สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
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
ข้ อ 6 - 9 อ้ างอิงข้ อมูลบันทึกขออนุมตั ิดําเนิน
โครงการจาก Share Drive
6. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างราย
โครงการและเพิ่มโครงการบนระบบ E-GP
7. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําและพิมพ์รายงานขอซื ้อขอ
จ้ างบนระบบ E-GP
8. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อคณะกรรมการซื ้อ
หรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุบนระบบ E-GP
9. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บน
ระบบ ERP
10. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาคัดเลือกรายชื่อคูค่ ้ าไม่
น้ อยกว่า 3 รายที่ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน(เว้ นแต่ในงาน
นันมี
้ ผ้ ปู ระกอบการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่
กําหนดน้ อยกว่าสามราย พ.ร.บ. มาตรา 55(2))

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ส่วนพัสดุ
3. ตรวจสอบ*ราคากลาง
และร่างขอบ
เขตงาน(TOR) ร่างขอบเขตงาน

เริ่ มต้ น
การพิจารณาอนุมตั ิ
ดําเนินโครงการ
PM-02

(TOR)
เอกสารอ้ าง
อิงราคากลาง

1. สืบหาราคากลาง และ ร่างขอบเขตงาน
(TOR)
จัดทําร่างขอบเขตงาน
เอกสารอ้ าง
(TOR)

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

อิงราคากลาง

(TOR)
เอกสารอ้ าง
อิงราคากลาง

จบ

จบ

PS

5. เรี ยกดูข้อมูลบันทึก
ขออนุมตั ิดําเนินโครงการ บันทึกขออนุมตั ิ
จาก Share Drive ดําเนินโครงการ

E-GP
8. บันทึกและพิมพ์
รายชื่อคณะ
กรรมการซื ้อหรื อจ้ าง

ระยะเวลา (วันทําการ)
27 ‐ 30

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

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

(TOR)

E-GP
7. จัดทําและพิมพ์
รายงานขอ
รายงาน
ขอซื ้อขอจ้ าง e ซื ้อขอจ้ าง

SLA

ฐานข้ อมูล Shared drive

อิงราคากลาง

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

E-GP
6. จัดทําแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างรายโครงการ
และเพิ่มโครงการ

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อ
หรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือก

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

e (PR)

หมายเหตุ
*ตรวจสอบโดยผ่านการให้ ความเห็นจากส่วนงาน
กฎหมาย
**อ้ างอิงรบ.ข้ อ 192 ว่าด้ วยห้ ามหน่วยงานของรัฐ
ก่อนิติสมั พันธ์กบั ผู้ทิ ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลัง
ได้ ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ ง
เวียนชื่อแล้ ว เว้ นแต่จะได้ มีการเพิกถอนการเป็ นผู้
ทิ ้งงาน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

4. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ ใน
Share Drive เอกสารอ้ าง ร่างขอบเขตงาน

e

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

วงเงิน
ทุกวงเงินสํา หรับวิธีคัดเลื อก

หน้ า : 1 จาก 7

วัน ที่ :

10. พิจารณาคัดเลือก
รายชื่อผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ไม่น้อยกว่า 3 รายที่
ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน**
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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุนําเสนอผู้มีอํานาจตาม DOA
ในการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ
ERP รายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก และ
ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ
พร้ อมระบุชื่อ/เลขที่โครงการใน Share Drive
ของบันทึกขออนุมตั ิหลักการเพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจ
อนุมตั ิใช้ ประกอบการตัดสินใจ
12. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
13. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบขอ
ซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP หรื อรายงานขอ
ซื ้อขอจ้ างบนระบบ E-GP หรื อร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก หรื อ
ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ
14. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามอนุมตั ิรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่างคําสัง่
แต่งตังคณะกรรมการซื
้
้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
และร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บ
พัสดุ
15. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ทํารายการอนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ
ERP
16. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่าง
คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการซื
้
้อหรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือก และร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจรับพัสดุ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว และจัดเก็บ
ไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ
17. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานขอซื ้อขอจ้ าง
เอกสารอ้ างอิงราคากลาง ร่างขอบเขตงาน
(TOR) ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการซื
้
้อหรื อ
จ้ างโดยวิธีคดั เลือก และร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่/ชื่อ
โครงการ
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ที่ได้ รับการคัดเลือก

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

หน้ า : 2 จาก 7

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก ก
หน้ า 1
11. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ตาม DOA ใบขอซื ้อขอจ้ าง

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

e (PR)

13. แก้ ไขเอกสารที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

16. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ ใน
Share Drive

17. จัดเก็บ
เอกสารในแฟ้ม
เอกสาร

E-GP
18. บันทึกรายชื่อผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ างที่ได้ รับ
การคัดเลือก

12. พิจารณา
อนุมตั ิใบขอซื ้อ
ขอจ้ าง

ไม่ใช่
ใบขอซื ้อขอจ้ าง
e (PR)

อนุมตั ิ?

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง

ใช่
14. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง
ร่างขอบเขตงาน ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
(TOR)
ตรวจรับพัสดุ
เอกสารอ้ าง ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
อิงราคากลาง คณะกรรมการซื ้อ
หรื อจ้ างโดยวิธี
รายงานขอ คัดเลือก
ซื ้อขอจ้ าง

รายงานขอ
ซื ้อขอจ้ าง
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อ
หรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือก

ERP
15. อนุมตั ใิ บขอซื ้อ
ขอจ้ าง (PR) ในระบบ ใบขอซื ้อขอจ้ าง

e (PR)

เลขที่

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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําและพิมพ์หนังสือเชิญชวน
เพื่อเชิญชวนผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างให้ ย่นื เสนอราคา
และจัดทําร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อกําหนด
คุณสมบัติของสินค้ า/บริ การบนระบบ E-GP
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอคณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือกพิจาณาอนุมตั ิหนังสือเชิญชวน
พร้ อมแนบเอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)
21. คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
พิจาณาอนุมตั ิ
22. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไข
หนังสือเชิญชวนบนระบบ E-GP
23. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ประธานคณะกรรมการซื ้อ
หรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกลงนามอนุมตั ิในหนังสือ
เชิญชวน
24. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนหนังสือเชิญชวนที่ได้ รับ
การอนุมตั ิแล้ ว และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive
โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
25. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ หนังสือเชิญชวนและร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างบน
ระบบ E-GP
26. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บหนังสือเชิญชวนและร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยง
ตามเลขที่/ชื่อโครงการ

E-GP
19. จัดทําและพิมพ์
หนังสือเชิญชวนและ
ร่างขอบเขตงาน(TOR)

หนังสือ
เชิญชวน

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

20. เสนอผู้มีอํานาจ
พิจาณาอนุมตั ิ
หนังสือเชิญชวน

หนังสือ
เชิญชวน

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

E-GP
22. แก้ ไขหนังสือ
เชิญชวน

E-GP
24. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บใน Share Drive

26. จัดเก็บ
เอกสารในแฟ้ม
เอกสาร
ไป ค
หน้ า 4

จบ

จบ

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

21. พิจารณา
อนุมตั ิหนังสือ
เชิญชวน

ไม่ใช่

หนังสือ
เชิญชวน

หนังสือ
เชิญชวน
หนังสือ
เชิญชวน

อนุมตั ิ?
ใช่
23. ลงนาม
อนุมตั ิใน
หนังสือเชิญชวน

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

หนังสือ
เชิญชวน

e

ฐานข้ อมูล Shared drive

คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก

จาก ข
หน้ า 2

E-GP
25. ส่งหนังสือเชิญชวน
และร่างขอบเขตงาน(TOR)
ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 3 จาก 7

วัน ที่ :

หนังสือ
เชิญชวน

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

e

ร่างขอบเขตงาน
(TOR)

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 :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
27. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับใบเสนอราคาพร้ อมเอกสาร
แสดงตัวตนจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างบนระบบ EGP พร้ อมทั ้งตรวจสอบความครบถ้ วน/ถูกต้ อง
เช่น ใบเสนอราคาแตกรายละเอียดครบถ้ วน
เอกสารแสดงตัวตนครบทุกฉบับ เป็ นต้ น
28. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อผู้เสนอราคา
ตรวจสอบเอกสารจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง เช่น
ใบเสนอราคาและสําเนารับรอบการจดทะเบียน
นิติบคุ คลบนระบบ E-GP
29. คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
พิจารณาการเสนอราคาและต่อรองราคา
30. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานผลการพิจารณา
31. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกผลการพิจารณาบนระบบ
E-GP และจัดพิมพ์เอกสาร
32. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคาบนระบบ E-GP

วัน ที่ :

หน้ า : 4 จาก 7

คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก

จาก ค
หน้ า 3
E-GP
27. รับและตรวจสอบ
ใบเสนอราคาพร้ อม
เอกสารแสดงตัวตน

ใบเสนอราคา

e

E-GP
28. บันทึกรายชื่อผู้ยื่น
เสนอราคาและ
ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสนอราคา
e

เอกสารแสดง
ตัวตน

e

E-GP
29. พิจารณาการ
เสนอราคาและต่อรอง
ใบเสนอราคา
ราคา
e

เอกสารแสดง
ตัวตน

e

30. จัดทํารายงานผล
การพิจารณา รายงานผลการ
พิจารณา

E-GP
31. บันทึกผลการ
พิจารณา
E-GP
32. จัดทําร่างประกาศ
ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอ รายชื
่อผู้ชนะการ
เสนอราคา
ราคา
e
ไป ง
หน้ า 5

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 :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
33. เมื่อได้ รับเอกสารแสดงตัวตน เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ตรวจสอบข้ อมูลสถานะของผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ในฐานข้ อมูลบนระบบ ERP
34. ในกรณีที่ไม่ใช่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างรายใหม่ ให้
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บน
ระบบ ERP
35. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง(PO) และรายงานผลการพิจารณาตาม
DOA
36. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
37. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบสัง่
ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP หรื อแก้ ไขรายงาน
ผลการพิจารณา
38. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
ลงนามอนุมตั ิรายงานผลการพิจารณา
39. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA
อนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP
40. ผจก.อาวุโสส่วนพัสดุทาํ การคลิก๊ ประกาศขึ ้น
เว็บไซต์ เป็ นอันเสร็จสิ ้นการประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาบนระบบ E-GP

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

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

ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
e (PO)

PM-09 การสร้ างและ
ปรับปรุงฐาน
ข้ อมูลคูค่ ้ า

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

36. พิจารณา
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ?

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

ใช่

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

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผจก. อาวุโสส่วนพัสดุ

จาก ง
หน้ า 4

38. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 5 จาก 7

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

รายงานผลการ
พิจารณาการ

ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
e (PO)

E-GP
40. ประกาศขึ ้น
เว็บไซต์
ไป จ
หน้ า 6

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ส่วนพัสดุ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
คําอธิบาย
41. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดใบเสนอราคา
เอกสารแสดงตัว ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจรับพัสดุ และร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาบนระบบ E-GP และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
42. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานผลการพิจารณา
และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจาก
เลขที่/ชื่อโครงการ
43. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานผลการพิจารณา
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่ชื่อ
โครงการ

วัน ที่ :

หน้ า : 6 จาก 7

จาก จ
หน้ า 5
ใบเสนอราคา

e

เอกสารแสดง
e ตัวตน
ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคา

e

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

E-GP

41. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บใน Share
Drive

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

42. สแกนเอกสาร
และจัดเก็บไว้ ใน รายงานผลการ
Share Drive
พิจารณา

43. จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร รายงานผลการ
พิจารณา

เลขที่

PM-07 กระบวนการจัดทํา
และบริ หารสัญญา

-กรณีมีสง่ มอบพัสดุไม่เกิน 5 วันนับตังแต่
้
วันถัดจากวันทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
-กรณีมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้ องใช้ พสั ดุ
ให้ จดั ทําเป็ นหนังสืออนุมตั ิสง่ั ซื ้อสัง่ จ้ างแทนสัญญาได้

จบ

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

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-04 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีค ัด เลือ ก
คําอธิบาย

คั ดเลื อก
กระบวนการที่
6
7
9
10
11‐15
19
29‐30
32
34
35‐39

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
SLA

วัน ที่ :

ชื่อกระบวนการ
จัดทํ าแผนจัดซื้อจัดจางและเพิ่ มโครงการใน E‐GP
จัดทํ าและพิ มพ รายงานขอซื้อขอจางใน E‐GP
จัดทํ า PR ใน ERP
คั ดเลื อกรายชื่อผูขายหรือผูรับจาไมนอยกว า 3 ราย ที่ ไมเปนผูทิ้งงาน
อนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง ตามด วย PR
จัดทํ าประกาศเชิญชวนใน E‐GP
พิ จารณาผลและจัดทํ ารายงานผลการพิ จารณา
จัดทํ ารางประกาศผูชนะการเสนอราคาใน E‐GP
จัดทํ า PO ใน ERP
อนุมัติ PO และรายงานผลพิ จารณา
*กรณีวงเงิ นการจัดซื้อจัดจางเกินกว า 2 ล าน ใชเวลา 3 วั น

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

หน้ า : 7 จาก 7

SLA(วั น)
1
1
0.5
1
1*
1
1‐3
1
0.5
1*

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

