ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-13 การรับ และตรวจสอบพัส ดุ
คําอธิบาย
ผ่านการประสานงานโดยส่วนพัสดุ
1. เมื่อถึงวันส่งมอบพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะ
รับสินค้ าหรื อบริการ ใบส่งมอบสินค้ าหรือบริ การ ใบ
แจ้ งหนี ้(ถ้ ามี)
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจรับพัสดุ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในหนังสืออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสัง่ จ้ าง
หรื อสัญญา และตรวจสอบข้ อมูลในใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริการ ใบแจ้ งหนี ้(ถ้ ามี)
3. ในกรณีที่พสั ดุไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไขให้ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุแนบเอกสารยืนยันค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด
4. ในกรณีที่พสั ดุไม่ครบถ้ วน/ไม่ถกู ต้ อง ให้ แจ้ งผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ างให้ กลับไปทําการแก้ ไขใหม่
หมายเหตุ
*ในกรณีที่ประเภทพัสดุเป็ นสินค้ า หรือบริ การที่ไม่ระบุ
งวดงาน(ใช้ ข้อมูลในใบแจ้ งหนี ้เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเพื่อใช้
ประกอบการตรวจรับงาน) ใบแจ้ งหนี ้จะมาตอนรับมอบ
พัสดุ
**ในกรณีสง่ มอบงานล่าช้ าจะต้ องมีเอกสารแนบ
ประกอบพร้ อมกับการตรวจรับ เช่น หนังสือขอขยาย
ระยะเวลาจากทางคูส่ ญ
ั ญา หรื อ อีเมล์ที่แจ้ งทาง
คูส่ ญ
ั ญาว่าจะเกิดค่าปรับภายใน 7 วันทําการนับถัดจาก
วันครบกําหนดส่งมอบ ประกอบการพิจารณาการตรวจ
รับงาน และต้ องผ่านความเห็นชอบจากผอ.ฝ่ ายเจ้ าของ
โครงการ(ที่ได้ รับมอบอํานาจจาก ผอ.สสปน)
***ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม/ลดที่ ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผอ.ฝ่ ายเจ้ าของโครงการโดย
จัดทําเป็ นบันทึกภายในก่อนการลงนามตรวจรับในใบส่ง
มอบสินค้ าหรื อบริการ และ รายงานตรวจรับพัสดุ
แต่ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม/ลดที่ ซึง่ ไม่ได้ ระบุไว้ ใน
สัญญา เจ้ าของโครงการจะต้ องแจ้ งกลับไปยังคู่สญ
ั ญา
ให้ แก้ ไขสัญญาส่วนเพิ่ม โดยระบุถึงอัตราค่าใช้ จา่ ยที่จะ
เพิ่มขึ ้น และให้ ผ้ มู ีอํานาจตาม DOA เป็ นผู้เซ็นอนุมตั ฯิ

เริ่ มต้ น

PM-03 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป

1. รับเอกสารจากผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ าง

ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริการ

PM-04 การจัดซื ้อจัด
จ้ างโดยวิธีคดั เลือก
PM-06 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินเกินกว่า 100,000
บาท

หน้ า : 1 จาก 4

วัน ที่ :

1

2. ตรวจรับพัสดุตาม
เงื่อนไข**

ใบแจ้ งหนี ้*

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

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน?

ใบแจ้ งหนี ้*

ถูกต้ องแบบมีเงื่อนไข

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน
3. แนบเอกสาร
ยืนยันค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม/ลด*** เอกสารยืนยัน

ไม่ถกู ต้ อง/ไม่ครบถ้ วน

4. แจ้ งผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ างให้
แก้ ไข

ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด

1
ไป ก
หน้ า 2

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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-13 การรับ และตรวจสอบพัส ดุ
คําอธิบาย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5. หนึง่ ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจ
รับพัสดุในใบส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ พร้ อม
ประทับตราและระบุความสําเร็จของงานเป็ น
ร้ อยละ
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจดั ทํารายงานตรวจ
รับพัสดุ พร้ อมลงนามตรวจรับพัสดุ และแนบ
เอกสารยืนยันค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด (ถ้ ามี)
7. ในกรณีพสั ดุเป็ นงานบริ การ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุติดต่อผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างเพื่อรับใบแจ้ ง
หนี ้
8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสง่ ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การ ที่ลงลายมือชื่อแล้ ว ให้ แก่ผ้ ขู ายหรื อ
ผู้รับจ้ าง
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสง่ รายงานตรวจรับ
พัสดุให้ แก่สว่ นพัสดุ พร้ อมเอกสารใบส่งมอบ
สินค้ าหรื อบริ การ ใบแจ้ งหนี ้ และเอกสารยืนยัน
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด (ถ้ ามี)
10. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุได้ รับเอกสารแล้ วจะทําการรับ
พัสดุ (RO) ในระบบ ERP
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจตาม DOA ลง
นามเพื่อทราบผลการตรวจรับในรายงานตรวจ
รับพัสดุ
12. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทําการสแกนรายงานตรวจรับ
พัสดุเพื่อจัดเก็บใน Share Drive โดยอ้ างอิง
จากเลขที่/ชื่อโครงการ
13. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําสําเนาและเก็บรายงาน
ตรวจรับพัสดุไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดยเรี ยงตาม
เลขที่/ชื่อโครงการ
14. 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 อบริ การ
- เอกสารยืนยันค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด (ถ้ ามี)
ให้ แก่ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อทําการบันทึก
เจ้ าหนี ้ ในกระบวนการบันทึกเจ้ าหนี ้ เป็ นลําดับ
ถัดไป

จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ส่วนพัสดุ
ERP
เมื่อพบว่าเป็ น
10. จัดทํารายงานรับ
ั ฑ์ใหม่
พัสดุ (RO) ในระบบ รายงานรับพัสดุ ครุภณ
11. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม
เพื่อทราบผลการตรวจ รายงานตรวจรับ
รับตาม DOA
พัสดุ

ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริการ

6. จัดทํา
รายงานตรวจ
รับพัสดุ

13. จัดทําสําเนาและเก็บ
เอกสารตัวจริ งไว้ ใน รายงานตรวจรับ
พัสดุ
แฟ้มเอกสาร

7. ติดต่อผู้ขายหรื อ
ผู้รับจ้ างเพื่อรับ
ใบแจ้ งหนี ้*
ใบแจ้ งหนี ้*

System

12. สแกนเอกสาร
จัดเก็บใน
รายงานตรวจรับ
Share Drive
พัสดุ

ข้ อมูลการจัดซื ้อ
จัดจ้ าง

รายงานตรวจรับ เอกสารยืนยัน
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด
พัสดุ
(ถ้ ามี)

8. ส่งเอกสารที่ลงนาม
ตรวจรับให้ แก่ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับจ้ าง

PM-11 การสร้ าง
และปรับปรุง
ฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์

(RO)

5. ลงนามตรวจรับใน
ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริ การ

9. ส่งเอกสาร
ให้ แก่สว่ นพัสดุ

หน้ า : 2 จาก 4

วัน ที่ :

จาก ก
หน้ า 1

หมายเหตุ
*ในกรณีที่ประเภทพัสดุเป็ นสินค้ า หรื อบริ การที่ไม่
ระบุงวดงาน(ใช้ ข้อมูลในใบแจ้ งหนี ้เป็ นข้ อมูลอ้ างอิง
เพื่อใช้ ประกอบการตรวจรับงาน) ใบแจ้ งหนี ้จะมา
ตอนรับมอบพัสดุ
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

เลขที่
PM-10 การ
ประเมินผลคูค่ ้ า
14. รวบรวม ตรวจสอบ
เอกสารและลงนามใน
Checklist ก่อนส่ง
ฝ่ ายบัญชีการเงิน

ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริการ

เอกสารยืนยัน
ใบแจ้ งหนี ้ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม/ลด
(ถ้ ามี)
ใบส่งมอบสินค้ า
หรื อบริการ
รายงานตรวจรับ
พัสดุ

AC-04 การบันทึก
บัญชีเจ้ าหนี ้

สําเนารายงาน ใบส่งมอบสินค้ า เอกสารยืนยัน
ม่ /ลด
ตรวจรับพัสดุ หรื อบริการ ค่าใช้ จ(ถ้่าายเพิ
มี)
Checklist
ใบแจ้ งหนี ้
ตรวจสอบเอกสาร

ไป ข
หน้ า 3

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 : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-13 การรับ และตรวจสอบพัส ดุ
คําอธิบาย
15. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกข้ อมูลการส่งหมอบงาน
บนระบบ E-GP
16. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกตรวจรับงานบนระบบ
E-GP
17. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเรี ยกดูเอกสารทะเบียนคุม
เอกสารเพื่อการเบิกจ่ายจาก Share Drive
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําเอกสารเบิกจ่ายบนระบบ
E-GP
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกข้ อมูลการเบิกจ่ายเงินและ
เลือกเอกสารตรวจรับบนระบบ E-GP
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําหนังสือตังเบิ
้ ก บันทึก
เลขที่และวันที่จดั ทําบนระบบ E-GP
21. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาวน์โหลดหนังสือตังเบิ
้ กและ
จัดเก็บไว้ ใน Share Drive โดยอ้ างอิงจากเลขที่/
ชื่อโครงการ

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ส่วนพัสดุ

วัน ที่ :

หน้ า : 3 จาก 4

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

E-GP
16. บันทึกตรวจรับงาน

ข้ อมูลการ
เบิกจ่าย

17. เรี ยกดูเอกสารทะเบียน
คุมเอกสารเพื่อ
การเบิกจ่ายจาก ทะเบียนคุมเอกสาร
เพื่อการเบิกจ่าย
Share Drive

e

E-GP
18. จัดทําเอกสาร
เบิกจ่าย

E-GP

19. บันทึกข้ อมูลการ
เบิกจ่ายเงินและเลือก
เอกสารตรวจรับ

E-GP

20. จัดทําหนังสือ
ตังเบิ
้ ก บันทึกเลขที่ หนังสือตังเบิ
้ ก
และวันที่จดั ทํา
e

E-GP

21. ดาวน์โหลดเอกสาร
และจัดเก็บไว้ ใน
Share Drive หนังสือตังเบิ
้ ก
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

ข้ อมูลการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัด ซือ้ จัด จ้ าง
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : PM-13 การรับ และตรวจสอบพัส ดุ
คําอธิบาย

กระบวนการที่
3
8
9
12
16‐22

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
SLA

วัน ที่ :

ชื่อกระบวนการ
ตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข
ลงนามตรวจรับในใบส งมอบสิ นคาและ/หรือบริการหรือใบแจงหนี้(หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
จัดทํารายงานตรวจรับพัส ดุและลงนามใน E‐GP
จัดทํา RO ใน ERP
บันทึกตรวจรับงานและจัดทําเอกสารตั้งเบิกใน 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

