ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-08 การรับ ติด ตาม และคืน หลัก ประกัน สัญญา จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนพัสดุ
กิจกรรม: การรับหลักประกันสัญญา
1. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วน
ของหลักประกันสัญญา(เงินสด เงินโอน
Cashier Cheque หรื อ Bank guarantee)
จากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง โดยตรวจสอบเทียบกับ
ร่างขอบเขตงาน(TOR)
2. ในกรณีที่ไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน ให้ แจ้ งให้ ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับจ้ างดําเนินการแก้ ไขและส่งกลับมาใหม่
3. ในกรณีที่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน และหลักประกัน
สัญญาเป็ น Bank Guarantee ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
จัดทําและส่งมอบใบรับหลักประกันสัญญา
ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
4. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุสแกนหลักประกันสัญญา และ
จัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากชื่อ/
เลขที่โครงการ
5. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําทะเบียนคุมหลักประกัน
สัญญาเพื่อติดตามสถานะทังหมดของ
้
หลักประกันสัญญาโดยบันทึกข้ อมูล เช่น
ข้ อมูลผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง(ชื่อ,ที่อยู)่ วันที่รับ
ประเภท/มูลค่าหลักประกันสัญญา และ
ระยะเวลา/เงื่อนไขคํ ้าประกัน
6. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บทะเบียนคุมหลักประกัน
สัญญาไว้ ใน Share Drive
7. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งส่วนการเงินทางอีเมล์และส่ง
หลักประกันสัญญา
8. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินรับหลักประกันสัญญาจาก
ส่วนพัสดุ
9. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินบันทึกรับเงินและพิมพ์

1. รับและตรวจสอบความ
ถูกต้ อง/ครบถ้ วนของ
SLA: 2 วัน
หลักประกันสัญญาจาก
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง หลักประกัน
สัญญา

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ไม่ใช่

จบ

ใช่
กรณีอื่น

2. แจ้ งให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับ
จ้ างแก้ ไข
และส่งมาใหม่

กรณี Bank Guarantee
3. จัดทําและส่งมอบใบรับ
หลักประกันสัญญาให้
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง

ใบรับหลักประกัน
สัญญา

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

4. สแกน
เอกสารจัดเก็บ
ใน Share
Drive

หลักประกัน
สัญญา

5. จัดทําทะเบียนคุม
ทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญา

e

ทะเบียนคุม
หลักประกัน
สัญญา

6. จัดเก็บทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา ทะเบียนคุม
ไว้ ใน Share Drive หลักประกันสัญญา

e

สัญญา

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

8. รับหลักประกัน
สัญญาจากฝ่ าย
หลักประกัน
พัสดุ
สัญญา

ERP
9. บันทึกรับเงินและ
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน

7. แจ้ งส่วนการเงินทาง
อีเมล์และส่งหลัก
ประกันสัญญา หลักประกัน

หมายเหตุ
*ในกรณีหลักประกันสัญญาไม่ใช่ Bank
Guarantee ให้ ออกใบเสร็จรับเงิน

จบ

ส่วนการเงิน

เริ่ มต้ น

PM-07 การจัดทําและ
บริ หารสัญญา

ใบเสร็จรับเงิน

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 1 จาก 4

วัน ที่ :

ใบเสร็จรับเงิน*

ไป ก
หน้ า 2
เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : งานสัญญา
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-08 การรับ ติด ตาม และคืน หลัก ประกัน สัญญา จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
ส่วนการเงิน
กิจกรรม: การรับหลักประกันสัญญา(ต่อ)

หน้ า : 2 จาก 4

วัน ที่ :
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก ก
หน้ า 1

10. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ใบเสร็จรับเงิน

11. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
12. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
แก้ ไขและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบนระบบ ERP
13. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลง
นามอนุมตั ิในใบเสร็จรับเงิน
14. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินส่งมอบใบเสร็ จรับเงินให้
ผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
15. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินเรี ยกดูทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาจาก Share Drive
และบันทึกข้ อมูล เช่น วันที่รับเข้ ามาที่สว่ น
การเงิน
16. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดเก็บหลักประกัน
สัญญาและใบเสร็ จรับเงินไว้ ในแฟ้มเอกสาร

10. เสนอผู้มี
อํานาจอนุมตั ิ
ใบเสร็ จรับเงิน

11. พิจารณา
อนุมตั ิ

ERP
12. แก้ ไขและพิมพ์
ใบเสร็ จรับเงิน

13. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ไป ข
หน้ า 3

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ใบเสร็จรับเงิน*

15. เรี ยกดูและบันทึกข้ อมูล
ในทะเบียนคุมหลัก
ยนคุม
ประกันสัญญา หลักทะเบี
ประกันสัญญา
จาก Share Drive e
16. จัดเก็บเอกสาร
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร

จบ

ใช่

ใบเสร็จรับเงิน*

ทะเบียนคุม
หลักประกัน
สัญญา

จบ

ใบเสร็จรับเงิน*

14. ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
ให้ ผ้ ขู ายหรื อ
ผู้รับจ้ าง

หมายเหตุ
*ในกรณีหลักประกันสัญญาไม่ใช่ Bank
Guarantee ให้ ออกใบเสร็จรับเงิน

อนุมตั ิ?

ไม่ใช่

หลักประกัน
สัญญา

ใบเสร็จรับเงิน*

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 : งานสัญญา
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-08 การรับ ติด ตาม และคืน หลัก ประกัน สัญญา จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กิจกรรม: การติดตามหลักประกันสัญญา

วัน ที่ :

หน้ า : 3 จาก 4

จาก ข
หน้ า 2

17. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรี ยกดูทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาจาก Share Drive
18. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาระยะ
เวลารับหลักประกันสัญญา
19. ในกรณีที่ไม่มีระยะเวลารับประกันผลงาน ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจดั ทําใบขอคืน
หลักประกันสัญญาเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ าย
20. ในกรณีที่มีมีระยะเวลารับประกันผลงาน ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจดั ทําใบขอคืน
หลักประกันสัญญาเมื่อครบกําหนดรับประกัน
ผลงาน

ทะเบียนคุม
หลักประกัน
สัญญา

17. เรี ยกดูทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา ทะเบียนคุม
จาก Share Drive หลักประกันสัญญา

e

18. พิจารณาระยะเวลา
รับประกันสัญญา

ไม่ใช่

มีระยะเวลา
รับประกันผลงาน?

19. จัดทําในใบขอคืน
หลักประกันสัญญา
เมื่อส่งมอบ
งานงวดสุดท้ าย ใบขอคืนหลัก

ประกันสัญญา

ใช่
20. จัดทําในใบขอคืน
หลักประกันสัญญาเมื่อ
ครบกําหนดรับ
ประกันผลงาน ใบขอคืนหลัก

ประกันสัญญา

ไป ค
หน้ า 4

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 : งานสัญญา
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-08 การรับ ติด ตาม และคืน หลัก ประกัน สัญญา จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หน้ า : 4 จาก 4

วัน ที่ :
ส่วนการเงิน

กิจกรรม: การคืนหลักประกันสัญญา
21. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจาณาตรวจสอบ
พ้ นภาระผูกพันตามสัญญา
22. ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ งผู้ขายหรื อผู้
รับจ้ างให้ ดําเนินการใหม่
23. ในกรณีที่ผา่ นการตรวจสอบ ให้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามผ่านการ
ตรวจสอบ (กรณีประธานไม่สามารถลงนามได้
เช่น ติดภารกิจในต่างประเทศ สามารถ
มอบหมายให้ กรรมการตรวจรับพัสดุทา่ นใดท่าน
หนึง่ ลงนามแทนได้ ) ในใบขอคืนหลักประกัน
สัญญาและส่งให้ สว่ นการเงิน
24. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินรับใบขอคืนหลักประกัน
สัญญาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
25. ในกรณีที่หลักประกันสัญญาเป็ น Bank
Guarantee เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินให้ ผ้ ขู ายลง
นามในใบขอคืนหลักประกันสัญญาและส่งมอบ
หลักประกันสัญญาให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง
26. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดเก็บใบขอคืน
หลักประกันสัญญาไว้ ในแฟ้มเอกสาร

จาก ค
หน้ า 3

21. พิจาณาตรวจสอบพ้ น
ภาระผูกพันตาม
สัญญา
22. แจ้ งผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ างให้
ดําเนินการใหม่

ไม่ใช่

พ้ นภาระผูกพัน?
ใช่
23. ลงนามผ่านการ
ตรวจสอบในใบขอคืน
หลักประกันสัญญาและ
ส่งให้ สว่ นการเงิน ใบขอคืนหลัก

24. รับใบขอคืน
หลักประกันสัญญา
กรณีอื่น
จากคณะกรรมการ
ใบขอคื
น
หลัก
ตรวจรับพัสดุ

AC-05 การจ่าย
ชําระ

ประกันสัญญา

ประกันสัญญา

Bank Guarantee
25. ให้ ผ้ ขู ายลงนามในใบ
ขอคืนหลักประกันสัญญาและ
ส่งมอบหลักประกันสัญญา
ใบขอคืนหลัก
ให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ าง

ประกันสัญญา

26. จัดเก็บใบขอคืน
หลักประกันสัญญา
ไว้ ในแฟ้มเอกสาร
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

ใบขอคืนหลัก
ประกันสัญญา
เลขที่

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

