ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ
1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการทําการสืบหา
ราคากลาง และจัดทําร่างขอบเขตงาน(TOR) ซึง่
ได้ รับความเห็นชอบแล้ วจากผอ.ฝ่ ายเจ้ าของ
โครงการ
2. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการส่งเอกสารอ้ างอิง
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน(TOR) ให้ แก่
ส่วนพัสดุ
3. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการตรวจสอบราคากลางและ
ร่างขอบเขตงาน(TOR) จากฝ่ ายเจ้ าของ
โครงการ
4. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนเอกสารอ้ างอิงราคากลาง
และร่างขอบเขตงาน(TOR) จัดเก็บไว้ ใน Share
Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
5. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเรี ยกดูข้อมูลบันทึกขออนุมตั ิ
ดําเนินโครงการจาก Share Drive โดยอ้ างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ
6. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบระบบฐานข้ อมูล
สินค้ า(e-catalog) เพื่อเลือกวิธีจดั ซื ้อจัดจ้ าง
7. ในกรณีที่การซื ้อหรื อจ้ างที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซบั ซ้ อนหรื อ
เป็ นสินค้ าหรื องานบริ การที่มีมาตรฐาน และได้
กําหนดไว้ ในระบบข้ อมูลสินค้ า(e - catalog) ให้
ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์(emarket)
8. ในกรณีที่การซื ้อหรื อจ้ างที่มีรายละเอียดเป็ น
สินค้ าหรื องานบริ การที่ไม่ได้ กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ ในระบบข้ อมูล
สินค้ า(e - catalog) ให้ ดําเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ข้ อ 9 – 10 อ้ างอิงข้ อมูลบันทึกขออนุมตั ิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive
9. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างราย
โครงการและเพิ่มโครงการบนระบบ E-GP
10. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําและพิมพ์รายงานขอซื ้อ
ขอจ้ างบนระบบ E-GP

(TOR)
เอกสารอ้ างอิง
ราคากลาง

PM-02 การพิจารณา
อนุมตั ิดําเนินโครงการ
1. สืบหาราคากลาง และ
จัดทําร่างขอบเขตงาน
(TOR) ร่างขอบเขตงาน
(TOR)
เอกสารอ้ างอิง
ราคากลาง

จบ

จบ

E-GP

ใช่

SLA
ระยะเวลา (วันทําการ)
27 ‐ 30
37 ‐ 40
39 ‐ 42

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการต้ องส่งเอกสารมาที่สว่ น
งานพัสดุอย่างน้ อยตามระยะเวลาที่ระบุในตาราง
หมายเหตุ ระยะเวลาข้ างต้ นไม่รวมการจัดทําสัญญา
ของส่วนงานกฎหมาย

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

(TOR)

6. ตรวจสอบระบบข้ อ
มูลสินค้ า (e-catalog)
เพื่อเลือกวิธีจดั ซื ้อจัดจ้ าง

(TOR)
เอกสารอ้ างอิง
ราคากลาง

ฐานข้ อมูล Shared drive

ราคากลาง

ปรากฏอยู่ใน
e-catalog ?

ไม่ใช่

7. ใช้ วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

8. ใช้ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

E-GP
9. จัดทําแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างรายโครงการ
และเพิ่มโครงการ

E-GP
9. จัดทําแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างรายโครงการ
และเพิ่มโครงการ

E-GP
10. จัดทําและพิมพ์
รายงาน
รายงาน
ขอซื
้อขอจ้ าง
ขอซื ้อขอจ้ าง

E-GP
10. จัดทําและพิมพ์
รายงาน
รายงาน
ขอซื
้อขอจ้ าง
ขอซื ้อขอจ้ าง

ไป ก
หน้ า 2

System

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

e

2. ส่งเอกสารอ้ างอิงราคา
กลาง และร่างขอบเขต
งาน(TOR)
ให้ สว่ นพัสดุ ร่างขอบเขตงาน

วงเงิน
ไมเกิน 5 ล านบาท
เกิน 5 ล านบาท ขึ้นไป
เกิน 10 ล านบาท ขึ้นไป

4. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ ใน
Share Drive เอกสารอ้ างอิง ร่างขอบเขตงาน

5. เรี ยกดูข้อมูลบันทึก
ขออนุมตั ิดําเนินโครงการบันทึกขออนุมตั ิ
จาก Share Drive ดําเนินโครงการ

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

หมายเหตุ
*ตรวจสอบโดยผ่านการให้ ความเห็นจากส่วนงาน
กฎหมาย

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ส่วนพัสดุ

3. ตรวจสอบ*ราคากลาง
และร่างขอบ
เขตงาน(TOR) ร่างขอบเขตงาน

เริ่ มต้ น

หน้ า : 1 จาก 10

วัน ที่ :

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ไป จ
หน้ า 5

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
e-market
ข้ อ 11 – 12 อ้ างอิงข้ อมูลบันทึกขออนุมตั ิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุบนระบบ E-GP
12. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บน
ระบบ ERP
13. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุนําเสนอผู้มีอํานาจตาม DOA
ในการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ
ERP รายงานขอซื ้อขอจ้ าง และร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้ อมระบุชื่อ/เลขที่
โครงการใน Share Drive ของบันทึกขออนุมตั ิ
ดําเนินโครงการเพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิใช้
ประกอบการตัดสินใจ
14. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
15. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบขอ
ซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP หรื อรายงานขอ
ซื ้อขอจ้ างบนระบบ E-GP หรื อร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
16. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามอนุมตั ิรายงานขอซื ้อขอจ้ าง และร่าง
บพัสดุ
คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
17. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ทํารายการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ
ERP
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานขอซื ้อขอจ้ าง และ
ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ ที่
ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว และจัดเก็บไว้ ใน Share
Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานขอซื ้อขอจ้ าง
เอกสารอ้ างอิงราคากลาง ร่างขอบเขตงาน
(TOR) และร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจ
้
รับพัสดุ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ไว้ ในแฟ้มเอกสาร
โดยเรี ยงตามเลขที่/ชื่อโครงการ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

จาก ก
หน้ า 1

หน้ า : 2 จาก 10

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

E-GP
11. บันทึกและพิมพ์
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
รายชื่อคณะ
กรรมการซื ้อหรื อจ้ าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ERP
12. จัดทําใบขอซื ้อขอ
จ้ าง (PR)
ใบขอซื ้อขอจ้ าง
e (PR)

13. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ตาม DOA ใบขอซื ้อขอจ้ าง
e (PR)

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

14. พิจารณา
อนุมตั ิ

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

15. แก้ ไขเอกสารที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ

ไม่ใช่
ใบขอซื ้อขอจ้ าง
e (PR)

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

18. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ ใน
Share Drive รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

ใช่
16. ลงนามอนุมตั ิใน รายงานขอ
เอกสาร
ซื ้อขอจ้ าง
ที่เกี่ยวข้ อง
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ERP
17. อนุมตั ิใบขอซื ้อขอ
จ้ าง (PR) ในระบบ ใบขอซื ้อขอจ้ าง

19. จัดเก็บ
รายงานขอ
เอกสารในแฟ้ม ร่างขอบเขตงาน
ซื ้อขอจ้ าง
(TOR)
เอกสาร
เอกสารอ้ าง ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
อิงราคากลาง

ไป ข
หน้ า 3

System

อนุมตั ิ?

e (PR)

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
เลขที่

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
e-market
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําเอกสารขอความเห็นชอบ,
เอกสารประกาศ e-market และใบคําขอเสนอ
ราคา e-market บนระบบ E-GP
21. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาวงเงินการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
กรณีวิธีเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Auction)
22. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิมพ์ประกาศ e-market บน
ระบบ E-GP
23. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผจก. อาวุโสส่วนพัสดุ
พิจาณาอนุมตั ิ ประกาศ e-market
24. ผจก. อาวุโสส่วนพัสดุพิจารณาอนุมตั ิ
25. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไข
ประกาศ e-market บนระบบ E-GP
26. ในกรณีที่อนุมติ ให้ ผจก. อาวุโสส่วนพัสดุลง
นามอนุมตั ิ
27. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนประกาศ e-market และ
จัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ
28. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บประกาศ e-market ไว้ ใน
แฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่/ชื่อโครงการ
และกรณีเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ)
29. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน(TOR)
ประกาศและเอกสารประกอบการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ในระบบ E-GP
30. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดเอกสารขอความ
เห็นชอบ,เอกสารประกาศ e-market และใบคํา
ขอเสนอราคา e-market บนระบบ E-GP
และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจาก
เลขที่/ชื่อโครงการ

จาก ข
หน้ า 2

21. พิจารณา
วงเงินการจัดซื ้อ
จัดจ้ าง

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผจก. อาวุโสส่วนพัสดุ

ใบคําขอเสนอ
ราคา e-market

e

ในกรณีที่วงเงินเกิน 5 ล้ านบาท
ให้ ดําเนินการโดยวิธีเสนอราคา
โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์(Auction)

ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ให้ ดําเนินการโดยวิธีเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ)

E-GP
22. พิมพ์ประกาศ
e-market จากระบบ
23. เสนอผู้มีอํานาจ
พิจาณาอนุมตั ิ
ประกาศ e-market
E-GP
25. แก้ ไขประกาศ
e-market

E-GP
29. เผยแพร่ร่างขอบเขต
งาน* ประกาศและ
เอกสารการจัดซื ้อจัดจ้ าง
E-GP
30. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บใน Share
Drive

หมายเหตุ
*ในกรณีวงเงินเกินกว่า 5 ล้ านบาทให้ ประกาศร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) 3 วัน ก่อนเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกอบการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อให้ ผ้ ขู ายหรื อ
ผู้รับจ้ างแสดงความคิดเห็น

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

E-GP
20. จัดทํา
เอกสารขอความ
ประกาศ
เอกสารขอความเห็นชอบ
เห็
น
ชอบ
e-market
ประกาศและใบคําขอ e
e
เสนอราคา e-market

ไป ค
หน้ า 4

System

1
เอกสารขอความ
เห็นชอบ
e
ประกาศ
e-market
e
ใบคําขอเสนอ
ราคา e-market

Share Drive
28. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน
แฟ้มเอกสาร

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

e

1

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

ประกาศ
e-market

24. พิจารณาอนุมตั ิ

ประกาศ
e-market

ไม่ใช่
ประกาศ
e-market

e

อนุมตั ิ?
ใช่

27. สแกนและจัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

หน้ า : 3 จาก 10

วัน ที่ :

26. ลงนามอนุมตั ิใน
ประกาศ e-market

ประกาศ
e-market

ประกาศ
e-market

ประกาศ
e-market
เลขที่

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
e-market
31. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับใบเสนอราคาพร้ อมเอกสาร
แสดงตัวตนจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างผ่านระบบ EGP พร้ อมทั ้งตรวจสอบความครบถ้ วน/ถูกต้ อง
เช่น ใบเสนอราคาแตกรายละเอียดครบถ้ วน
เอกสารแสดงตัวตนครบทุกฉบับ เป็ นต้ น
32. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจะดําเนินการพิจารณารายชื่อผู้
เสนอราคา(ที่ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน) ตรวจสอบเอกสาร
จากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง เช่น ใบเสนอราคาและ
สําเนารับรอบการจดทะเบียนนิติบคุ คลบนระบบ
E-GP
33. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาการเสนอราคาและ
ต่อรองราคา
34. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานผลการพิจารณา
การจัดซื ้อจัดจ้ าง
35. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกผลการพิจารณาบนระบบ
E-GP
36. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคาบนระบบ E-GP

วัน ที่ :

หน้ า : 4 จาก 10

จาก ค
หน้ า 3
E-GP
31. รับพร้ อมตรวจสอบ
ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาพร้ อม
e
เอกสารแสดงตัว

เอกสารแสดง
ตัวตน

E-GP
32. พิจารณารายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน* ใบเสนอราคา
และตรวจสอบเอกสาร e

เอกสารแสดง
ตัวตน

E-GP
33. พิจารณาการ
เสนอราคาและต่อรอง
ราคา

e

e

ใบเสนอราคา

e

34. จัดทํารายงานผล รายงานผลการ
การพิจารณา
พิจารณา
E-GP
35. บันทึกผลการ
พิจารณา
E-GP
36. จัดทําร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ร่างประกาศ
ราคา
รายชื่อผู้ชนะการ
e เสนอราคา

ไป ง
หน้ า 8

เริ่ มต้ 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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
e-bidding
ข้ อ 37 - 38 อ้ างอิงข้ อมูลบันทึกขออนุมตั ิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive
37. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แ
ละคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบนระบบ E-GP
38. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บน
ระบบ ERP
39. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุนําเสนอผู้มีอํานาจตาม DOA ใน
การอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP
รายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้ อมระบุชื่อ/เลขที่
โครงการใน Share Drive ของบันทึกขออนุมตั ิ
ดําเนินโครงการเพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิใช้
ประกอบการตัดสินใจ
40. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
41. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบขอ
ซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP หรื อรายงานขอ
ซื ้อขอจ้ างบนระบบ E-GP หรื อร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
42. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามอนุมตั ิรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่างคําสัง่
แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
43. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ทํารายการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ
ERP
44. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่าง
คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาผลก
ารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างคําสัง่
แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ ที่ได้ รับการ
อนุมตั ิแล้ ว และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดย
อ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
45. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานขอซื ้อขอจ้ าง
เอกสารอ้ างอิงราคากลาง ร่างขอบเขตง
าน(TOR) ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ
ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดย
เรี ยงตามเลขที่/ชื่อโครงการ
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

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

e

39. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
รายงานขอ
ตาม DOA

40. พิจารณา
อนุมตั ิ

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ซื ้อขอจ้ าง
ตรวจรับพัสดุ
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
ใบขอซื ้อขอจ้ าง คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
e (PR)
ประกวดราคาฯ

41. แก้ ไขเอกสารที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

E-GP
37. บันทึกและพิมพ์
รายชื่อคณะ
กรรมการซื ้อหรื อจ้ าง

จาก จ
หน้ า 1

หน้ า : 5 จาก 10

วัน ที่ :

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง
ใบขอซื ้อขอจ้ าง
e (PR)

44. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ ใน
างคําสัง่ แต่งตัง้
Share Drive
รายงานขอ ร่คณะกรรมการ
ซื ้อขอจ้ าง

ไม่ใช่

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ

พิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ

ใช่

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
42. ลงนามอนุมตั ิใน ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
เอกสาร
พิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ
ที่เกี่ยวข้ อง
รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ERP
43. อนุมตั ใิ บขอซื ้อขอ
จ้ าง (PR) ในระบบ ใบขอซื ้อขอจ้ าง

45. จัดเก็บ
างคําสัง่ แต่งตัง้
เอกสารในแฟ้ม ร่างขอบเขตงาน ร่คณะกรรมการ
(TOR)
ตรวจรับพัสดุ
เอกสาร
ไป ฉ
หน้ า 6

เอกสารอ้ าง
อิงราคากลาง
รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

อนุมตั ิ?

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ

e (PR)

เลขที่

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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
e-bidding
46. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําเอกสารประกวดราคาและ
ประกาศเชิญชวนบนระบบ E-GP
47. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิมพ์เอกสารประกาศเชิญชวน
บนระบบ E-GP
48. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจาณาอนุมตั ิ
เอกสารประกาศเชิญชวน
49. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาอนุมตั ิ
50. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไข
เอกสารประกาศเชิญชวนบนระบบ E-GP
51. ในกรณีที่อนุมติ ให้ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงนามอนุมตั ิ
ในเอกสารประกาศเชิญชวน
52. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนประกาศเชิญชวน และ
จัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ
53. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บเอกสารประกาศเชิญชวน
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่/ชื่อ
โครงการ
54. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน(TOR)
ประกาศและเอกสารประกอบการจัดซื ้อจัดจ้
างในระบบ E-GP
55. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา
และประกาศเชิญชวนบนระบบ E-GP และจั
ดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อ
โครงการ
หมายเหตุ
*ในกรณีวงเงินเกินกว่า 5 ล้ านบาทให้ ประกาศร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) 3 วัน ก่อนเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกอบการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อให้ ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับจ้ างแสดงความคิดเห็น

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

จาก ฉ
หน้ า 5

หน้ า : 6 จาก 10

วัน ที่ :

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

E-GP
46. จัดทําเอกสาร
ประกวดราคาและ เอกสารประกาศ เอกสารประกวด
ประกาศเชิญชวน e เชิญชวน e ราคา
E-GP
47. พิมพ์เอกสาร
ประกาศเชิญชวน เอกสารประกาศ
จากระบบ
เชิญชวน
48. เสนอผู้มีอํานาจ
พิจาณาอนุมตั ิเอกสาร
ประกาศเชิญชวน เอกสารประกาศ

49. พิจารณาอนุมตั ิ

เชิญชวน

E-GP
50. แก้ ไขเอกสาร
ประกาศเชิญชวน เอกสารประกาศ

ไม่ใช่

เชิญชวน

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

อนุมตั ิ?
ใช่

52. สแกนและจัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน

51. ลงนาม
อนุมตั ิในเอกสาร เอกสารประกาศ
ประกาศเชิญชวน เชิญชวน

Share Drive เอกสารประกาศ
เชิญชวน

53. จัดเก็บ เอกสารประกาศ
เชิญชวน
เอกสารในแฟ้ม
เอกสาร
เลขที่

E-GP
54. เผยแพร่ร่างขอบเขต
งาน* ประกาศและ
เอกสารการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

System

ไป ช
หน้ า 7

E-GP
55. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บใน Share เอกสารประกาศ เอกสารประกวด
เชิญชวน
ราคา
Drive
e
e
การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
e-bidding
56. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับใบเสนอราคาพร้ อมเอกสาร
แสดงตัวตนและข้ อเสนอด้ านคุณสมบัติ/เทคนิค
จากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างบนระบบ E-GP
57. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจะดําเนินการพิจารณารายชื่อผู้
เสนอราคา(ที่ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน) ตรวจสอบเอกสาร
จากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง เช่น ใบเสนอราคาและ
สําเนารับรอบการจดทะเบียนนิติบคุ คลบนระบบ
E-GP
58. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาการเสนอราคาและ
ต่อรองราคา
59. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานผลการพิจารณา
60. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกผลการพิจารณาบนระบบ
E-GP
61. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคาบนระบบ E-GP
หมายเหตุ
*อ้ างอิงรบ.ข้ อ 192 ว่าด้ วยห้ ามหน่วยงานของรัฐก่อ
นิติสมั พันธ์กบั ผู้ทิ ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้
ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียน
ชื่อแล้ ว เว้ นแต่จะได้ มีการเพิกถอนการเป็ นผู้ทิ ้งงาน

วัน ที่ :

หน้ า : 7 จาก 10

คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จาก ช
หน้ า 6
E-GP
56. รับใบเสนอราคา
พร้ อมเอกสารแสดง
ตัวตน และข้ อเสนอ
ด้ านคุณสมบัติ/เทคนิค

ใบเสนอราคา

e

E-GP
57. พิจารณารายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน*
และตรวจสอบเอกสาร ใบเสนอราคา
e

เอกสารแสดง ข้ อเสนอด้ าน
คุณสมบัติ/เทคนิค
ตัวตน

e

e

E-GP
58. พิจารณาการ
เสนอราคาและต่อรอง
ข้ อเสนอด้ าน
ใบเสนอราคา คุณสมบัติ/เทคนิค
ราคา
e
e

เอกสารแสดง ข้ อเสนอด้ าน
คุณสมบัติ/เทคนิค
ตัวตน

e

e

59. จัดทํารายงานผล
การพิจารณา รายงานผลการ
พิจารณา

E-GP
60. บันทึกผลการ
พิจารณา
E-GP
61. จัดทําร่างประกาศ
ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอ รายชื
่อผู้ชนะการ
เสนอราคา
ราคา
e
ไป ฌ
หน้ า 8

เริ่ มต้ 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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
62. เมื่อได้ รับเอกสารแสดงตัวตน เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ตรวจสอบข้ อมูลสถานะของผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ในฐานข้ อมูลบนระบบ ERP
63. ในกรณีที่ไม่ใช่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างรายใหม่ ให้
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บน
ระบบ ERP
64. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง(PO) และรายงานผลการพิจารณาตาม
DOA
65. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
66. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบสัง่
ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP หรื อแก้ ไขรายงาน
ผลการพิจารณา
67. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามอนุมตั ิรายงานผลการพิจารณา
68. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
อนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP
69. ผจก.อาวุโสส่วนพัสดุทาํ การคลิก๊ ประกาศขึ ้น
เว็บไซต์ เป็ นอันเสร็จสิ ้นการประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาบนระบบ E-GP

จาก ง
หน้ า 4

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

ERP
62. ตรวจสอบข้ อมูล
สถานะของผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างในฐานข้ อมูล
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ที่มีอยูแ่ ล้ ว
รายใหม่
ERP
63. จัดทําใบสัง่ ซื ้อสัง่
จ้ าง (PO)

PM-09 การสร้ างและ
ปรับปรุงฐาน
ข้ อมูลคูค่ ้ า

ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
e (PO)

64. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ตาม DOA
ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง รายงานผลการ
พิจารณา
e (PO)
66. แก้ ไข
เอกสารที่ไม่ได้
รับการอนุมตั ิ

65. พิจารณา
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่
ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง รายงานผลการ
พิจารณา
e (PO)

ใช่

ERP
68. อนุมตั ใิ บสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง (PO) ในระบบ

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผจก. อาวุโสส่วนพัสดุ

จาก ฌ
หน้ า 7

67. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 8 จาก 10

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

รายงานผลการ
พิจารณาการ

ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
e (PO)

E-GP
69. ประกาศขึ ้น
เว็บไซต์
ไป ซ
หน้ า 9

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
70. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดใบเสนอราคา
เอกสารแสดงตัว ข้ อเสนอทางด้ านคุณสมบัติ/
เทคนิค ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บ
พัสดุ และร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคาบนระบบ E-GP และจัดเก็บไว้ ใน Share
Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
71. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานผลการพิจารณา
และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ
72. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานผลการพิจารณา
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่ชื่อ
โครงการ

วัน ที่ :

หน้ า : 9 จาก 10

จาก ซ
หน้ า 8
เอกสารแสดง
e ตัวตน
ร่างประกาศ
ข้ อเสนอด้ าน
่อผู้ชนะการ
คุณสมบัติ/เทคนิค* รายชื
เสนอราคา
e
ใบเสนอราคา

e

e

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

หมายเหตุ
*เอกสารขอเสนอด้ านคุณสมบัต/ิ เทคนิคเฉพาะ
สําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

E-GP

70. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บใน Share
Drive

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

71. สแกนเอกสาร
และจัดเก็บไว้ ใน รายงานผลการ
Share Drive
พิจารณา

72. จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร รายงานผลการ
พิจารณา

เลขที่

PM-07 กระบวนการจัดทํา
และบริ หารสัญญา

-กรณีมีสง่ มอบพัสดุไม่เกิน 5 วันนับตังแต่
้
วันถัดจากวันทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
ให้ จดั ทําเป็ นหนังสืออนุมตั ิสง่ั ซื ้อสัง่ จ้ างแทนสัญญาได้
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ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-03 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีป ระกาศเชิญชวนทั่วไป จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
SLA

กระบวนการที่
e‐market e‐bidding
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ชื่ อกระบวนการ

SLA(วัน)

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางและเพิ่มโครงการใน E‐GP
จัดทําและพิมพรายงานขอซื้อขอจางใน E‐GP
จัดทํา PR ใน ERP
อนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง ตามด วย PR
จัดทําประกาศเชิ ญชวนใน E‐GP
เผยแพรรา งขอบเขตงานใน E‐GP (เฉพาะกรณี วงเงินการจัดซื้อจัดจางเกินกวา 5 ล าน)
เผยแพรประกาศเชญชวนใน E‐GP
พิจารณารายชื่ อผู ยื่นเสนอราคาที่ไมเป นผู ทิ้งงานใน E‐GP
พิจารณาผลและจัดทํารายงานผลการพิจารณา
จัดทํารางประกาศผู ชนะการเสนอราคาใน E‐GP
จัดทํา PO ใน ERP
อนุมัติ PO และรายงานผลการพิจารณา
[วงเงิน 500,001 ‐ 5,000,000 บาท] e‐market: 3 วัน, e‐bidding: 5 วัน
[วงเงิน 5,000,001 ‐ 10,000,000 บาท] e‐bidding: 10 วัน
[วงเงิน 10,000,001 ‐ 50,000,000 บาท] e‐bidding: 12 วัน
*กรณี วงเงินการจัดซื้อจัดจางเกินกวา 2 ล าน ใช เวลา 3 วัน

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

หน้ า : 10 จาก 10
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