ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-07 การจัดทําและบริหารสัญญา
คําอธิบาย
ฝ่ ายพัสดุ
1. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างให้ นําส่ง
หลักประกันสัญญา
2. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ อีเมล์ถึงฝ่ ายกฎหมาย แจ้ ง
ตําแหน่งร่างขอบเขตงาน(TOR), รายงานผลการ
พิจารณา, หลักประกันสัญญา และเอกสาร
แสดงตัวตนของผู้ชายหรื อผู้รับจ้ างใน Share
Drive ซึง่ อ้ างอิงกับเลขที่/ชื่อโครงการ
3. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายเรี ยกดูร่างขอบเขตงาน
(TOR), รายงานผลการพิจารณา, หลักประกัน
สัญญา และเอกสารแสดงตัวตนของผู้ชายหรื อผู้
รับจ้ างจาก Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื ้อโครงการ เพื่อประกอบการจัดทําร่างสัญญา
4. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายพิจารณารูปแบบสัญญา
ที่ใช้ กบั ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างว่าเป็ นไปตามรูปแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดทั ้ง 14+6
รูปแบบ หรื อไม่
5. ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายจัดทําร่าง
สัญญามาตรฐานหน่วยงานและรันเลขที่สญ
ั ญา
6. ในกรณีที่เป็ นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายจัดทําร่าง
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
และรันเลขที่สญ
ั ญา

PM-03 การจัดซื ้อจัด
จ้ างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป
PM-04 การจัดซื ้อจัด
จ้ างโดยวิธีคดั เลือก
PM-06 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินเกินกว่า 100,000
บาท

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

หน้ า : 1 จาก 6

ฝ่ ายกฏหมาย

เริ่ มต้ น
1. แจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ให้ นําส่งหลัก
ประกันสัญญา
เมื่อได้ รับหลัก
ประกันสัญญา

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

PM-08 การรับ
ติดตาม และคืน
หลักประกันสัญญา

2. ส่งอีเมล์ถึงฝ่ ายกฎหมาย
แจ้ งตําแหน่งเอกสาร
ใน Share Drive

3. เรี ยกดูเอกสารประกอบ
การจัดทําร่างสัญญา
จาก Share Drive

หลักประกัน

e สัญญา

เอกสารแสดง

e ตัวตน

ร่างขอบเขตงาน รายงานผลการ
e (TOR)
e พิจารณา

ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน/ถูกต้ อง ส่งอีเมล์แจ้ งกลับให้ ทําการแก้ ไข
4. พิจารณารูปแบบสัญญา
ว่าเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

เป็ นไปตาม?
ไม่ใช่

หมายเหตุ
*ในกรณีจําเป็ นต้ องทําสัญญาเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้ ทําเป็ นภาษาอังกฤษและ
ต้ องจัดทําข้ อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็ น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และส่งร่าง
สัญญาไปให้ สํานักอัยการสูงสุดให้ ความเห็นชอบ
เว้ นแต่การทําสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศตาม
แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

เริ่มต้ น เริ่มต้ น

วันที่ :

5. จัดทําร่างสัญญา
มาตรฐาน
หน่วยงาน*

ใช่

SLA: 10 วัน
ร่างสัญญา

6. จัดทําร่างสัญญาตามที่
SLA: 10 วัน
คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
ร่างสัญญา

ไป ก
หน้ า 2

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ไป ข
หน้ า 2

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-07 การจัดทําและบริหารสัญญา
คําอธิบาย
7. หากเป็ นสัญญามาตรฐานหน่วยงานที่ยงั ไม่เคย
ขอความเห็นชอบ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายส่ง
ร่างสัญญาไปให้ สาํ นักอัยการสูงสุดให้ ความ
เห็นชอบ
8. สํานักอัยการสูงสุดรับร่างสัญญาจากฝ่ าย
กฎหมาย
9. สํานักอัยการสูงสุดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ร่างสัญญา
10. ในกรณีสํานักอัยการสูงสุดไม่ให้ ความเห็นชอบ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายแก้ ไขรายละเอียดร่าง
สัญญา
11. หากเป็ นสัญญาเต็มรูปและในกรณีสํานัก
อัยการสูงสุดให้ ความเห็นชอบให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
กฎหมายลงนาม Initial ในร่างสัญญา
12. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ร่างสัญญาตาม DOA

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายกฎหมาย

วันที่ :

หน้ า : 2 จาก 6
สํานักอัยการสูงสุด

จาก ข
หน้ า 1

8. รับร่าง
สัญญาจาก
ฝ่ ายกฎหมาย

7. ส่งร่างสัญญาไปให้
สํานักอัยการสูงสุด*

ร่างสัญญา

ร่างสัญญา

9. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

10. แก้ ไข
รายละเอียด
ร่างสัญญา

หมายเหตู
*ในกรณีจําเป็ นต้ องทําสัญญาเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้ ทําเป็ นภาษาอังกฤษและต้ อง
จัดทําข้ อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็ นภาษาไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา และส่งร่างสัญญาไป
ให้ สํานักอัยการสูงสุดให้ ความเห็นชอบ เว้ นแต่การ
ทําสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

จาก ก
หน้ า 1

ไม่ใช่

เห็นชอบ?

ร่างสัญญา

ใช่

11. ลงนาม
Initial ในร่าง
สัญญา

ร่างสัญญา

12. เสนอผู้มีอํานาจลง
SLA: 1 วัน
นามอนุมตั ิร่างสัญญา
กรณีเกินกว่า 2 ล้ านใช้ 3 วัน
ตาม DOA

ร่างสัญญา

ไป ค
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

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-07 การจัดทําและบริหารสัญญา
คําอธิบาย
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
13. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
14. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎ
หมายแก้ ไขรายละเอียดร่างสัญญา
15. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามในต้ นฉบับและคูฉ่ บับสัญญา
16. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายส่งต้ นฉบับและคูฉ่ บับ
สัญญาให้ ฝ่าย Admin. กฎหมาย
17. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบประเภทของ
การจัดซื ้อจัดจ้ างที่ต้องติดอากรแสตมป์
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบว่าผู้ขายผู้รับจ้ างอยู่ใน
ประเทศ
19. หากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ในประเทศ ให้ เจ้
าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างให้ ติดอากร
แสตมป์ บนต้ นฉบับและคูฉ่ บับสัญญา
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ ต้ นฉบับและคูฉ่ บับสัญญา
ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
หมายเหตุ
*หากต้ องแก้ ไขสัญญาหลังผู้มีอํานาจอนุมตั ิลงนาม
1. ในกรณีที่แก้ เงื่อนไขสัญญาและผลกระทบไม่ใช่
ตัวเงิน ให้ คณะกรรมการตรวจรับส่งเรื่ องให้
ผอ.สสปนพิจารณาอนุมตั ิก่อน แล้ วส่งให้ ฝ่าย
กฎหมายทําการแก้ ไขสัญญา
2. ในกรณีที่ขอเพิ่มลดขอบเขตงาน ให้ Project
Sponsor ส่งเรื่ องให้ ผอ.สสปนพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อน แล้ วส่งให้ ฝ่ายกฎหมายทําการแก้ ไขสัญญา
**อ้ างอิงบัญชีอากรแสตมป์ จากกรมสรรพากรว่า
ด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างประเภทที่ต้องติดอากร
แสตมป์

จาก ค
หน้ า 2

13. พิจารณา
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายกฎหมาย

16. ส่งต้ นฉบับและคู่
ฉบับสัญญาให้ ฝ่าย
Admin. กฎหมาย

วันที่ :
ฝ่ าย Admin. กฎหมาย

17. ตรวจสอบ
ประเภทการ
จัดซื ้อ/จัดจ้ าง

สัญญา

1

การจัดซื ้อจัดจ้ าง
ที่ต้องติดอากร
แสตมป์ **?

ไม่ใช่

ใช่

อนุมตั ิ?

18. ตรวจสอบ
ผู้ขายผู้รับจ้ าง
อยู่ในประเทศ

ใช่

ไม่ใช่

หน้ า : 3 จาก 6

15. ลงนามใน
ต้ นฉบับและคู่
ฉบับสัญญา

อยู่?

สัญญา

19. แจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ให้ ติดอากรแสตมป์ บน
ต้ นฉบับและ
คูฉ่ บับสัญญา

ไม่ใช่

14. แก้ ไข
รายละเอียด
ร่างสัญญา*

20. ส่งต้ นฉบับ
และคูฉ่ บับสัญญา
ให้ ผ้ ขู ายหรื อ
ผู้รับจ้ างลงนาม

ร่างสัญญา

ใช่

สัญญา

1
ไป ง
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 :
จัดทําโดย :
ฝ่ าย Admin. กฎหมาย

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-07 การจัดทําและบริหารสัญญา
คําอธิบาย
21. หากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ตา่ งประเทศ ฝ่ าย
Admin. กฎหมายรับต้ นฉบับและคูฉ่ บับสัญญา
จากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างพร้ อมทั ้งติดอากรแสตมป์
บนต้ นฉบับและคูฉ่ บับสัญญา
22. หากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ตา่ งประเทศ ฝ่ าย
Admin. กฎหมายส่งคูฉ่ บับสัญญากลับไปให้
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
23. หากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ในประเทศ ฝ่ าย
Admin. กฎหมายรับต้ นฉบับสัญญาจากผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ าง
24. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายสแกนและ
จัดเก็บต้ นฉบับสัญญาไว้ ใน Share drive โดย
อ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
25. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายส่งอีเมล์ถึง
ฝ่ ายพัสดุ แจ้ งตําแหน่งข้ อมูลสัญญาใน Share
Drive ซึง่ อ้ างอิงกับเลขที่/ชื่อโครงการ

วันที่ :

ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ตา่ งประเทศ
SLA: 1 วัน

21. รับและติดอากร
แสตมป์ บน
ต้ นฉบับและ
คูฉ่ บับสัญญา*

หน้ า : 4 จาก 6

ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างอยู่ในประเทศ
23. รับต้ นฉบับสัญญา
จากผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ าง
สัญญา

สัญญา

22. ส่งคูฉ่ บับสัญญากลับ
ไปให้ ผ้ ขู ายหรื อ
ผู้รับจ้ าง

สัญญา

หมายเหตุ
*ทาง TCEB เป็ นผู้ติดอากรแสตมป์ แต่ให้ ระบุหรื อ
รวมค่าใช้ จ่ายการติดไว้ ในสัญญา และหักออกจาก
การจ่ายเงินงวดแรก เพื่อไม่ให้ เสียเปรี ยบคูส่ ญ
ั ญา

24. สแกนและ
จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ใน Share
drive

สัญญา
สัญญา

25. ส่งอีเมล์ถึงฝ่ ายพัสดุ
แจ้ งตําแหน่งเอกสาร
ใน Share Drive

ไป จ
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 :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-07 การจัดทําและบริหารสัญญา
คําอธิบาย
26. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเรี ยกดูข้อมูลสัญญาจาก Share
Drive เพื่อใช้ ประกอบการทึกข้ อมูลสัญญาใน
E-GP
27. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําร่างสัญญาตาม
รูปแบบที่กําหนดบนระบบ E-GP
28. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายละเอียดร้ อยละ
ของการส่งมอบงาน กําหนดส่งหมอบงาน
เงื่อนไขการชําระ ของงานแต่ละงวดบนระบบ EGP
29. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกเลขที่สญ
ั ญาและวันที่จั
ดทําสัญญาบนระบบ E-GP
30. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัสดุบนั ทึกข้ อมูลหลักประกันสั
ญญาบนระบบ E-GP เช่น วันที่รับหลักประกัน
ประเภทหลักทรัพย์ ธนาคาร จํานวนเงิน เป็ นต้ น
31. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุนําสาระสําคัญของสัญญา
ขึ ้นเว็บไซต์ E-GP

วันที่ :

หน้ า : 5 จาก 6

จาก จ
หน้ า 4

สัญญา

26. เรี ยกดูเอกสารประกอบ
การบันทึกข้ อมูล
สัญญาใน E-GP จาก
Share Drive

สัญญา

e

E-GP
27. จัดทําร่างสัญญา
ตามรูปแบบที่กําหนด

ร่างสัญญา

e

E-GP
28. บันทึกรายละเอียด
งวดเงิน งวดงาน

E-GP
29. บันทึกเลขที่สญ
ั ญา
และวันที่จดั ทํา

E-GP
30. บันทึกข้ อมูล
หลักประกันสัญญา

E-GP
31. นําสาระสําคัญของ
สัญญาขึ ้นเว็บไซต์
ไป ฉ
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

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ าย Admin. กฎหมาย

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-07 การจัดทําและบริหารสัญญา
คําอธิบาย
32. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายพิจารณา
มูลค่าสัญญา
33. ในกรณีที่สญ
ั ญามีมลู ค่าตังแต่
้ 2,000,000 บาท
ขึ ้นไป ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายแสดง
ข้ อมูลสัญญา เช่น ชื่อคูส่ ญ
ั ญา มูลค่า
ระยะเวลา ในเว็บไซต์คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
34. ในกรณีที่สญ
ั ญามีมลู ค่าตํ่ากว่า 2,000,000
บาท และได้ ดําเนินการตามข้ อ 33 แล้ ว ให้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายจัดเก็บต้ นฉบับ
สัญญาไว้ ในแฟ้มเอกสาร
35. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายจัดทําทะเบียน
คุมสัญญาเพื่อติดตามสถานะทั ้งหมดของ
สัญญา เช่น วันที่สิ ้นสุดสัญญา เงินทังหมดที
้
่
ค้ างชําระ และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive
36. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Admin. กฎหมายติดตาม
สัญญาผ่านทะเบียนคุมสัญญา

วันที่ :

หน้ า : 6 จาก 6

จาก จ
หน้ า 5

32. พิจารณา
มูลค่าสัญญา

ป.ป.ช.

เกินกว่า
2,000,000 บาท?

ใช่

33. แสดงข้ อมูลสัญญา

ไม่ใช่

หมายเหตุ
*สําหรับสัญญาบางประเภท เช่น สัญญาเกิน…
ล้ าน สัญญาต่อเนื่อง(เช่า) สัญญาผูกพันเงื่อนไขไม่
เป็ นตัวเงิน(กระทบกับภาพลักษณ์) MOU
นอกเหนือจากนี ้ให้ ตดิ ตามโดยฝ่ ายพัสดุ

34. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน
แฟ้มเอกสาร

สัญญา
เลขที่

ทะเบียนคุม
สัญญา

35. จัดทําทะเบียนคุม
สัญญาจัดเก็บใน
Share Drive ทะเบียนคุม

e สัญญา

36. ติดตามสัญญาผ่าน
ทะเบียนคุมสัญญา*
ยนคุม
e ทะเบี
สัญญา

AC-08 บันทึก
บัญชีคา่ ใช่จ่าย
ค้ างจ่าย
AC-04 การบันทึก
เจ้ าหนี ้

ในกรณีที่มี
การจ่ายเงินล่วงหน้ า

PM-13 การรับและ
ตรวจสอบพัสดุ

จบ

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

