สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-13 การรั บและตรวจสอบพัสดุ
คําอธิบาย
ผ่านการประสานงานโดยฝ่ ายพัสดุ
1. เมื่อถึงวันส่งมอบพัสดุคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุจะรับสินค้ าหรื อบริการ ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ และพิจารณา
ระยะเวลาการส่งมอบงานตามข้ อตกลงว่าเกิน
กว่ากําหนดหรื อไม่
2. ในกรณีที่เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะจัดทําเอกสาร
แจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างเพื่อทราบการรับมอบงาน
ที่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด 2 ฉบับ
3. ในกรณีไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจรับ
พัสดุตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในหนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างหรื อสัญญา และตรวจสอบข้ อมูลใน
ใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริการและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้
4. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไขให้ แจ้ ง ผอ.สส
ปน ให้ ขอการตัดสินในการรับพัสดุนนั ้
5. ในกรณีที่พสั ดุไม่ครบถ้ วนให้ รีบรายงาน ผอ.สส
ปน. และแจ้ งผู้ขายให้ ทําการแก้ ไข
6. หากตัดสินใจที่จะไม่รับพัสดุที่ไม่ถกู ต้ องตาม
เงื่อนไขให้ ผ้ ขู ายกลับไปทําการแก้ ไขใหม่
7. หากตัดสินใจที่จะรับพัสดุที่ไม่ถกู ต้ องตาม
เงื่อนไข ให้ จดั ทําใบขอรับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไข โดยระบุเหตุผลของการรับและให้
ผอ.สสปน. ลงนาม

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

PM-04 การจัดซื ้อจัด
จ้ างโดยวิธีคดั เลือก

เกินกําหนด?

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

จบ

จบ

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ใบแจ้ งหนี ้

2. จัดทําเอกสารแจ้ งผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ าง
ให้ ทราบการส่งมอบ
ที่ช้ากว่ากําหนด ใบแจ้ งการรับงานที่

ใช่

ไม่ใช่

ล่าช้ ากว่ากําหนด**

3. ตรวจรับพัสดุตาม
เงื่อนไข

หนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อ ใบส่งมอบสินค้ า
สัง่ จ้ าง/สัญญา หรื อบริ การ

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ใบแจ้ งหนี ้

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

ไม่ครบถ้ วน
5. แจ้ ง ผอ. สสปน.
เพื่อรับทราบ

ใช่
รับพัสดุ?

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

ไม่ใช่

6. แจ้ งผู้ขายให้
แก้ ไข

ใช่
7. จัดทําเอกสารขอรับพัสดุ
ที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
บพัสดุท่ี
เสนอให้ ผอ.สสปน ใบขอรั
ไม่เป็ นไปตาม
ลงนาม
เงื่อนไข*

ไป ก
หน้ า 2

ฐานข้ อมูล Shared drive

หน้ า : 1 จาก 4

เริ่ มต้ น

PM-03 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป

หมายเหตุ
*เฉพาะกรณีการส่งมอบงานล่าช้ ากว่ากําหนดหรื อ
รับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข

เริ่มต้ น เริ่มต้ น

วันที่ :

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-13 การรั บและตรวจสอบพัสดุ
คําอธิบาย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
8. หนึง่ ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจ
รับพัสดุในใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การและ/หรื อ
ใบแจ้ งหนี ้ พร้ อมประทับตราและระบุ
ความสําเร็จของงานเป็ นร้ อยละ
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจดั ทําและพิมพ์
รายงานตรวจรับพัสดุบนระบบ E-GP พร้ อมลง
นามตรวจรับพัสดุ 2 ฉบับ
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสง่ รายงานตรวจรับ
พัสดุท่ีลงลายมือชื่อแล้ วให้ แก่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
พร้ อมเอกสารใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การและ/
หรื อใบแจ้ งหนี ้ ที่ลงลายมือชื่อแล้ ว และใบแจ้ ง
การรับงานที่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด(ถ้ ามี)
11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสง่ รายงานตรวจรับ
พัสดุให้ แก่ฝ่ายพัสดุ พร้ อมเอกสารใบส่งมอบ
สินค้ าหรื อบริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ใบแจ้ งการ
รับงานที่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด(ถ้ ามี) และใบขอรับ
พัสดุท่ีไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข(ถ้ ามี)
12. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุได้ รับเอกสารแล้ วจะทําการรับ
พัสดุ (RO) ในระบบ ERP
13. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการสแกนรายงานตรวจรับ
พัสดุเพื่อจัดเก็บใน Share Drive โดยอ้ างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ
14. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําสําเนาและเก็บรายงาน
ตรวจรับพัสดุไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตาม
เลขที/่ ชื่อโครงการ
15. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบความครบถ้ วนเอกสาร
ตาม Checklist และตรวจความถูกต้ องเอกสาร
ตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง และ ระเบียบการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง พร้ อมลงนามผ่านการตรวจสอบ
และนําส่งเอกสารประกอบไปด้ วย:
- Checklist ตรวจสอบเอกสาร
- สําเนารายงานตรวจรับพัสดุ
- 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
หมายเหตุ
*เฉพาะกรณีการส่งมอบงานล่าช้ ากว่ากําหนดหรื อ
รับพัสดุที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

วันที่ :
ฝ่ ายพัสดุ

จาก ก
หน้ า 1

ERP
12. จัดทํารายงานรับ
พัสดุ (RO) ในระบบ รายงานรับพัสดุ
(RO)

8. ลงนามตรวจรับในใบส่ง
มอบสินค้ าหรื อบริ การ
และ/หรื อใบแจ้ งหนี ้
ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การ

13. สแกนเอกสาร
จัดเก็บใน
Share Drive รายงานตรวจรับ

ข้ อมูลการจัดซื ้อ
จัดจ้ าง

ใบแจ้ งหนี ้

E-GP
9. จัดทําและพิมพ์
รายงานตรวจรับพัสดุ รายงานตรวจรับ

พัสดุ

14. จัดทําสําเนาและเก็บ
เอกสารตัวจริ งไว้ ใน รายงานตรวจรับ
พัสดุ
แฟ้มเอกสาร

พัสดุ

เลขที่
10. ส่งเอกสารที่ลงนาม
ตรวจรับให้ แก่ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับจ้ าง

11. ส่งเอกสาร
ให้ แก่ฝ่ายพัสดุ

หน้ า : 2 จาก 4

ใบแจ้ งการรับงานที่
ล่าช้ ากว่ากําหนด*
ใบส่งมอบสินค้ า รายงานตรวจรับ
พัสดุ
หรื อบริ การ
ใบแจ้ งหนี ้

15. รวบรวม ตรวจสอบ
เอกสารและลงนามใน
Checklist ก่อนส่ง
ฝ่ ายบัญชีการเงิน

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

PM-10 การ
ประเมินผลคูค่ ้ า
PM-14 การจัดทําราย
งาตรวจรับพัสดุ
ประจําเดือน
AC-04 การบันทึก
บัญชีเจ้ าหนี ้

ใบส่งมอบสินค้ า ใบแจ้ งการรับงานที่
หรื อบริ การ ล่าช้ ากว่ากําหนด*
สําเนารายงาน ใบขอรับพัสดุท่ี
ไปตาม
ตรวจรับพัสดุ ไม่เเงืป็่อนนไข*
Checklist
ใบแจ้ งหนี ้
ตรวจสอบเอกสาร

ไป ข
หน้ า 3

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 : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-13 การรั บและตรวจสอบพัสดุ
คําอธิบาย
16. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกข้ อมูลการส่งหมอบงาน
บนระบบ E-GP
17. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกตรวจรับงานบนระบบ
E-GP
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเรี ยกดูเอกสารทะเบียนคุม
เอกสารเพื่อการเบิกจ่ายจาก Share Drive
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําเอกสารเบิกจ่ายบนระบบ
E-GP
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกข้ อมูลการเบิกจ่ายเงินและ
เลือกเอกสารตรวจรับบนระบบ E-GP
21. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําหนังสือตั ้งเบิก บันทึก
เลขที่และวันที่จดั ทําบนระบบ E-GP
22. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดหนังสือตังเบิ
้ กและ
จัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ

วันที่ :

หน้ า : 3 จาก 4

จาก ข
หน้ า 2
E-GP
16. บันทึกข้ อมูลการส่ง
มอบงาน

E-GP
17. บันทึกตรวจรับงาน

ข้ อมูลการ
เบิกจ่าย

18. เรี ยกดูเอกสารทะเบียน
คุมเอกสารเพื่อ
การเบิกจ่ายจาก ทะเบียนคุมเอกสาร
เพื่อการเบิกจ่าย
Share Drive

e

E-GP
19. จัดทําเอกสาร
เบิกจ่าย

E-GP

20. บันทึกข้ อมูลการ
เบิกจ่ายเงินและเลือก
เอกสารตรวจรับ

E-GP

21. จัดทําหนังสือ
ตังเบิ
้ ก บันทึกเลขที่ หนังสือตั ้งเบิก
และวันที่จดั ทํา
e

E-GP

22. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive หนังสือตั ้งเบิก
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

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-13 การรั บและตรวจสอบพัสดุ
คําอธิบาย

กระบวนการที่
3
8
9
12
16‐22

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
SLA

วันที่ :

ชื่อกระบวนการ
ตรวจรับพั สดุ ตามเงื่อนไข
ลงนามตรวจรับในใบส งมอบสิ นค าและ/หรือบริการหรือใบแจงหนี้(หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ )
จัดทํารายงานตรวจรับพั สดุ และลงนามใน E‐GP
จัดทํา RO ใน ERP
บันทึกตรวจรับงานและจัดทําเอกสารตั้ งเบิกใน E‐GP

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

หน้ า : 4 จาก 4

SLA(วัน)
0.5
0.5
1
0.5
0.5

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

