ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ
1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการทําการสืบหาราคากลาง และ
จัดทําร่างขอบเขตงาน(TOR) ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบแล้ วจาก
ผอ.ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ
2. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเจ้ าของโครงการส่งเอกสารอ้ างอิงราคากลาง
และร่างขอบเขตงาน(TOR) ให้ แก่สว่ นพัสดุ
3. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการตรวจสอบราคากลางและร่างขอบเขต
งาน(TOR) จากฝ่ ายเจ้ าของ
โครงการ
4. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนเอกสารอ้ างอิงราคากลางและร่าง
ขอบเขตงาน(TOR) จัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ
5. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเรี ยกดูข้อมูลบันทึกขออนุมตั ิดําเนินโครงการ
จาก Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
ข้ อ 6 - 9 อ้ างอิงข้ อมูลบันทึกขออนุมตั ิดําเนินโครงการจาก
Share Drive
6. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างรายโครงการและ
เพิ่มโครงการบนระบบ E-GP
7. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําและพิมพ์รายงานขอซื ้อขอจ้ างบนระบบ
E-GP
8. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อคณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบนระบบ EGP
9. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP
10. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาคัดเลือกรายชื่อคูค่ ้ าที่ไม่เป็ นผู้ทิ ้ง
งาน
หมายเหตุ
*ตรวจสอบโดยผ่านการให้ ความเห็นจากส่วนงานกฎหมาย
**สําหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างที่วงเงินเกินกว่า 500,000บาท
***อ้ างอิงรบ.ข้ อ 192 ว่าด้ วยห้ ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติ
สัมพันธ์กบั ผู้ทิ ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ ระบุชื่อไว้ ใน
บัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว เว้ นแต่จะได้ มีการ
เพิกถอนการเป็ นผู้ทิ ้งงาน

เริ่ มต้ น

3. ตรวจสอบ*ราคากลาง
และร่างขอบ
เขตงาน(TOR) ร่างขอบเขตงาน

การพิจารณาอนุมตั ิ
ดําเนินโครงการ
PM-02

(TOR)
เอกสารอ้ าง
อิงราคากลาง

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

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

อิงราคากลาง

ส่วนพัสดุ
4. สแกนเอกสารและ
จัดเก็บไว้ ใน
Share Drive เอกสารอ้ าง ร่างขอบเขตงาน
อิงราคากลาง

5. เรี ยกดูข้อมูลบันทึก
ขออนุมตั ิดําเนินโครงการ บันทึกขออนุมตั ิ
จาก Share Drive ดําเนินโครงการ

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

SLA

E-GP
8. บันทึกและพิมพ์
รายชื่อคณะ
กรรมการซื ้อหรื อจ้ าง

ระยะเวลา (วันทําการ)
9

ไม่เกิน 5 แสนบาท ตปท.

10

เกินกว่า 5 แสนบาท ในปท.

8

เกินกว่า 5 แสนบาท ตปท.

9

(TOR)

E-GP
6. จัดทําแผนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างรายโครงการ ** เนื่องจากการจัดทําแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างราย
และเพิ่มโครงการ โครงการจะทําเฉพาะวงเงินเกิน 500,000 เท่านัน้

(TOR)
เอกสารอ้ าง
อิงราคากลาง

ไม่เกิน 5 แสนบาท ในปท.

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

e

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

วงเงิ น

หน้ า : 1 จาก 9

วัน ที่ :

ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อ
หรื อจ้ างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง**

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

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

e (PR)

10. พิจารณาคัดเลือก
รายชื่อผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ างที่
ไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน***
ไป ก
หน้ า 2

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุนําเสนอผู้มีอํานาจตาม DOA ในการอนุมตั ิ
ใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP รายงานขอซื ้อขอจ้ าง
ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการซื
้
้อหรื อจ้ างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บ
พัสดุ พร้ อมระบุชื่อ/เลขที่โครงการใน Share Drive ของ
บันทึกขออนุมตั ิหลักการเพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิใช้
ประกอบการตัดสินใจ
12. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
13. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขใบขอซื ้อขอจ้ าง
(PR) บนระบบ ERP หรื อรายงานขอซื ้อขอจ้ างบนระบบ EGP หรื อร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการซื
้
้อหรื อจ้ างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรื อร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บ
พัสดุ
14. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลงนาม
อนุมตั ิรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
15. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOAทํารายการ
อนุมตั ิใบขอซื ้อขอจ้ าง(PR) บนระบบ ERP
16. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และร่าง
คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที/่
ชื่อโครงการ
17. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บรายงานขอซื ้อขอจ้ างเอกสารอ้ างอิง
ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน(TOR) ร่างคําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และร่าง
คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่/ชื่อโครงการ
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างที่ได้ รับการ
คัดเลือกบนระบบ E-GP

หน้ า : 2 จาก 9

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 เฉพาะเจาะจง
ซื ้อขอจ้ าง

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

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

e (PR)

เลขที่

ไป ข
หน้ า 3

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําและพิมพ์หนังสือเชิญชวนเพื่อเชิญ
ชวนผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างให้ ยื่นเสนอราคา และจัดทําร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) เพื่อกําหนดคุณสมบัติของสินค้ า/
บริ การบนระบบ E-GP
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิหรื อผู้ได้ รับมอบ
อํานาจพิจาณาอนุมตั ิหนังสือเชิญชวนพร้ อมแนบเอกสาร
ร่างขอบเขตงาน (TOR)
21. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจพิจาณาอนุมตั ิ
22. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขหนังสือเชิญชวน
บนระบบ E-GP
23. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิหรื อผู้ได้ รับมอบ
อํานาจลงนามอนุมตั ิในหนังสือเชิญชวน
24. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนหนังสือเชิญชวนที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว และจัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ
25. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ หนังสือเชิญชวนและร่างขอบเขตงาน
(TOR) ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
26. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บหนังสือเชิญชวนและร่างขอบเขต
งาน(TOR) ไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่/ชื่อ
โครงการ

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

่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
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

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจ

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 9

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 :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
27. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับใบเสนอราคาพร้ อมเอกสารแสดงตัวตน
จากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง พร้ อมทังตรวจสอบความครบถ้
้
วน/
ถูกต้ องเช่น ใบเสนอราคาแตกรายละเอียดครบถ้ วน เอกสาร
แสดงตัวตนครบทุกฉบับ หรื อ กรณีเป็ นราคาเหมาที่อาจมี
งานเพิ่ม/ลดภายหลัง ก็จําเป็ นที่จะต้ องมีรายละเอียด
ค่าใช้ จ่ายในกรณีที่มีงานเพิ่ม/ลด เป็ นต้ น
28. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายชื่อผู้เสนอราคาบนระบบ E-GP
และตรวจสอบเอกสารจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง เช่น ใบเสนอ
ราคาและสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
29. คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณา
การเสนอราคาและต่อรองราคา
30. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานผลการพิจารณา
31. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกผลการพิจารณาบนระบบ E-GP
32. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคาบนระบบ E-GP
หมายเหตู
*สําหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท

หน้ า : 4 จาก 9

วัน ที่ :
คณะกรรมการซื ้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จาก ค
หน้ า 3
27. รับและตรวจสอบใบ
เสนอราคาพร้ อม
เอกสารแสดงตัวตน
E-GP
28. บันทึกรายชื่อผู้ยื่น
เสนอราคา

ใบเสนอราคา

e

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
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
33. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิรายงานผลการ
พิจารณาตาม DOA
34. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
35. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขรายงานผลการ
พิจารณา
36. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลงนาม
อนุมตั ิรายงานผลการพิจารณา
37. ผจก.อาวุโสส่วนพัสดุทําการคลิก๊ ประกาศขึ ้นเว็บไซต์ เป็ น
อันเสร็ จสิ ้นการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบนระบบ E-GP
38. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําหนังสืออนุมตั สิ งั่ ซื ้อสัง่ จ้ างบนระบบ EGP และจัดพิมพ์เอกสารจํานวน 2 ฉบับ(1ต้ นฉบับ, 2 คูฉ่ บับ)

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

หน้ า : 5 จาก 9
ผจก. อาวุโสส่วนพัสดุ

จาก ง
หน้ า 4

33. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
รายงานผลการ
ตาม DOA

34. พิจารณา
อนุมตั ิ

พิจารณา*

หมายเหตู
*สําหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท

35. แก้ ไข
เอกสารที่ไม่ได้
รับการอนุมตั ิ

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่
รายงานผลการ
พิจารณา*

ใช่
36. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
รายงานผลการ
พิจารณาการ*

E-GP
38. จัดทําและพิมพ์
หนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง

E-GP
37. ประกาศขึ ้น
เว็บไซต์

หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

ไป จ
หน้ า 6

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
39. เมื่อได้ รับเอกสารแสดงตัวตน เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบ
ข้ อมูลสถานะของผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างในฐานข้ อมูลบนระบบ
ERP
40. ในกรณีที่ไม่ใช่ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างรายใหม่ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
จัดทําใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP
41. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิหนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสัง่
จ้ าง ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP ตาม DOA
42. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
43. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขหนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างบนระบบ E-GP หรื อใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บน
ระบบ ERP
44. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลงนาม
อนุมตั ิหนังสืออนุมตั ิสง่ั ซื ้อสัง่ จ้ างทัง้ 2 ฉบับ
45. ในกรณีที่อนุมตั ิ ให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA อนุมตั ิใบสัง่
ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO) บนระบบ ERP

หน้ า : 6 จาก 9

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก จ
หน้ า 5
ERP
39. ตรวจสอบข้ อมูล
สถานะของผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างในฐานข้ อมูล
ไม่ใช่
ERP
40. จัดทําใบสัง่ ซื ้อสัง่
จ้ าง (PO)

ผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างรายใหม่?

ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
e (PO)

ใช่
PM-09 การสร้ างและ
ปรับปรุง
ฐานข้ อมูลคูค่ ้ า

41. เสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ตาม DOA หนังสืออนุมตั ิ ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง e (PO)

42. พิจารณา
อนุมตั ิ

43. แก้ ไข
เอกสารที่ไม่ได้
รับการอนุมตั ิ หนังสืออนุมตั ิ ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง e (PO)

ไม่ใช่

อนุมตั ิ?
ใช่
44. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

ERP
45. อนุมตั ใิ บสัง่ ซื ้อสัง่
จ้ าง (PO) ในระบบ ใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
ไป ฉ
หน้ า 7
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

e (PO)

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
46. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดใบเสนอราคา เอกสารแสดงตัวตน หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง และร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และจัดเก็บไว้ ใน Share
Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
47. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาเข้ าเงื่อนไขตามพ.ร.บ. มาตรา 96
ในกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขตามพ.ร.บ. มาตรา 96 (ไม่เกิน 5แสน หรื อ ฉุกเฉิน หรื อ
ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 5 วัน)
48. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบประเภทของการจัดซื ้อจัดจ้ างที่ต้องติดอากรแสตมป์
ในกรณีท่ตี ้ องติดอากรแสตมป์
49. จําแนกเงื่อนไขการชําระค่าอากรแสตมป์
กรณีท่1ี : คู่สญ
ั ญาเป็ นผู้ดําเนินการติดอากรแสตมป์
กรณีท่2ี : สสปน.ดําเนินการจ่ายค่าอากรแสตมป์ ให้ ก่อน โดยคูส่ ญ
ั ญายอมให้ หกั
ค่าใช้ จ่ายจากเงินงวดที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ รับ
กรณีท่3ี : สสปน.ดําเนินการจ่ายค่าอากรแสตมป์ ให้ ก่อน โดยคูส่ ญ
ั ญาได้ โอนเงิน
สําหรับค่าใช้ จ่ายอากรแสตมป์
50. เตรี ยมเอกสารเพื่อเตรี ยมเบิกเงินทดรองจ่าย
กรณีท่2ี : เจ้ าของโครงการเตรี ยมทําใบยืมเงินทดรองจ่ายนําเสนอผู้มีอํานาจตาม
DOA เพื่อเบิกเงินทดรองจ่าย พร้ อมแนบเอกสารสัญญา/ใบสัง่ จ้ าง ที่ระบุวา่ ยอม
ให้ หกั ค่าอากรจากการรับเงินค่างวด โดยหากไม่ได้ ระบุอยู่ในเอกสารสัญญา/
ใบสัง่ จ้ าง ให้ ทางเจ้ าของโครงการทําบันทึกนําเสนอ ผอ.เจ้ าของโครงการ พร้ อม
แนบอีเมล์/เอกสาร ยืนยันจากคูค่ ้ าว่าสามารถหักค่าอากรฯ ได้ จากการรับเงินค่า
งวด
กรณีท่3ี : เจ้ าของโครงการจัดทําบันทึกขอเบิกเงินพร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิโดยผอ.ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ เพื่อขอเบิกเงิน หากยังไม่มีการโอนเงิน
เจ้ าของโครงการจัดทําใบยืมเงินทดรองจ่ายเสนอผู้มีอํานาจตาม DOA เพื่อเบิก
เงินทดรองจ่าย พร้ อมติดตามเงินเพื่อนําหลักฐานมาแนบประกอบการเคลียร์ เงิน
ทดรองจ่าย

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
PS

ฝ่ ายเจ้ าของโครงการ

หน้ า : 7 จาก 9
ส่วนพัสดุ

จาก ฉ
หน้ า 6
ใบเสนอราคา

e

หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

e

เอกสารแสดง
e ตัวตน
ร่างประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา
e

46. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บใน
Share Drive

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

47. พิจารณาเข้ าเงื่อนไข
พ.ร.บ. มาตรา 96*

PM-07 การจัดทําและ
ไม่ใช่
บริ หารสัญญา

เข้ าเงื่อนไข?

ใช่

ในกรณีที่จดั ทําเป็ นสัญญา
ไม่ต้องจัดทําหนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
ไม่ใช่

48. ตรวจสอบ
ประเภทการ
สัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง
ต้ องติดอากร
แสตมป์ *?

49. จําแนก
เงื่อนไขการ
ชําระค่าอากรฯ

ใช่

ชําระโดยคูส่ ญ
ั ญา
(กรณีที่ 1)?

ใช่

51. เจ้ าหน้ าที่สว่ นพัสดุรับเงินทดรองจ่ายจาก ฝ่ ายเจ้ าของโครงการและดําเนินการ
ชําระค่าอากรแสตมป์ และติดอากรแสตมป์
52. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างให้ ติดอากรแสตมป์ บนหนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง
ในกรณีท่ไี ม่ต้องติดอากรแสตมป์ หรื อดําเนินการตามข้ อ 48 - 52 แล้ ว
53. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสง่ หนังสืออนุมตั ิสง่ั ซื ้อสัง่ จ้ างให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
หมายเหตุ
*อ้ างอิงพ.ร.บ.มาตารา 96(ไม่เกิน 5แสน หรื อ ฉุกเฉิน หรื อ ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน
5 วัน) หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
(หนังสืออนุมตั ิสง่ั ซื ้อสัง่ จ้ างจาก E-GP) โดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็
ได้
**อ้ างอิงบัญชีอากรแสตมป์ จากกรมสรรพากรว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างประเภทที่ต้อง
ติดอากรแสตมป์
***ในกรณีท่ผี ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างอยูต่ า่ งประเทศ การติดต่อเรื่ องใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง(PO)
ให้ ทําผ่านทางอีเมล์

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

วัน ที่ :

52. แจ้ งผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ให้ ติดอากรแสตมป์

ใม่ใช่

50. เตรี ยมเอกสารเพื่อ
เตรี ยมเบิกเงิน
ทดรองจ่าย
AC-11 การบันทึก
และจ่ายเงิน
ทดรองจ่าย

51. ดําเนินการติด
อากรฯ
หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

53. ส่งหนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างให้ ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับจ้ าง*** หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

ไป ช
หน้ า 8
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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
54. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับหนังสืออนุมตั ิสง่ั ซื ้อสัง่ จ้ างที่ลงนามจาก
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
55. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนหนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสัง่ จ้ างที่ลงนาม
แล้ วและรายงานผลการพิจารณา และจัดเก็บไว้ ใน Share
Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ
56. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บหนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสัง่ จ้ างที่ลงนาม
แล้ ว และรายงานผลการพิจารณาไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยง
ตามเลขที่/ชื่อโครงการ

วัน ที่ :

จาก ช
หน้ า 7
54. รับหนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างที่
ลงนามจากผู้ขาย หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
หรื อผู้รับจ้ าง

หมายเหตุ
*สําหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท
ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

55. สแกนเอกสาร
และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive หนังสืออนุมตั ิ รายงานผลการ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

56. จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร หนังสืออนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง

พิจารณา*

รายงานผลการ
พิจารณา

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

PM-13 การรับ
และตรวจสอบ
พัสดุ

เลขที่

จบ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 8 จาก 9

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-06 การจัด ซือ้ จัด จ้ างโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจงวงเงิน เกิน กว่ า 100,000 บาท จัด ทําโดย :
คําอธิบาย

้ ดจ้างตาม
้ ดจ้างและการบริหารพั
ระยะเวลาดํ าเนินการจดซื
ั อจ
ั
พรบ. การจดซื
ั อจ
ั
สดุภาครฐั พ.ศ. 2560

วัน ที่ :

้ ดจ้างตาม
้ ดจ้างและการบริหารพั
ระยะเวลาดํ าเนินการจดซื
ั อจ
ั
พรบ. การจดซื
ั อจ
ั
สดุภาครฐั พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 5 แสนบาท ในปท.
้ั
ขนตอน

ไม่เกิน 5 แสนบาท ตปท.
ระยะเวลา (ว ันทําการ)

้ั
ขนตอน

1

้
่ งตังคณะ
้
จัดทํารายงานขอซือขอจ
้าง + คําสังแต่
กรรมการ

1

1

้
่ งตังคณะ
้
จัดทํารายงานขอซือขอจ
้าง + คําสังแต่
กรรมการ

1

2

่
จัดทําหนังสือเชิญเพือให
้บริษท
ั มาเสนอราคา

2

2

่
จัดทําหนังสือเชิญเพือให
้บริษท
ั มาเสนอราคา

2

3

่
เว ้นระ ยะ เวลาในการยืนเสนอราคา

3

่
เว ้นระ ยะ เวลาในการยืนเสนอราคา

2

4

่
กําหนดวันยืนเสนอราคา
,ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

1

4

่
กําหนดวันยืนเสนอราคา
,ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

1

5
6

จัดทําเอกสารรายงานผลการพิจารณา + ประ กาศผูชนะ
้

2
2

5
6

จัดทําเอกสารรายงานผลการพิจารณา + ประ กาศผูชนะ
้

2
2

รายการ

1

เปิ ด PO

้ ดจ้างตาม
้ ดจ้างและการบริหารพั
ระยะเวลาดํ าเนินการจดซื
ั อจ
ั
พรบ. การจดซื
ั อจ
ั
สดุภาครฐั พ.ศ. 2560

รายการ

เปิ ด PO

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive
่อาจจะเกี่ยวข้ อง
 ระบบที
ในอนาคต
PS

ระยะเวลา (ว ันทําการ)

้ ดจ้างตาม
้ ดจ้างและการบริหารพั
ระยะเวลาดํ าเนินการจดซื
ั อจ
ั
พรบ. การจดซื
ั อจ
ั
สดุภาครฐั พ.ศ. 2560

เกินกว่า 5 แสนบาท ในปท.
้ั
ขนตอน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 9 จาก 9

เกินกว่า 5 แสนบาท ตปท.
ระยะเวลา (ว ันทําการ)

้ั
ขนตอน

1
2

้ ดจ ้าง + ประ กาศแผนขึนบนเว็
้
จัดทําแผนการจัดซือจั
บไซต ์

้
่ งตังคณะ
้
จัดทํารายงานขอซือขอจ
้าง + คําสังแต่
กรรมการ

1
1

้
่ งตังคณะ
้
จัดทํารายงานขอซือขอจ
้าง + คําสังแต่
กรรมการ

1
1

3

่
จัดทําหนังสือเชิญเพือให
้บริษท
ั มาเสนอราคา

2

3

่
จัดทําหนังสือเชิญเพือให
้บริษท
ั มาเสนอราคา

2

4

่
เว ้นระ ยะ เวลาในการยืนเสนอราคา

1

4

่
เว ้นระ ยะ เวลาในการยืนเสนอราคา

2

5

่
กําหนดวันยืนเสนอราคา
,ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

1

5

่
กําหนดวันยืนเสนอราคา
,ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

1

6

จัดทําเอกสารรายงานผลการพิจารณา + ประ กาศผูชนะ
้

2

6

จัดทําเอกสารรายงานผลการพิจารณา + ประ กาศผูชนะ
้

2

รายการ

1
2

้ ดจ ้าง + ประ กาศแผนขึนบนเว็
้
จัดทําแผนการจัดซือจั
บไซต ์

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

รายการ

ระยะเวลา (ว ันทําการ)

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

