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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการจัดหาพัสดุ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อลดโอกาสและความผิดพลาด อันเปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง แกผูท่ี
ปฏิบัติงานของงานพัสดุฯ
1.2 เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจใหกับระดับผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทําให
ผูรับบริการไดรับความสะดวกในการรับบริการ
1.3 เพื่อ ใหก ารจั ดหาพัสดุที่มีป ระโยชนใชสอยเหมาะสม เพียงพอตอ การปฏิบัติง าน และตอ ง
สอดคลองกับหลักการดังตอไปนี้
1) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงคใน
การใช ง านของหน ว ยงานของรั ฐ มี ร าคาที่ เ หมาะสม และมี แ ผนการบริ ห ารพั ส ดุ ที่เ หมาะสมและชัด เจน
2) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกํา หนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
4) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาวแตไมมีผลตอการ
จัดซื้อจัดจางอยางมีนัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเรงดวน หรือมีเหตุผลหรือความจําเปนอื่น การจัดซื้อจัดจางนั้น
ยอมไมเสียไป
2. ขอบเขต
จัดซื้อ จัดหาพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การซอมบํารุง การเก็บรักษา การใหบริการ ทางดา น
พัสดุแกหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางฯ เปนไปในทิศทางเดียวกันตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ
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3. คําจํากัดความ
“การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา
แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ หรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
“งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจา งเหมาบริการ งานจางทํา ของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไ มหมายความรวมถึงการจา ง
ลู กจา งของหนวยงานของรัฐ การรับ ขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิ บัติงานของหนวยงานของรั ฐ
งานจา งที่ปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
“งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด
และการซ อ มแซม ต อ เติ ม ปรั บ ปรุง รื้ อ ถอน หรือ การกระทํา อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น ต อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงาน
บริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เช น อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ
ซึ่งสรา งขึ้ นเพื่อประโยชนใชสอยสํา หรับอาคารนั้ น ๆ เช น เสาธง รั้ว ท อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา
ไฟฟ า หรื อ สิ่ งอื่ น ๆ ซึ่ ง เป นส ว นประกอบของตั ว อาคาร เช น เครื่อ งปรั บ อากาศ ลิ ฟ ท หรือ เครื่ อ งเรื อ น
“สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการ
ในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ า งที่ ปรึกษา” หมายความวา งานจา งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปน ผูให
คําปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร
การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือดานอื่น
ที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
“งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
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“ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอ
ไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
4) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2)หรือ
(3) ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6)โดยจะใชราคาใด
ตาม (4) (5) หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
“เงิ น งบประมาณ” หมายความว า เงิ น งบประมาณตามกฎหมายว า ด ว ยงบประมาณรายจ า ย
กฎหมายวา ดว ยวิ ธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ย วดว ยการโอนงบประมาณ เงิ นซึ่ งหนวยงานของรัฐ
ไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงิน
ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นใดที่ตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายหรือที่
ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการส วนทองถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนู ญ
หน ว ยธุ ร การของศาล มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ หน ว ยงานสั ง กั ด รั ฐ สภาหรื อ ในกํ า กั บ ของรั ฐ สภา
หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนา ที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา งหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูมอี ํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ พิจารณาการ จัดซื้อ/
จัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบฯ
4.2 เจาหนาที่พัสดุ ปฏิบัติหนาที่จัดซื้อจัดหา จัดทําเอกสาร จัดทําบัญชีควบคุม รายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของและอื่นๆ
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สรุปกระบวนงานการจัดหาพัสดุของธพว.
กระบวนงานการจัดหาพัสดุของ ธพว. เปนไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปe-bidding
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติ

1.จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง

- เจาหนาที่

2.จัดทํารางขอบเขตของงาน
3.จัดทําเอกสารซือ้ หรือจางดวยวิธี e-bidding

- คณะกรรมการฯ
- ผูที่ไดรับมอบหมาย
- เจาหนาที่

4.จัดทํารายงานขอซือ้ หรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

- เจาหนาที่

5.หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้
หรือขอจาง

- เจาหนาที่

6.นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็บไซด เพื่อรับฟงความคิดเห็น - เจาหนาที่

ผูตรวจสอบ
-

-

-

-

- คณะกรรมการฯ

-

-

-

ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ

7.กรณีมีผูเสนอความคิดเห็น

- คณะกรรมการฯ

- รองผูอาํ นวยการ
- ผูอํานวยการ
- คณะกรรมการฯ

8.ปรับปรุงรางขอบเขตของงาน

- คณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ

9.จัดทํารายงานพรอมความเห็นรวมทั้งรางเอกสารที่แกไข เสนอ
- เจาหนาที่
หัวหนาหนวยงานของรัฐ และนํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็บ
ไซด เพื่อรับฟงความคิดเห็น อีกครัง้ หนึ่ง
10.กรณีไมมีผูเสนอความคิดเห็น
- คณะกรรมการฯ

ผูอนุมัติ

-

- ผูมอี ํานาจอนุมัติ
-

ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
คณะกรรมการฯ

- ผูมอี ํานาจอนุมัติ

- ผูมอี ํานาจอนุมัติ

11.หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร

- เจาหนาที่

- คณะกรรมการฯ

12.หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา

- เจาหนาที่

- ผูอํานวยการ

13.ระยะเวลาการเผยแพร และจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่นขอเสนอ
ผานระบบ e-GP
14.กําหนด วัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) กอนถึงวัน
เสนอราคา ไมนอยกวา 3 วันทําการ
15.ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP โดยเสนอราคาได
เพียงครั้งเดียว
16.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล

- ผูเสนอราคา

-

- คณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ

- ผูเสนอราคา

-

- คณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ

17.คณะกรรมการฯจัดทํารายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็นตอ - คณะกรรมการฯ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

- คณะกรรมการฯ

- ผูมอี ํานาจอนุมัติ
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18.หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูม ีอํานาจอนุมัติซอื้ หรือจางเห็นชอบ การพิจารณา
19.ประกาศผูชนะการเสนอราคา
- เจาหนาที่
20.ลงนามในสัญญาตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนดหรือ
ขอตกลง ภายหลังพนระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา

- เจาหนาที่

-

- ผูมอี ํานาจอนุมัติ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 30-45 วัน
หมายเหตุ เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปนเวลาเฉพาะที่ฝายใชในการปฏิบัติงานจริงในแตละขั้นตอนนํามารวมกัน ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่
ติดตอประสานงานขอขอมูลรายละเอียดกับฝายงานที่เกี่ยวของ และระยะเวลาที่สงยกรางสัญญาใหฝายนิติการ / ฝายงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ความครบถวนถูกตอง ตลอดจนระยะเวลาในการนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ห น า 8 / 15

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติ

1. จัดทําแผนงานโครงการภารกิจที่รับผิดชอบเสนอผูมอี ํานาจลงนาม - เจาหนาที่
อนุมตั ิ

ผูตรวจสอบ

ผูอนุมัติ

- ผูจัดการ
- รองผูอาํ นวยการ
- ผูอ ํานวยการ
-

-ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

2.จัดทําบันทึกขออนุมตั ิหลักการและรายละเอียดคุณลักษณะและ
ขอบเขตของงาน (TOR) เสนอผูมอี ํานาจอนุมตั ิลงนาม
3.เจาหนาที่บันทึกขอมูลลงระบบฯ และนํารายงานขอซือ้ หรือขอจาง
จากระบบฯ

- คณะกรรมการฯ
- ผูที่ไดรับมอบหมาย
- เจาหนาที่

4.เจาหนาที่บันทึกขอมูลลงระบบฯ และนํารายงานขอซือ้ หรือขอจาง
จากระบบฯเสนอผุมอี ํานาจพิจารณาอนุมัติ/ลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.ผูประกอบการยื่นซองขอเสนอ

- เจาหนาที่
- ผูประกอบการ

-

6.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พิจารณาผลและจัดทํา
รายงานผลเสนอหัวหนาหนวยงาน และเสนอสั่งซือ้ สั่งจาง
7.เจาหนาที่เสนอผลการพิจารณา

- เจาหนาที่

- ผูจัดการ

- เจาหนาที่

- ผูจัดการ

-ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

8.หัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการคัดเลือก
- เว็บไซตระบบ e-GP
- เว็บไซตของหนวยงาน –ปดประกาศ ณ ที่ทําการ
- แจงผลการพิจารณาผานทาง e-mail ตามแบบใหทุกราย
ทราบ

- เจาหนาที่

- ผูจัดการ

- ผูอ ํานวยการ

-ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 20 วัน
หมายเหตุ เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปนเวลาเฉพาะที่ฝายใชในการปฏิบัติงานจริงในแตละขั้นตอนนํามารวมกัน ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่
ติดตอประสานงานขอขอมูลรายละเอียดกับฝายงานที่เกี่ยวของ และระยะเวลาที่สงยกรางสัญญาใหฝายนิติการ / ฝายงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ความครบถวนถูกตอง ตลอดจนระยะเวลาในการนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติ

1. จัดทําแผนงานโครงการภารกิจที่รับผิดชอบเสนอผูมอี ํานาจลงนาม - เจาหนาที่
อนุมตั ิ
2. จัดทําหนังสือบันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจางและ
รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงานเสนอผูมอี ํานาจ
ลงนามอนุมัติ

- เจาหนาที่

3. เจาหนาที่บันทึกขอมูลลงระบบฯ และนํารายงานขอซื้อขอจางจาก - เจาหนาที่
ระบบฯ
4. เจาหนาที่บันทึกขอมูลลงระบบฯและนํารายงานขอซื้อขอจางจาก - เจาหนาที่
ระบบฯเสนอผูมอี ํานาจพิจารณาอนุมัติ/ลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
5. ผูประกอบการยื่นซองขอเสนอ

- -ผูประกอบการ

6. จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

- เจาหนาที่

7. หัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการคัดเลือก
- เว็บไซตระบบ e-GP
- เว็บไซตของหนวยงาน –ปดประกาศ ณ ที่ทําการ
- แจงผลการพิจารณาผานทาง e-mail ตามแบบใหทกุ ราย
ทราบ

- เจาหนาที่

-

ผูตรวจสอบ

ผูอนุมัติ

ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ

-ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

-ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

- ผูจัดการ
- ผูจัดการ
- รองผูอาํ นวยการ
- ผูอ ํานวยการ
-

ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ

-ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

-หัวหนาเจาหนาที

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 15 วัน
หมายเหตุ เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปนเวลาเฉพาะที่ฝายใชในการปฏิบัติงานจริงในแตละขั้นตอนนํามารวมกัน ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่
ติดตอประสานงานขอขอมูลรายละเอียดกับฝายงานที่เกี่ยวของ และระยะเวลาที่สงยกรางสัญญาใหฝายนิติการ / ฝายงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ความครบถวนถูกตอง ตลอดจนระยะเวลาในการนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. รวบรวมขอมูลงบประมาณจัดซื้อแตละฝายงานตามโครงสราง

ผูปฏิบัติ
- เจาหนาที่

2. ศึกษาและพิจารณาขอมูลเบื้องตน เพื่อจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง - เจาหนาที่
ประจําป เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร
- ผูชวยผูจัดการ
- ผูจัดการ
3. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ - เจาหนาที่
- ผูชวยผูจัดการ
- ผูจัดการ
4. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป เผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ
5. ปดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนที่เปดเผย ณ บอรด
ประชาสัมพันธของธนาคาร

- เจาหนาที่
- ผูชวยผูจัดการ - ผูจัดการ
-

ผูตรวจสอบ
-

ผูอนุมัติ
-

-

ผูจัดการ
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูจัดการ
รองผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ

6. ควบคุมและติดตามผลการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหทันตามกําหนดเวลา - เจาหนาที่
- ผูจัดการ
และงบประมาณที่กําหนด
- ผูชวยผูจัดการ - รองผูอาํ นวยการ
- ผูจัดการ
- ผูอํานวยการ

-

- ผูมอี ํานาจอนุมตั ิ

- หน.เจาหนาที่
-

-

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 11 วัน
หมายเหตุ เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเปนเวลาเฉพาะที่ฝายใชในการปฏิบัติงานจริงในแตละขั้นตอนนํามารวมกัน ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่
ติดตอประสานงานขอขอมูลรายละเอียดกับฝายงานที่เกี่ยวของ และระยะเวลาที่สงยกรางสัญญาใหฝายนิติการ / ฝายงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ความครบถวนถูกตอง ตลอดจนระยะเวลาในการนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ขันตอนการปฏิบัตงิ านจัดซื อจัดจ้ าง วิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี : วงเงินการจัดซื อ/ จัดจ้ าง ไม่ เกิน 1 แสนบาท/ ครัง (ฝ่ ายการบริหารพัสดุเป็ นผู้ดาํ เนินการ)
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมตั ิ
1. รั บแบบฟอร์ มการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ จากหน่ วยงาน ตรวจสอบ -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
รายละเอียดของสิ น ค้า/งานจ้าง และงบประมาณ ส่ งให้เ จ้าหน้า ที
ลงทะเบียนออกเลขทีรับในรายงานอนุมตั ิการจัดซือประจําเดือน
2. กรณี เป็ นทรัพย์สิน ให้ประสานงานกับส่ วนบริ หารทรัพย์สินและ -เจ้าหน้าทีอาวุโส ส่ วนบริ หาร
พัสดุ เพือตรวจเช็คประวัติเดิมว่ามีใช้อยูห่ รื อไม่/จัดสรรทรัพย์สินที -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ทรัพย์สินและพัสดุ
มีอยูใ่ นคลังให้ใช้งาน (ดําเนิ นตามขันตอนของส่ วนบริ หารทรัพย์สิน
และพัสดุ)
3. เจรจาตกลงราคากับผูป้ ระกอบการที มีอาชี พขายหรื อรับจ้างนัน -เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูจ้ ดั การ
-รองผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
โดยตรง และนําเสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
-ผูอ้ าํ นวยการ
4. บันทึกรายการสังซื อเข้าระบบ FMIS เพือออกเลขที PR, PO และ -เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
สํารองงบประมาณตามหมวดค่าใช้จ่าย
5. นําเสนอผูจ้ ดั การลงนามในใบสังซือ และนําส่ งใบสังซือให้ร้านค้า -เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การ
และติดตามการส่ งมอบสิ นค้าจากตัวแทนจําหน่ ายและประสานงาน -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
หน่วยงานต้นสังกัดเพือตรวจรับสิ นค้าให้ถูกต้องตามทีขอใช้จริ ง
6. ติ ดตามการส่ งมอบสิ นค้า/ส่ งมอบงานจากตัวแทนจําหน่าย และ -เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูต้ รวจรับ
ประสานงานหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด เพื อตรวจรั บ สิ น ค้า /งาน และ -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ลงนามรับสิ นค้า/งานในแบบฟอร์ มการจัดซื อจัดจ้างพัสดุให้ถูกต้อง
ตามทีขออนุมตั ิจริ ง
7. จัดทํา ใบเบิ กค่ า ใช้จ่ า ย ประกอบด้ว ย ใบกํากับ ภาษี , ใบสั งซื อ, -เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูจ้ ดั การ
-รองผูอ้ าํ นวยการ
แบบฟอร์ มการจัด ซื อจัด จ้า งพัสดุ และนํา เสนอขออนุ ม ตั ิ จ ากผู ้มี -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
-ผูอ้ าํ นวยการ
อํานาจอนุมตั ิ
8. เข้าระบบ FMIS เพือออกใบแจ้งหนีตามการรับสิ นค้า (แบบ ERS) -เจ้าหน้าทีอาวุโส
และนําส่ งฝ่ ายบัญชี เพือเบิ กค่าใช้จ่ายพร้ อมสําเนาใบ PR , PO -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
เก็บเข้าแฟ้ ม
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน

- ส่ งมอบสิ นค้า ภายใน 5-7 วัน
- ยกเว้นงานทีต้องสังทําพิเศษ เช่น งานแบบพิมพ์, งานผลิตสื อประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
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ขันตอนการปฏิบัตงิ านจัดซื อจัดจ้ าง วิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี : วงเงินการจัดซื อ/จัดจ้ าง ไม่เกิน 1 แสนบาท / ครัง (หน่ วยงานทีได้ รับมอบอํานาจดําเนินการจัดซื อเอง)
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมตั ิ
1. เมือฝ่ ายงาน/ สํานักงานเขต/สํานักงานสาขา ทีได้รับมอบอํานาจ -เจ้าหน้าที
ในการจัดซือจัดจ้างพัสดุ ต้องการจัดซือจัดจ้างพัสดุในวงเงินไม่เกิน
1 แสนบาทต่ อ ครั ง ให้ ห น่ ว ยงานที ได้ รั บ มอบอํา นาจจัด ทํ า
แบบฟอร์ ม ขออนุ มัติ สั งซื อ/ใบแจ้ ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์ สํ า นั ก งาน
(หลักฐานในการจัดซือจัดจ้าง)
2. ขอใบเสนอราคาและเจรจาตกลงราคากับผูป้ ระกอบการทีมีอาชีพ -เจ้าหน้าที
-ผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การสาขา
ขายหรื อ รั บ จ้า งนันโดยตรง พร้ อ มเสนอผู ้ต รวจรั บ 1 ท่ า นและ
-สายงานสาขา1-5
นําเสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
-ผูจ้ ดั การเขต
-ผูอ้ าํ นวยการ
3. ยืน ยัน การสั งซื อในใบเสนอราคา หรื อจัด ทํา ใบสังซื อ/สั งจ้า ง -เจ้าหน้าที
-ผูจ้ ดั การสาขา
นําส่ งร้านค้า/บริ ษทั
-สายงานสาขา1-5
-ผูจ้ ดั การเขต
-ผูอ้ าํ นวยการ
-เจ้าหน้าที
4. ติดตามการส่ งมอบสิ นค้าจากตัวแทนจําหน่ายให้ถูกต้องตามที
-ผูต้ รวจรับ
สังซื อ และลงนามผูต้ รวจรับ
5. จัดทําใบเบิกค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ใบกํากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน, -เจ้าหน้าที
-ผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การสาขา
หลักฐานในการจัดซื อจัดจ้าง และนําเสนอขออนุ มตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ
-สายงานสาขา1-5
อนุมตั ิ
-ผูจ้ ดั การเขต
-ผูอ้ าํ นวยการ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน

- ส่ งมอบสิ นค้า ภายใน 5 - 7 วัน
- ยกเว้นงานทีต้องสังทําพิเศษ เช่น งานแบบพิมพ์, งานผลิตสื อประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
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ขันตอนการปฏิบัตงิ านจัดซื อจัดจ้ าง วิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี : วงเงินการจัดซื อ/ จัดจ้าง เกิน 1 แสน แต่ ไม่เกิน 5 แสน / ครัง
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. รับบันทึกจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมรายละเอียดขอบเขตของ
งาน พร้อมราคากลางและงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที ลงทะเบี ยนออก
เลขทีรับในรายงานอนุมตั ิการจัดซือประจําเดือน
2. เชิ ญผูป้ ระกอบการที มี อาชี พขายหรื อรั บ จ้างนันโดยตรงมายืน
ข้อเสนอพร้อมเอกสารบริ ษทั พร้อมเจรจาต่อรองราคา
3. จั ด ทํ า ร าย งาน ข อซื อห รื อจ้ า ง พ ร้ อมขออนุ มั ติ แต่ งตั ง
คณะกรรมการตรวจรับ อย่างน้อย 3 ท่านนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
4. จัด ทํา ใบสั งซื อ/สั งจ้ า ง หนั ง สื อ ตอบตกลง หรื อ สั ญ ญาจ้ า ง
นําส่ งให้ผรู ้ ับจ้าง
5. จัดทําบัน ทึ กนําส่ งคณะกรรมการตรวจรับ พร้ อมรายงานขอซื อ
หรื อจ้างและเอกสารประกอบ เพือดําเนินการตรวจรับงาน
6. คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบการส่ งมอบสิ นค้า/ส่ งมอบงาน
จากผูร้ ับจ้าง ให้ถูกต้องตามใบสังซือ/สังจ้าง หรื อหนังสื อตอบตกลง
จ้าง หรื อสัญญาจ้าง และขอบเขตของงาน
7. จัดทําบันทึกสรุ ปผลการตรวจรับงาน และเอกสารประกอบ นําส่ ง
ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ เพือดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป
8. ฝ่ ายการบริ หารพัส ดุ ดํา เนิ น การเบิ กค่ า ใช้จ่า ย และสํา เนาเก็บ
เข้าแฟ้ม
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ผู้ปฏิบตั ิ
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมตั ิ

-เจ้าหน้าทีอาวุโส

-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
-เจ้าหน้าทีอาวุโส

-ผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ -ผูอ้ าํ นวยการ
-เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
-เจ้าหน้าทีอาวุโส -ผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
-คกก.ตรวจรับ

-คกก.ตรวจรับ
-ฝ.การบริ หาร
พัสดุ

-ฝ.การบริ หาร
พัสดุ
-ผูจ้ ดั การ
-ผูอ้ าํ นวยการ

-ผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ่วยกรรมการ

-ผูอ้ าํ นวยการ

-ผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ่วยกรรมการ

- การเสนอขออนุมตั ิ ภายใน 3 - 7 วัน
- ระยะเวลาการจ้างขึนอยูก่ บั ลักษณะของงานทีจัดจ้าง
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ขันตอนการปฏิบัตงิ านจัดซื อจัดจ้ าง วิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี : วงเงินการจัดซื อ/จัดจ้ าง เกิน 5 แสน / ครัง
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมตั ิ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
1. จัดทําแผนจัดซื อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ในเว็บไซต์
-ผูจ้ ดั การ
-ผูอ้ าํ นวยการ
ธนาคารและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
2. รั บ บั น ทึ ก จากหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด พร้ อ มรายละเอี ย ดร่ า ง -ผูจ้ ดั การ
ขอบเขตของงาน ราคากลางและงบประมาณ ให้ เ จ้า หน้ า ที
ลงทะเบียนออกเลขทีรับในรายงานอนุมตั ิการจัดซือประจําเดือน
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
3. จั ด ทํ า รายงานขอซื อห รื อจ้ า ง พร้ อ มขออนุ ม ั ติ แ ต่ ง ตั ง -ผูจ้ ดั การ
-ผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ -กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ เสนอ
ต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
4. จัดทําบันทึกนําส่ งคณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้าง เพือดําเนิ นการ -เจ้าหน้าทีพัสดุ
ตามภาระหน้าที
5. คณะกรรมการจัด ซื อหรื อจ้า ง พิ จารณาความเหมาะสมของ -คณะกรรมการ
ขอบเขตของงาน และปรับปรุ งแก้ไขเพือประโยชน์ของธนาคาร จัดซื อหรื อจ้าง
6. คณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้างจัดทําหนังสื อเชิ ญผูป้ ระกอบการ -คณะกรรมการ
ทีมีคุณสมบัติตรงตามเงือนไขที กําหนด เข้ายืนข้อเสนอ และนําส่ ง จัดซื อหรื อจ้าง
รายละเอียดให้ฝ่ายการบริ หารพัสดุ เพือลงข้อมูลในระบบ e-GP
7. คณะกรรมการจัด ซื อหรื อจ้า ง ทํา บัน ทึ ก นํา ส่ ง รายละเอี ย ด -คณะกรรมการ -ฝ.การบริ หารพัสดุ
ขอบเขตงานและเอกสารที เกี ยวข้องให้กบั ฝ่ ายการบริ หารพัส ดุ จัดซื อหรื อจ้าง
เพือร่ างสัญญาจ้าง
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
8. คณะกรรมการจัดซือหรื อจ้าง พิจารณาตรวจสอบเอกสารพร้อม -คณะกรรมการ
-กรรมการผูจ้ ดั การ
ลงนามกํากับเอกสารทุกแผ่น และพิจารณาราคา/ต่อรองราคา และ จัดซื อหรื อจ้าง
รายงานผลการพิจารณาเสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
9. คณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้าง นําส่ งเอกสารประกาศผูช้ นะให้ -คณะกรรมการ -ฝ.การบริ หารพัสดุ
ฝ่ ายการบริ หารพัสดุและฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดฯ เพือประกาศใน จัดซื อหรื อจ้าง -ฝ.ส่ งเสริ มการตลาด
เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ธนาคาร
10. คณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้าง ทําบันทึ กส่ งมอบรายละเอีย ด -คณะกรรมการ -คกก.ตรวจรับ
การจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับ เพือดําเนิ นการตรวจรับงาน
จัดซื อหรื อจ้าง
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ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
ผู้ปฏิบตั ิ
11. คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนิ นการตรวจรับงานตามขอบเขต -คกก.ตรวจรับ
งาน/สัญญาจ้าง
12. คณะกรรมการตรวจรับ นําส่ งเอกสารการตรวจรับงานทุกงวด -คกก.ตรวจรับ
งาน ให้กบั ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ เพือดําเนินการเบิกค่าใช้จ่าย
13. ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ ดําเนินการเบิกค่าใช้จ่าย
-ฝ.การบริ หาร
พัสดุ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมตั ิ

-ฝ.การบริ หารพัสดุ
-ผูอ้ าํ นวยการ

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ -กรรมการผูจ้ ดั การ

- การเสนอขออนุมตั ิ ภายใน 5-7 วัน
- ระยะเวลาการจ้างขึนอยูก่ บั ลักษณะของงานทีจัดจ้าง
- กรณี มีผยู ้ นเสนอราคามากกว่
ื
า 1 ราย กระประกาศผลผูช้ นะ ต้องเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน
ทําการ
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ขันตอนการปฏิบัตงิ านจัดซื อจัดจ้ าง วิธีคดั เลือก
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. จัดทําแผนจัดซื อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ในเว็บไซต์ธนาคาร
และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
2. รับบันทึ กจากหน่ วยงานต้นสังกัด พร้อมรายละเอียดร่ างขอบเขต
ของงาน ราคากลางและงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที ลงทะเบี ยนออก
เลขทีรับในรายงานอนุมตั ิการจัดซือประจําเดือน
3. จั ด ทํ า รา ย งา น ขอซื อห รื อจ้ า ง พ ร้ อมขออนุ มั ติ แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้าง และคณะกรรมการตรวจรั บ เสนอ
ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
4. จัดทําบันทึ กนําส่ งคณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้างเพือดําเนิ น การ
ตามภาระหน้าที
5. คณะกรรมการจัด ซื อหรื อ จ้า ง พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ขอบเขตของงาน และปรับปรุ งแก้ไขเพือประโยชน์ของธนาคาร
6. คณะกรรมการจัดซือหรื อจ้าง พิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการทีมี
คุณสมบัติตรงตามเงือนไขที กําหนดไม่น้อยกว่า 3 รายและจัดทํา
หนังสื อเชิญชวนให้เข้ายืนข้อเสนอตามวันเวลาที กําหนด และนําส่ ง
รายละเอียดให้ฝ่ายการบริ หารพัสดุ เพือลงข้อมูลในระบบ e-GP
7. รั บ ซองข้อ เสนอของผูย้ ืนข้อ เสนอเฉพาะรายที คณะกรรมการ
มีหนังสื อเชิญ ตามวันและเวลาทีกําหนด
8. ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผูย้ ืนข้อเสนอ พร้อมลงนาม
กํากับเอกสารทุกแผ่น และพิจารณาราคา/ต่อรองราคา
9. คณะกรรมการจัดซือหรื อจ้าง จัดทํารายงานผลการพิจารณาพร้อม
ความเห็นนําเสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
10. คณะกรรมการจัดซื อหรื อจ้าง นําส่ งเอกสารประกาศผูช้ นะให้
ฝ่ ายการบริ หารพัสดุและฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดฯ เพื อประกาศใน
เว็บ ไซต์กรมบัญ ชี กลางและเว็บ ไซต์ธนาคาร (รออุทธรณ์ ภายใน
7 วันทําการ)

ผู้ปฏิบตั ิ
-ผูจ้ ดั การ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมตั ิ

-ผูจ้ ดั การ

-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การ

-ผูอ้ าํ นวยการ

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ -กรรมการผูจ้ ดั การ

-เจ้าหน้าทีพัสดุ
-คกก.จัดซื อ/จ้าง
-คกก.จัดซื อ/จ้าง

-คกก.จัดซื อ/จ้าง
-คกก.จัดซื อ/จ้าง
-คกก.จัดซื อ/จ้าง -ผอ.การบริ หารพัสดุ -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-คกก.จัดซื อ/จ้าง -ฝ.การบริ หารพัสดุ
-ฝ.ส่งเสริ มการตลาด
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ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
11. ฝ่ ายการบริ ห ารพัสดุ จัดทําสัญ ญาจ้า งกับ ผูร้ ั บจ้า งและนําส่ ง
สัญญาฉบับสมบูรณ์ให้กบั คณะกรรมการจัดซือหรื อจ้าง
12. คณะกรรมการจัด ซื อหรื อจ้าง นําส่ งเอกสารการจัดจ้างพร้ อ ม
สัญญาจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับเพือดําเนิ นการตรวจรับ
13. คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนิ นการตรวจรับตามสัญญาจ้างและ
ขอบเขตของงาน
14. คณะกรรมการตรวจรับ นําส่ งเอกสารการตรวจรับงานทุกงวด
งาน ให้กบั ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ เพือดําเนินการเบิกค่าใช้จ่าย
15. ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ ดําเนินการเบิกค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบ
-ฝ.การบริ หาร
-คกก.จัดซื อ/จ้าง
พัสดุ
-คกก.จัดซื อ/จ้าง -คกก.ตรวจรับ

ผู้อนุมตั ิ

-คกก.ตรวจรับ
-คกก.ตรวจรับ

-ฝ.การบริ หารพัสดุ

-ฝ.การบริ หาร
พัสดุ

-ผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

-กรรมการผูจ้ ดั การ

- ระยะเวลาดําเนิ นการ ภายใน 10 - 15 วัน
- ระยะเวลาการจ้างขึนอยูก่ บั ลักษณะของงานทีจัดจ้าง
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ขันตอนการปฏิบัตงิ านจัดซื อจัดจ้ าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
: วงเงินการจัดหาเกิน 500,000.00 บาท
ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. จัดทําแผนจัดซือจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ในเว็บไซต์ธนาคาร
และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
2. รับบันทึกจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมรายละเอียดร่ างขอบเขต
ของงาน ราคากลางและงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที ลงทะเบียนออก
เลขทีรับในรายงานอนุมตั ิการจัดซือประจําเดือน
3. จั ด ทํ า รายงานขอซื อหรื อจ้ า ง พ ร้ อ มขออนุ ม ั ติ แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการร่ า งขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิ จารณาผล
และคณะกรรมการตรวจรับ เสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
4. จัดทํา บัน ทึ กนํา ส่ ง คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงาน เพื อ
ดําเนิ นการตามภาระหน้าที
5. คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงาน พิจารณาร่ างขอบเขตของ
งานและขออนุมตั ิประกาศร่ างฯ ต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
6. คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงาน นําส่ งร่ างขอบเขตของงาน
ให้ฝ่ายการบริ หารพัสดุ และฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดฯ ประกาศใน
เว็บไซต์ธนาคารและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ)
6.1 กรณี ไ ม่มี ผู ้เ สนอความคิ ด เห็ น ให้ ข อความเห็ น ชอบต่ อ ผู ้มี
อํานาจอนุมตั ิ
6.2 กรณี มีผเู ้ สนอความคิดเห็น
6.2.1 ไม่ปรับปรุ ง ให้ขอความเห็นชอบต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
6.2.2 ปรับปรุ ง คณะกรรมการฯพิจารณาปรับปรุ งและประกาศ
(ดําเนินการตามขันตอนเดิม)
*คณะกรรมการฯ ทําหนังสื อแจ้งผูเ้ สนอความคิดเห็นทุกราย

ผู้ปฏิบตั ิ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมตั ิ

-ผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การ

-ผูจ้ ดั การ

-ผูอ้ าํ นวยการ

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ -กรรมการผูจ้ ดั การ

-เจ้าหน้าทีพัสดุ
-ผอ.การบริ หารพัสดุ -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-คกก.ร่ าง
-กรรมการผูจ้ ดั การ
ขอบเขตของงาน
-คกก.ร่ าง
-ฝ.การบริ หารพัสดุ -ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ
-ฝ่ ายส่งเสริ มการตลาด
ขอบเขตของงาน
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ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
ผู้ปฏิบตั ิ
7. คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงาน ขออนุ มตั ิ ใช้ขอบเขตของ -คกก.ร่ าง
งานต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ขอบเขตของงาน
8. คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงาน นําส่ งขอบเขตงานที ได้รับ -คกก.ร่ าง
การอนุมตั ิใช้แล้วจากผูม้ ีอาํ นาจ ให้กบั ฝ่ ายการบริ หารพัสดุเพือ
ขอบเขตของงาน
9. ประกาศเชิ ญ ชวนพร้ อมเอกสาร โดยคํานึ ง ถึ ง ระยะเวลาตาม -ฝ.การบริ หารพัสดุ
ระเบี ยบกระทรวงการคลังฯ (ข้อ 51)ในเว็บไซต์ของธนาคารและ -ฝ.ส่งเสริ มการตลาด
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และนําส่ งคณะกรรมการพิจารณาผล เพื อ
ดําเนิ นการตามภาระหน้าทีต่อไป
10. ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ ส่ งขอบเขตของงานให้ฝ่ายนิ ติการ เพือ -ฝ.การบริ หาร
ร่ างสัญญาจ้าง
พัสดุ
11.ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ แจ้งรายละเอียดกําหนดวันดําเนินการต่างๆ -ฝ.การบริ หาร
ให้กบั คณะกรรมการพิจารณาผล
พัสดุ
12. คณะกรรมการพิ จารณาผล ดําเนิ น การพิ จารณาเอกสารและ -คกก.พิจารณาผล
ลงนามกํากับเอกสารทุกแผ่น และพิจารณาราคา/ต่อรองราคา
13. คณะกรรมการพิ จ ารณาผล รายงานผลการพิ จ ารณาพร้ อ ม -คกก.พิจารณาผล
ความเห็นนําเสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
14. คณะกรรมการพิจารณาผล นําส่ งเอกสารประกาศผูช้ นะให้ฝ่าย -คกก.พิจารณาผล
การบริ หารพัส ดุ แ ละฝ่ ายส่ ง เสริ ม การตลาดฯ เพื อประกาศใน
เว็บไซต์กรมบัญชี กลางและเว็บไซต์ธนาคาร (รออุทธรณ์ ภายใน
7 วันทําการ) และส่ งหนังสื อแจ้งผูย้ นข้
ื อเสนอทุกราย
15. ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ จัดทําสัญญาจ้างกับ ผูร้ ั บจ้า งและนําส่ ง -ฝ.การบริ หาร
สัญญาฉบับสมบูรณ์ให้กบั คณะกรรมการพิจารณาผล
พัสดุ
16. คณะกรรมการพิ จ ารณาผล นํา ส่ งเอกสารการจัด จ้า งพร้ อ ม -คกก.พิจารณาผล
สัญญาจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับเพือดําเนิ นการตรวจรับ
17. คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนิ นการตรวจรับตามสัญญาจ้าง
-คกก.ตรวจรับ
และขอบเขตของงาน
18. คณะกรรมการตรวจรับ นําส่ งเอกสารการตรวจรับงานทุกงวด -คกก.ตรวจรับ
งาน ส่ งให้ฝ่ายการบริ หารพัสดุ เพือดําเนิ นการเบิกค่าใช้จ่าย

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมตั ิ

-ผอ.การบริ หารพัสดุ -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

-กรรมการผูจ้ ดั การ

-ฝ่ ายนิติการ
-คกก.พิจารณาผล

-ผอ.การบริ หารพัสดุ -ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

-กรรมการผูจ้ ดั การ
-ฝ.การบริ หารพัสดุ
-ฝ.ส่งเสริ มการตลาด

-คกก.พิจารณาผล
-คกก.ตรวจรับ

-ฝ.การบริ หารพัสดุ
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ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
19. ฝ่ ายการบริ หารพัสดุ ดําเนินการเบิกค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมตั ิ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-ฝ.การบริ หาร -ผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ -กรรมการผูจ้ ดั การ
พัสดุ

- ประมาณ 30 - 45 วัน
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EB 3(2)_4

แบบฟอร์ มเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการจัดซื อ จัดจ้ าง การจ้ างทีปรึกษาของ ธพว.
งาน/โครงการ .......................................... ประจําปี งบประมาณ ...................................................................
เรี ยน…………………………………………………………………………………………………………
ชือ-สกุล ……………………………………………………….รหัสประจําตัวพนักงาน ......……………….
ตําแหน่ง .......................................................................... สังกัด ..................................................................
1.
จะปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ ธพว.โดยใช้อาํ นาจตาม
ตําแหน่ งหน้าที ที ได้รับ มอบหมายให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตเที ยงธรรม และไม่กระทํา การใดในประการที จะ
ก่อให้เกิดความไม่เชือถือหรื อความไม่ไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที
ไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมกับผูเ้ สนอราคาในการจัดซื อ/จัดจ้าง/จ้างทีปรึ กษา
2.
ซึ งเป็ นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
3.
จะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของ ธพว. ทียังเป็ นความลับอยูท่ ีตนได้รับหรื อทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที
หรื อในตําแหน่งหน้าทีโดยทุจริ ต
4.
จะไม่ปฏิบตั ิหน้าทีโดยทุจริ ตในการริ เริ มเสนอจัดทําหรื ออนุมตั ิให้มีการจัดซื อ/จัดจ้าง/จ้างที
ปรึ กษา ตามทีได้รับมอบหมายเพือเอือประโยชน์ต่อตนเองหรื อบุคคลใดบุคคลหนึงโดยเฉพาะไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม
ทังนี หากมีการเปลียนแปลงข้อมูลจากทีได้รายงานไว้เบืองต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

ลงนาม ........................................................
(...............................................)
ผูรายงาน

ความเห็นผูอํานวยการฝาย/สํานัก
.........................................................................................
............................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ผูอํานวยการฝาย....................................................
วันที่............./................................./.................

ความเห็นผูรับผิดชอบสายงาน ( ผช.กจ. / รอง.กจ. )
.............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
....................................................
วันที่............./................................./.................

