวจสอบ
ประเภทการ
จัดซื ้อ/จัดจ้ าง
การจัดซื ้อจัดจ้ าง
ที่ต้องติดอากร
แสตมป์ *?

ไม่ใช่

ใช่

ในกรณีที่ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ หรื อดําเนินการ
ตามข้ อ 19 - 21 แล้ ว
22. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO)
ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง

19. ตรวจสอบ
ผู้ขายผู้รับจ้ าง
อยู่ในประเทศ

หมายเหตุ
*อ้ างอิงบัญชีอากรแสตมป์ จากกรมสรรพากรว่า
ด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างประเภทที่ต้องติดอากร
แสตมป์
**ในกรณีที่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างอยูต่ า่ งประเทศ การ
ติดต่อเรื่ องใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) ให้ ทําผ่านทางอีเมล์

อยู่?

ไม่ใช่

ใช่
21. แจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ให้ ติดอากรแสตมป์ บน
ใบสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง (PO)

20. ติดอากรแสตมป์ บน
ใบสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง (PO) ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
(PO)

22. ส่งใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
(PO) ให้ ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับจ้ าง** ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
(PO)

ไป ง
หน้ า 5

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

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

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ
คําอธิบาย
23. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) ที่ลงนาม
แล้ วจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
24. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) ที่ลง
นามแล้ ว และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดย
อ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
25. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําสําเนาใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO)
และส่งให้ ฝ่ายบัญชีการเงิน
26. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) และ
ใบเสนอราคาไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตาม
เลขที่/ชื่อโครงการ

วันที่ :

หน้ า : 5 จาก 8

จาก ง
หน้ า 4
23. รับใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO)
ที่ลงนามจากผู้ขาย ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
หรื อผู้รับจ้ าง
(PO)

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

หมายเหตุ
*ในกรณีต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้ าให้ กบั ผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ าง

24. สแกนเอกสาร
และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
(PO)

25. จัดทําสําเนาใบสัง่ ซื ้อสัง่
จ้ าง(PO) และส่งให้ ฝ่าย
บัญชีการเงิน

สําเนาใบสัง่
ซื ้อสัง่ จ้ าง*

AC-04 การบันทึก
เจ้ าหนี ้

26. จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
(PO)

ไป ง
หน้ า 6

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

เลขที่

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
คําอธิบาย
ผู้ตรวจรับพัสดุ
ผ่านการประสานงานโดยฝ่ ายพัสดุ
27. เมื่อถึงวันส่งมอบผู้ตรวจรับพัสดุจะรับสินค้ า
หรื อบริ การ ใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การและ/
หรื อใบแจ้ งหนี ้ และพิจารณาระยะเวลาการส่ง
มอบงานตามข้ อตกลงว่าเกินกว่ากําหนดหรื อไม่
28. ในกรณีที่เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ตรวจ
รับพัสดุจะจัดทําเอกสารแจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
เพื่อทราบการรับมอบงานที่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด 2
ฉบับ
29. ในกรณีไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
ผู้ตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจรับพัสดุตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) และ
ตรวจสอบข้ อมูลในใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริการ
และ/หรื อใบแจ้ งหนี ้
30. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไขให้ แจ้ ง ผอ.สส
ปน ให้ ขอการตัดสินในการรับพัสดุนนั ้
31. ในกรณีที่พสั ดุไม่ครบถ้ วนให้ รีบรายงาน ผอ.สส
ปน. และแจ้ งผู้ขายให้ ทําการแก้ ไข
32. หากตัดสินใจที่จะไม่รับพัสดุที่ไม่ถกู ต้ องตาม
เงื่อนไขให้ ผ้ ขู ายกลับไปทําการแก้ ไขใหม่
33. หากตัดสินใจที่จะรับพัสดุที่ไม่ถกู ต้ องตาม
เงื่อนไข ให้ จดั ทําใบขอรับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไข โดยระบุเหตุผลของการรับและให้
ผอ.สสปน. ลงนาม

เกินกําหนด?

29. ตรวจรับพัสดุตาม
เงื่อนไข*

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

หน้ า : 6 จาก 8

ใบแจ้ งหนี ้

28. จัดทําเอกสารแจ้ ง
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ให้ ทราบการส่งมอบ
ที่ช้ากว่ากําหนด ใบแจ้ งการรับงานที่

ใช่

ไม่ใช่

ล่าช้ ากว่ากําหนด*

ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง ใบส่งมอบสินค้ า
(PO)
หรื อบริ การ

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ใบแจ้ งหนี ้

ไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไข
30. แจ้ ง ผอ. สสปน.
เพื่อขอการตัดสินใจ

ไม่ครบถ้ วน
31. แจ้ ง ผอ. สสปน.
เพื่อรับทราบ

ใช่
รับพัสดุ?

หมายเหตุ
*วงเงินในใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) กับใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ อาจมีความคาด
เคลื่อนได้ กรณีเช่น ค่าขนส่ง(Messenger DHL
TNT) และค่านํ ้ามันในการเช่ารถ ซึง่ ได้ วงเงินที่
แม่นยําหลังใช้ งานจริ ง และในกรณีของ
Messenger ให้ ใช้ ใบสรุปค่าใช้ จ่ายแทนใบส่งมอบ
สินค้ าหรื อบริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้
**เฉพาะกรณีการส่งมอบงานล่าช้ ากว่ากําหนดหรื อ
รับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
เริ่มต้ น เริ่มต้ น

27. รับเอกสารและ
ตรวจสอบระยะเวลา
การส่งมอบงานตาม ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การ
ข้ อตกลง

จาก ง
หน้ า 4

วันที่ :

32. แจ้ งผู้ขาย
ให้ แก้ ไข

ใช่
33. จัดทําเอกสารขอรับ
พัสดุท่ีไม่เป็ นไปตาม
บพัสดุท่ี
เงื่อนไขเสนอให้ ใบขอรั
ไม่เป็ นไปตาม
ผอ. สสปน ลงนาม เงื่อนไข*

ไป จ
หน้ า 6

System

ไม่ใช่

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
วันที่ :
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ
ผู้ตรวจรับพัสดุ
คําอธิบาย
34. ผู้ตรวจรับพัสดุลงนามในใบส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ พร้ อมประทับตรา
และระบุความสําเร็จของงานเป็ นร้ อยละ
35. ผู้ตรวจรับพัสดุสง่ ใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริการ
และ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ที่ลงลายมือชื่อแล้ วพร้ อมทัง้
ใบแจ้ งการรับงานที่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด(ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
36. ผู้ตรวจรับพัสดุสง่ ใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริการ
และ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ พร้ อมทั ้งใบแจ้ งการรับงานที่
ล่าช้ ากว่ากําหนด(ถ้ ามี) ใบขอรับพัสดุที่ไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไข(ถ้ ามี) ให้ แก่ฝ่ายพัสดุ
37. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการรับพัสดุ (RO) ในระบบ
ERP
38. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนใบส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
39. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบความครบถ้ วนเอกสาร
ตามแบบฟอร์ ม Checklist พร้ อมลงนามผ่าน
การตรวจสอบ และนําส่งเอกสารประกอบไป
ด้ วย:
- Checklist ตรวจสอบเอกสาร
- ใบแจ้ งหนี ้
- ใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริการ
- ใบแจ้ งการรับงานที่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด(ถ้ ามี)
- ใบขอรับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข(ถ้ ามี)
ให้ แก่ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อทําการบันทึก
เจ้ าหนี ้ ในกระบวนการบันทึกเจ้ าหนี ้ เป็ นลําดับ
ถัดไป

จาก จ
หน้ า 5

ERP
37. จัดทํารายงานรับ
พัสดุ (RO) ในระบบ

34. ลงนามตรวจรับในใบ
ส่งมอบสินค้ าบริการ
และ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การ

35. ส่งเอกสารที่ลงนาม
ตรวจรับแล้ วให้ แก่
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง

36. ส่งเอกสาร
ให้ แก่ฝ่ายพัสดุ

ใบแจ้ งหนี ้
ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การ

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

ใบแจ้ งหนี ้

หน้ า : 7 จาก 8

รายงานรับพัสดุ
e (RO)

38. สแกนและจัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน
ใบส่งมอบสินค้ า
Share Drive
หรื อบริ การ

ใบแจ้ งการรับงานที่
ล่าช้ ากว่ากําหนด*

ใบแจ้ งหนี ้

PM-10 การ
ประเมินผลคูค่ ้ า
PM-14 การจัดทําราย
งาตรวจรับพัสดุ
ประจําเดือน

ใบแจ้ งการรับงานที่
ล่าช้ ากว่ากําหนด*
ใบส่งมอบสินค้ า ใบขอรับพัสดุท่ี
ไปตาม
หรื อบริ การ ไม่เเงืป็่อนนไข*
ใบแจ้ งหนี ้

39. รวบรวม ตรวจสอบ
เอกสารพร้ อมลงนาม
ก่อนส่งฝ่ ายบัญชี
การเงิน

Checklist ใบแจ้ งการรับงานที่
ตรวจสอบเอกสาร ล่าช้ ากว่ากําหนด*
บพัสดุท่ี
ใบส่งมอบสินค้ า ใบขอรั
ไม่เป็ นไปตาม
หรื อบริ การ
เงื่อนไข*
ใบแจ้ งหนี ้

AC-04 การ
บันทึก
บัญชีเจ้ าหนี ้

หมายเหตุ
*เฉพาะกรณีการส่งมอบงานล่าช้ ากว่ากําหนดหรื อ
รับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

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

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-05 การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท + การรั บและตรวจสอบพัสดุ จัดทําโดย :
SLA
คําอธิบาย

กระบวนการที่
2‐6
7
13‐17
18‐23
29
34
37

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

วันที่ :

ชื่อกระบวนการ
จัดทําและอนุมัติ PR
คั ดเลื อกรายชื่อผูขายหรือผูรับจาง
จัดทําและอนุมัติ PO
ติ ดอากรแสตมปและรอผูขายหรือผูรับจางส ง PO กลั บ
ตรวจรับพั สดุ ตามเงื่อนไข
ลงนามตรวรับ
จัดทํา RO

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

หน้ า : 8 จาก 8

SLA(วัน)
0.5
1
1
1‐3
0.5
0.5
0.5

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

