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1. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท-ดาเนินการผ่านส่วนพัสดุ)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ร่ม

ง นบรห รทั่วไปฯ
( ุร ร ล ง)

ง นบรห รทั่วไปฯ
( ุร ร ล ง) 1. ใบขอซื้อ/ขอจ้ ง (PR) ( บบ พ.1)
ตรวจสอบคว มถู ต้อง
2. อ ส รต ม บบควบคุมคว มถู ต้อง
ไม่ถู ต้อง ประส น จ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้ ง(PR)
ของ อ ส รใบขอซื้อ/ขอจ้ ง (PR)
หน่วยง น ้ไข
ละ อ ส ร นบ
ว พ ะ จ ะจง ( รณวง งนไม่ น
100,000 บ ท)
ถู ต้อง

1. ลงน มใน บบควบคุมคว มถู ต้องของ อ ส ร
ง นบรห รทั่วไปฯ 2. ลงรับ อ ส รขอซื้อ/ขอจ้ ง (PR) จ ส่วน ร งนฯ
( ุร ร ล ง)
ผ่ นระบบ eOffice ละระบบ MIS
3. ส่ง อ ส รให้หัวหน้ ง นจัดห มอบหม ยผู้รับผดชอบ
หัวหน้ ง นจัดห

1. มอบหม ยง นจัดห ผู้รับผดชอบด นน ร
2. ส่ง อ ส รคืนง นบรห รทั่วไปฯ ( ุร ร)

ง นบรห รทั่วไปฯ ส่ง รื่องผ่ นระบบ MIS ให้ง นจัดห ละระบบ eOffice
( ุร ร ล ง)
ให้ง นบรห รทั่วไปฯ (ง นว ง ผน) ออ บบควบคุม รปฏบัตง น
ง นบรห รทั่วไปฯ 1. ออ บบควบคุม รจัดซื้อจัดจ้ ง ดยว พ ะ จ ะจง
(ง นว ง ผน)
รณวง งนไม่ น 100,000 บ ท
(1 วัน)
2. ส่ง รือ่ งผ่ นระบบ eOffice ให้ง นจัดห

ง นจัดห

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ MIS ละ อ ส ร

ไม่ถู ต้อง

ถู ต้อง

ง นจัดห

1. จัดท ร ยง นขอซื้อหรือขอจ้ ง ดยว พ ะ จ ะจง
2. สนอขออนุมัตร ยง นขอซื้อหรือขอจ้ งต่อผู้มอ น จ
อนุมัต (ต มค สั่งมอบอ น จ)

บบควบคุม รจัดซื้อจัดจ้ ง ดยว พ ะ จ ะจง
รณวง งนไม่ น 100,000 บ ท
ง นจัดห
ประส น จ้งหน่วยง น
้ไข อ ส ร
ถู ต้อง

ร ยง นขอซื้อหรือขอจ้ ง ดยว พ ะ จ ะจง

ง นบรห รทั่วไปฯ
บันทึ ข้อมูลในระบบ eOffice ละ สนอผู้มอ น จอนุมัต
( ุร ร ล ง)
(1 วัน)
ง นบรห รทั่วไปฯ ( ุร ร ล ง)
ไม่อนุมัต
หัวหน้ ส่วนพัสดุ
พจ รณ อนุมัต
ส่ง อ ส รคืนให้ง นจัดห ้ไข
อนุมัต

หัวหน้ ส่วนพัสดุ ลงน มอนุมัตร ยง นขอซื้อหรือขอจ้ ง ดยว พ ะ จ ะจง
(1 วัน)
A

ถู ต้อง
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ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A
ง นจัดห
(1 วัน)

ตดต่อผู้ประ อบ รให้ สนอร ค

ผู้ สนอร ค
(7 วัน)

สนอร ค

ใบ สนอร ค

ง นจัดห

1. รับ อ ส ร สนอร ค
2. ส่งให้หน่วยง นตรวจสอบ Specification/TOR
ของผู้ สนอร ค ทุ ร ย

หน่วยง น
(3 วัน)

1. ตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้ สนอร ค ทุ ร ย
2. จ้งผล รตรวจสอบม ยังส่วนพัสดุ

ง นจัดห

ง นบรห รทั่วไปฯ
( ุร ร ล ง)
(2 วัน)
หัวหน้ ส่วนพัสดุ

1. อนุมัต PR ในระบบ MIS
2. คัด ลือ ผู้ผ่ น Spec./TOR ท่ สนอร ค ร ยต่ สุด
3. บันทึ RFQ/Quotation/PO ในระบบ MIS
4. พมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ ง ละร ยง น ปรยบ ทยบ ร สนอร ค
5. สนอขออนุมัตสั่งซื้อหรือสั่งจ้ งต่อหัวหน้ ส่วนพัสดุ
(ต มค สั่งมอบอ น จ)

1. ร ยง น ปรยบ ทยบ ร สนอร ค
2. ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ ง

บันทึ ข้อมูลในระบบ eOffice ละ สนอหัวหน้ ส่วนพัสดุ
พจ รณ อนุมัต
สั่งซื้อหรือสั่งจ้ ง

ไม่อนุมัต

ง นบรห รทั่วไปฯ ( ุร ร ล ง)
ส่ง อ ส รคืนให้ง นจัดห

อนุมัต

หัวหน้ ส่วนพัสดุ
(3 วัน)

ลงน มใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ ง (PO)

ง นบรห รทั่วไปฯ
( ุร ร ล ง)

1. ส่ง รื่องผ่ นระบบ eOffice ให้ง นจัดห
2. ส่ง อ ส รให้ง นบรห รทั่วไปฯ ( ุร รบันทึ ข้อมูล)
B

ถู ต้อง

้ไข
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ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
B

ง นบรห รทั่วไปฯ 1. บันทึ ผล รจัดซื้อจัดจ้ งใน ปร รม
( ุร รบันทึ ข้อมูล) ประ ผย พร่ รจัดซื้อจัดจ้ ง
2. ส่งร ยง นบันทึ ผลฯประจ วันให้
ง นบรห รทั่วไปฯ (ง นว ง ผน)
3. ส่ง อ ส รให้ง นจัดห
ง นจัดห
(1 วัน)

ผู้ข ย/ผู้รับจ้ ง
(7 วัน)
ง นจัดห
(1 วัน)

ง นบรห รทั่วไปฯ
(ง นว ง ผน)
(1 วัน)

1. อนุมัต PO ละลงวันท่อนุมัตในระบบ MIS
2. ส่งใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ ง (PO) ให้ผู้ข ย
หรือผู้รับจ้ ง
ลงน มใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ ง (PO)
ละส่ง อ ส ร คืนง นจัดห

ง นบรห รทั่วไปฯ ( ุร รบันทึ ข้อมูล)
ทุ ส้น ดือนพมพ์ร ยง นผล
รจัดซื้อจัดจ้ ง
ง นจัดห
จ้ง ลขท่ PO/สัญญ ละวันท่
ผู้ข ยหรือผู้รับจ้ งลงน ม
ง นบรห รทั่วไปฯ ( ุร รบันทึ ข้อมูล)
บันทึ ลขท่ PO/สัญญ ละวันท่ผู้ข ย
หรือผู้รับจ้ งลงน ม พ่ม ตมใน ปร รม
ประ ผย พร่ รจัดซื้อจัดจ้ ง

บันทึ วันท่ผู้ข ยหรือผู้รับจ้ งลงน มใบสั่งซื้อ
หรือใบสั่งจ้ ง (PO) ละวันท่ครบ หนด
ส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบง นในระบบ MIS
1. บันทึ วันท่ด นน รจรง ข้อสัง ต/ปัญห
2. ประ มนผล รจัดซื้อจัดจ้ ง ดยว พ ะ จ ะจง
( รณวง งนไม่ น 100,000 บ ท-ด นน รผ่ นส่วนพัสดุ)
จบ

ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 16 วัน
2) หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างภายใน 19 วัน
3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างภายใน 20 วัน

จบ
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท-ดำเนินกำรผ่ำนส่วน
พัสดุ) มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่หน่วยงานดาเนินการขอซื้อ/ขอจ้างผ่านส่วนพัสดุ
ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) (แบบ พ.1)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน หรือแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (5) ข้อ 26/พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 100 วรรคสาม
1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีรายชื่อผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177
2. หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21
3. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
3.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
3.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
3.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
3.3.1) ผู้กาหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน
3.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
4. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางพร้อมลายเซ็นกากับ
6. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ
6.1) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
6.2) มีลายเซ็นกากับใน BOQ
7. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ
8. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
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(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
1) ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ /ขอจ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณี
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
2) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ MIS
3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ขัน้ ตอน 1 - ขั้นตอน 4 ใช้เวลา 1 วัน)
5. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(5.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(5.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการดังนี้
(1) จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างต่อหัวหน้าส่วนพัสดุ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ)
6. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 5 - ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 1 วัน)
7. หัวหน้าส่วนพัสดุ (ตามคาสั่งมอบอานาจ) พิจารณาอนุมัติ
(7.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่ว ไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(7.2) กรณีอนุมัติ หัวหน้าส่วนพัสดุ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขั้นตอน 7 ใช้เวลา 1 วัน)
8. งานจัดหาติดต่อผู้ประกอบการให้เสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. 2560 ข้อ 79
(ขั้นตอน 8 ใช้เวลา 1 วัน)
9. ผู้เสนอราคาส่งใบเสนอราคาให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 9 ใช้เวลา 7 วัน)
10. งานจัดหารับเอกสารเสนอราคาและส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอราคาทุกราย
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11. หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอราคาทุกราย และแจ้งผลมายังส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 3 วัน)
12. งานจัดหาดาเนินการดังนี้
12.1) อนุมัติ PR ในระบบ MIS
12.2) คัดเลือกผู้ผ่าน Specification/TOR ที่เสนอราคารายต่าสุด
12.3) บันทึกใบคาขอเสนอราคา (RFQ)/ใบเสนอราคา (Quotation)/ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO) ในระบบ
MIS
12.4) พิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างและรายงานเปรียบเทียบการเสนอราคา
12.5) เสนอขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่อหัวหน้าส่วนพัสดุ (ตามคาสั่งมอบอานาจ)
13. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 12 – ขั้นตอน 13 ใช้เวลา 2 วัน)
14. หัวหน้าส่วนพัสดุ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
(14.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(14.2) กรณีอนุมัติ หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ สั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และลงนามใบสั่งซื้อ หรือ
ใบสั่งจ้าง
(ขัน้ ตอน 14 ใช้เวลา 3 วัน)
15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา และส่งเอกสารให้งาน
บริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
16. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
16.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
16.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)
16.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้งาน
จัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหารทั่วไปและ
ธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม
บันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
17. งานจัดหาอนุมัติ PO และลงวันที่อนุมัติในระบบ MIS และส่งใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO) ให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง
(ขั้นตอน 15 – ขั้นตอน 17 ใช้เวลา 1 วัน)
18. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO) และส่งเอกสารคืนให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 18 ใช้เวลา 7 วัน)
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19. งานจัดหาบันทึกวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO) และวันที่ครบกาหนดส่งมอบ
พัสดุหรือส่งมอบงานในระบบ MIS
(ขั้นตอน 19 ใช้เวลา 1 วัน)
20. งานบริ ห ารทั่ว ไปและธุร การ (งานวางแผน) บันทึกวัน ที่ดาเนินการจริ ง รวมทั้งข้อสั ง เกต/ปัญหาและ
ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท – ดาเนินการผ่านส่วนพัสดุ)
(ขั้นตอน 20 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 16 วัน
2) หัวหน้ำส่วนพัสดุลงนำมใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ำงภำยใน 19 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ำงภำยใน 20 วัน

2. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา 56(2)(ข)) (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บา
แต่ไม่เกิน 500,000 บา )
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
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เอกสาร ี่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
งานบริหารทั่วไปฯ
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
(ธุรการกลาง)
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. เอกสารแนบตามแบบควบคุม
งานบริหารทั่วไปฯ
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)
ความถูกต้องของเอกสาร
(ธุรการกลาง)
หน่วยงานแก้ไข
และเอกสารแนบ
ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง
(กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท
ถูกต้อง
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1. ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร
งานบริหารทั่วไปฯ
2. ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินฯ
(ธุรการกลาง)
่านระบบ eOffice และระบบ MIS
3. ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมาย ู้รับ ิดชอบ
หัวหน้างานจัดหา 1. มอบหมายงานจัดหา ู้รับ ิดชอบดาเนินการ
2. ส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ส่งเรื่อง ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาและ
ระบบ eOffice ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน
แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฯ 1. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(งานวางแ น)
2. ส่งเรือ่ ง ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(1 วัน)
งานจัดหา

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ MIS และเอกสาร

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

งานจัดหา

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ู้ควบคุมงาน
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
และลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ู้ควบคุมงาน
A

งานจัดหา
ประสานแจ้งหน่วยงาน
แก้ไขเอกสาร
ถูกต้อง

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ู้ควบคุมงาน
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A
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(1 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

ถูกต้อง

ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะ ู้ควบคุมงาน

งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา

งานจัดหา
(2 วัน)

้เู สนอราคา
(7 วัน)

1. นาคาสั่งออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เลขที่คาสั่งในระบบ e-GP
3. ประกาศเ ยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ
(http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
4. ติดต่อ ู้ประกอบการให้เสนอราคา
เสนอราคา

งานจัดหา

1. รับเอกสารเสนอราคา
2. ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR
ของ ู้เสนอราคาทุกราย

หน่วยงาน
(3 วัน)

1. ตรวจสอบ Specification/TOR ของ ู้เสนอราคาทุกราย
2. แจ้ง ลการตรวจสอบมายังส่วนพัสดุ

งานจัดหา

1. อนุมัติ PR ในระบบ MIS
2. คัดเลือก ู้ ่าน Spec./TOR ที่เสนอราคาตามเกณ ์ราคา
3. บันทึก PO ในระบบ MIS และระบบ e-GP
4. บันทึกรายงาน ลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ในระบบ e-GP
5. จัดทาประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
B

ใบเสนอราคา

1. รายงาน ลการพิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
3. ประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคา
4. หนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้าง
ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
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B
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(2 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ไม่อนุมัติ

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

1. อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ลงนามประกาศ ู้ชนะการเสนอราคา

งานธุรการ
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานจัดหา

หัวหน้าส่วนพัสดุ
(1 วัน)
งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. บันทึก ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม
ประกาศเ ยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ส่งรายงานบันทึก ลฯประจาวันให้
งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา
1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและนาวันที่
บันทึกในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศ ล
ู้ชนะการเสนอราคา
3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงาน ล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดหา
แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่
ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและวันที่ ู้ขาย
หรือ ู้รับจ้างลงนามเพิ่มเติมในโปรแกรม
ประกาศเ ยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติในระบบ e-GP
1. ปิดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
2. ทาหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือฯและลงนาม
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
C

จบ
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กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

C
หัวหน้าส่วนพัสดุ
(1 วัน)

1. ลงนามหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
2. ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา

งานจัดหา
(1 วัน)

1. นาหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
ออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. นาเลขหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั่งจ้างบันทึกในระบบ e-GP
3. ส่งหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามและส่งใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั่งจ้างให้ ู้ขายหรือ ู้รับจ้าง

้ขู ายหรือ ู้รับจ้าง
(7 วัน)

1. ลงนามใบสั่งซื้อ/จ้าง
2. ส่งเอกสารคืนงานจัดหา

งานจัดหา
(1 วัน)

1. บันทึกวันที่ ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
2. บันทึกวันที่ครบกาหนดส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานในระบบ MIS

งานบริหารทั่วไปฯ
(งานวางแ น)
(1 วัน)

1. บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต/ปัญหา
2. ประเมิน ลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
จบ

ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 19 วัน
2) ผู้มีอานาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 22 วัน
3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างภายใน 25 วัน

เอกสาร ี่เกี่ยวข้อง
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (ตำมมำตรำ 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บำท
แต่ไม่เกิน 500,000 บำท มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ากัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(5) ข้อ 26
1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177
2. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างและกาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 21
4. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
4.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
4.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
4.3.1) ผู้กาหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน
2.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
5. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง
6. ตารางแสดงวงเงิ น งบประมาณและราคากลางพร้ อ มลายเซ็ น ก ากั บ (บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
7. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ
7.1) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
7.2) มีลายเซ็นกากับใน BOQ
8. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ
9. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
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ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริห ารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้ง หน่วยงานแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
1.2.1) ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ /ขอจ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1.2.2) ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ MIS
1.2.3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้
งานจัดหา
(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 4 ใช้เวลา 1 วัน)
5. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MISและเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(5.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(5.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการดังนี้
(5.2.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
(1) จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน
(5.2.2) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน
6. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 5 - ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 1 วัน)
7. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(7.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(7.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติและลงนามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน
(ขั้นตอน 7 ใช้เวลา 3 วัน)
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8. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
9. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
9.1) นาคาสั่งออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
9.2) บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เลขที่คาสั่งในระบบ e-GP
9.3) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
9.4) ติดต่อผู้ประกอบการให้เสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 79
(ขั้นตอน 8 – ขั้นตอน 9 ใช้เวลา 2 วัน)
10. ผู้เสนอราคาส่งใบเสนอราคาให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 9 ใช้เวลา 7 วัน)
11. งานจัดหารับเอกสารเสนอราคาและส่งเอกสารให้หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอ
ราคาทุกราย
12. หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอราคาทุกราย และแจ้งผลมายังส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 11 – ขั้นตอน 12 ใช้เวลา 3 วัน)
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1) อนุมัติ PR ในระบบ MIS
13.2) คัดเลือกผู้ผ่าน Specification/TOR ที่เสนอราคาตามเกณฑ์ราคา
13.3) บันทึกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO) ในระบบ MIS และระบบ e-GP
13.4) บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในระบบ e-GP
13.5) จัดทาประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13.6) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
14. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 13 – ขั้นตอน 14 ใช้เวลา 2 วัน)
15. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
(15.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(15.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และลงนามประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา
(ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 3 วัน)
16. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
17. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
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17.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
17.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)
17.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร
ทั่วไปและธุร การ (ธุรการบันทึกข้อมูล ) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
18. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
18.1) นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและนาวันที่บันทึกในระบบ e-GP
18.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
18.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
19. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP
(ขั้นตอน 16 – ขั้นตอน 19 ใช้เวลา 1 วัน)
20. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
20.1) ปิดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
20.2) ทาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
20.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างและลงนาม
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
21. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
22. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างและลงนามใบสั่งซื้อ
หรือใบสั่งจ้าง
(ขั้นตอน 20 – ขั้นตอน 22 ใช้เวลา 1 วัน)
23. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
24. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
24.1) น าหนั งสื อแจ้ งผู้ ขายหรื อผู้ รั บ จ้างลงนามใบสั่ งซื้อ หรือใบสั่ งจ้าง ออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่ ว น
อานวยการและสารบรรณ
24.2) นาเลขหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างบันทึกในระบบ e-GP
24.3) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างและส่งใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง
(ขั้นตอน 23 – ขั้นตอน 24 ใช้เวลา 1 วัน)
25. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง และส่งเอกสารคืนให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 25 ใช้เวลา 7 วัน)
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26. งานจัดหาบันทึกวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง และวันที่ครบกาหนดส่งมอบพัสดุ
หรือส่งมอบพัสดุในระบบ MIS
(ขั้นตอน 26 ใช้เวลา 1 วัน)
27. งานบริห ารทั่วไปและธุร การ (งานวางแผน)บันทึกวันที่ดาเนินการจริง รวมทั้งข้อสั งเกต/ปัญหาและ
ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท – แต่
ไม่เกิน 500,000 บาท )
(ขั้นตอน 27 ใช้เวลา 1 วัน)
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 19 วัน
2) ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำภำยใน 22 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ำงภำยใน 25 วัน
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3. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการ
เพียงรายเดียว แ ะ มมีพัสดุอื่นที่จะ ช้ทดแทน ด้
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง) 1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. เอกสารแนบตามแบบควบคุม
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)
ความถูกต้องของเอกสาร
หน่วยงานแก้ไข
และเอกสารแนบ
ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธีเฉ าะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ค)คัดเลือก
ถูกต้อง

1. ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร
งานบริหารทั่วไปฯ 2. ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินฯ
่านระบบ eOffice และระบบ MIS
(ธุรการกลาง)
3. ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมาย ู้รับ ิดชอบ
หัวหน้างานจัดหา 1. มอบหมายงานจัดหา ู้รับ ิดชอบดาเนินการ
2. ส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ ส่งเรื่อง ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาและระบบ eOffice
ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น) ประกาศแ น
(ธุรการกลาง)
การจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการป ิบัติงาน
1. สาเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง
2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ
เ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

งานบริหารทั่วไปฯ 1. จัดทาแ นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(งานวางแ น)
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
(ธุรการกลาง)
(1 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ไม่อนุมัติ
ส่งคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ
ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ
(งานวางแ น) แก้ไข
อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ 1. อนุมัติเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลงนามประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
A

ถูกต้อง
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กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A
1. นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแ นการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไปฯ ให้หัวหน้าส่วน ัสดุ
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(งานวางแ น)
หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(1 วัน)
และปดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ดยวิธเี ฉ าะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ค)
5. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ในระบบ MIS และเอกสาร

งานจัดหา

ถูกต้อง

1. เ ิ่ม ครงการในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดยวิธีเฉ าะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ค)
2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ดยวิธีเฉ าะเจาะจง/
ู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ
3. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(2 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดยวิธี
เฉ าะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
2. ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ดย
วิธเี ฉ าะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
3. คาสั่งแต่งตั้ง ู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการฯ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดยวิธีเฉ าะเจาะจงมาตรา
(3 วัน)
56(2)(ค) และลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา
B

แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
ดยวิธีเฉ าะเจาะจง
มาตรา 56(2)(ค)

งานจัดหา
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้งหน่วยงาน
แก้ไขเอกสาร

ถูกต้อง

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP

ถูกต้อง
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กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

B

งานจัดหา

1. นาคาสั่งออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง/เลขที่คาสั่งในระบบ e-GP
3. ทาหนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
4. ประกาศเ ยแ ร่ราคากลาง ่านเว็บไซต์ ส่วน ัสดุ
(http://dps2.wu.ac.th.mkp/)
5. อนุมัติ PR ในระบบ MIS
6. เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ดยวิธีเฉ าะเจาะจงลงนาม

1. หนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการ
2. บัญชีรายชื่อ ู้ประกอบการ
ที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ได้มีหนังสือเชิญชวน

ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามหนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
งานจัดหา
(1 วัน)
้ยู ื่นข้อเสนอ
(7 วัน)

งานจัดหา

คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง

ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
1. นาเอกสารออกเลขที่หนังสือที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งหนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ
กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ยื่นซองข้อเสนอ นึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง ดยวิธีเฉ าะเจาะจง
1. ลงรับซองข้อเสนอ ดยไม่เปดซอง ร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง
(เฉ าะรายที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น)
2. ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ ู้ยื่นข้อเสนอ
3. ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ

1. ซองข้อเสนอ
2. เอกสารหลักฐาน
1. บัญชีรายชื่อ ู้มายื่นข้อเสนอ
2. รายงาน ลการ
รับซองเสนอราคา

1. เปดซองข้อเสนอ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ ู้ยื่นข้อเสนอ
3. ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ
1. รายงาน ลการ ิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
การเสนอราคาของ ู้ยื่นข้อเสนอทุกแ ่น
2. ประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคา
4. บันทึก ลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP
3. หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
5. ิจารณาคัดเลือก ู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรองราคา
ในระบบ e-GP
6. จัดทารายงาน ลการ ิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
7. จัดทาประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคา ดยวิธีเฉ าะเจาะจง
8. หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อจัดหรือจ้างทุกราย
9. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
C
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C

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(5 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ส่งคืนให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างฯแก้ไข
ถูกต้อง

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

1. อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ลงนามประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคาและ
หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

1. บันทึก ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างใน ปรแกรม
งานบริหารทั่วไปฯ
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(ธุรการบันทึกข้อมูล) 2. ส่งรายงานบันทึก ลฯประจาวันให้
งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานจัดหา
(1 วัน)
งานจัดหา
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและหนังสือแจ้ง ล
การจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกวันที่ในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อขึ้นประกาศ ล
ู้ชนะการเสนอราคา
3. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
ทุกสิ้นเดือน ิม ์รายงาน ล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดหา
แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่
ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและวันที่ ู้ขาย
หรือ ู้รับจ้างลงนามเ ิ่มเติมใน ปรแกรม
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติในระบบ e-GP

จบ

ปดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทาหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
2. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วน ัสดุ
D

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา
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D
หัวหน้าส่วน ัสดุ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
2. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง
ส่วนอานวยการฯและงานจัดหา
3. ส่งเรื่องการทาสัญญา ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ

งานจัดหา
(1 วัน)

1. นาหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามฯออกเลขที่ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามในสัญญา
3. บันทึก PO ในระบบ MIS
4. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา

ส่วนนิติการ

1. จัดทาสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
2. ประสานและติดตาม ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามสัญญา
3. ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติลงนามสัญญา
5. ส่งสัญญาให้ส่วน ัสดุ

งานจัดหา
(1 วัน)

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานบริหารทั่วไปฯ
(งานวางแ น)
(1 วัน)

1. บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา
2. ประเมิน ลการจัดซื้อจัดจ้าง ดยวิธีเฉ าะเจาะจง
มาตรา 56 (2) (ค)
จบ

ระยะเว าดาเนินการของสวนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ด้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภาย น 24 วัน
2) ผู้มีอานาจอนุมัติ งนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาย น 27 วัน
3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้าง งนามสัญญาภาย น 29 วัน

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56(2)(ค) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีผู้ประกอบกำร
ซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรำยเดียวและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้ว นในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน
และมีรายชื่อไม่ซ้ากัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(4) (5) ข้อ
26
1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177
2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) พร้อมรายชื่อผู้ประกอบการ
และระบุเหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างและกาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 21
5. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
5.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
5.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
5.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
5.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน
5.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
6. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง
7.ตารางแสดงวงเงิ นงบประมาณและราคากลางพร้ อมลายเซ็ นก ากั บ (บั นทึ กข้ อมู ลใน
http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
8. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ
8.1) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
8.2) มีลายเซ็นกากับใน BOQ
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9. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ
10. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)
11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))
12. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
13. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)ดาเนินการ ดังนี้
(1.2.1) ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ /ขอจ้าง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56(2)(ค)
(1.2.2) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ MIS
(1.2.3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการ
กลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
4.1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
4.2) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)
6. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(6.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ
(งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(6.2) กรณี อนุ มัติ ผู้ มีอานาจอนุ มัติ อนุ มัติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 2 วัน)
7. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
8. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
8.1) นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
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8.2) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
8.3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11
8.4) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)
8.5) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 7 - ขั้นตอน 8 ใช้เวลา 1 วัน)
9. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(9.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(9.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
(9.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP
(9.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อจัดทา
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)ผู้ควบคุม
งาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(9.2.3) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
10. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 9 - ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 2 วัน)
11. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(11.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(11.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 3 วัน)
12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1) นาคาสั่งออกเลขที่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
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13.2) บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เลขที่คาสั่งในระบบ e-GP
13.3) ทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 78(1)(ข)
13.4) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
13.5) อนุมัติ PR ในระบบ MIS
13.6) เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เจาะจงลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
14. ประธานคณะกรรมการลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 14 ใช้เวลา 2 วัน)
15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
16. งานจัดหานาเอกสารออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดเข้ายื่นข้อเสนอ
(ขั้นตอน 14 - ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 1 วัน)
17. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขั้นตอน 17 ใช้เวลา 7 วัน)
18. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
18.1) ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง (เฉพาะรายที่คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น)
18.2) ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
18.3) ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาเนินการ ดังนี้
19.1) เปิดซองข้อเสนอ
19.2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ
19.3) ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
19.4) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP
19.5) พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรองราคาในระบบ e-GP
19.6) จัดทารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
19.7) จัดทาประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.8) จัดทาหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
19.9) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
20. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 18 - ขั้นตอน 20 ใช้เวลา 5 วัน)
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21. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(21.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(21.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ข้อ 81
(ขั้นตอน 21 ใช้เวลา 3 วัน)
22. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
23. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
23.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)
23.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร
ทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
24. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
24.1) นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างและ
บันทึกวันที่ในระบบ e-GP
24.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
24.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
25. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP
26. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสานักงานส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 22 – ขั้นตอน 26 ใช้เวลา 1 วัน)
27. งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และเสนอ
หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
28. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
29. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
30. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
30.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
30.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ
eOffice ให้งานจัดหา
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30.3) ส่งเรื่องการทาสัญญาผ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
31. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
31.1) นาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและ
สารบรรณ
31.2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
31.3) บันทึก PO ในระบบ MIS
31.4) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา
(ขั้นตอน 27 – ขั้นตอน 31 ใช้เวลา 1 วัน)
32. ส่วนนิติการดาเนินการ ดังนี้
32.1) จัดทาสัญญาซื้อสัญญาจ้าง
32.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา
32.2) ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
32.3) เสนอผู้มีอานาจอนุมัตลิ งนามสัญญา
32.3) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ
33. งานจัดหา บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)
(ขั้นตอน 33 ใช้เวลา 1 วัน)
34. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)
(ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 1 วัน)
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 24 วัน
2) ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำภำยใน 27 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำภำยใน 29 วัน
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4. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
(ธุรการกลาง)
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. เอกสารแนบตามแบบควบคุม
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)
ความถูกต้องของเอกสาร
หน่วยงานแก้ไข
และเอกสารแนบ
ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธีคัดเลือก
ถูกต้อง

1. ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร
งานบริหารทั่วไปฯ 2. ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินฯ
่านระบบ eOffice และระบบ MIS
(ธุรการกลาง)
3. ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมาย ู้รับ ิดชอบ
หัวหน้างานจัดหา 1. มอบหมายงานจัดหา ู้รับ ิดชอบดาเนินการ
2. ส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ ส่งเรื่อง ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาและระบบ eOffice
ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น) ประกาศแ น
(ธุรการกลาง)
การจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการป ิบัติงาน
1. สาเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง
2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ
เ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

งานบริหารทั่วไปฯ 1. จัดทาแ นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(งานวางแ น)
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
(ธุรการกลาง)
(1 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ไม่อนุมัติ
ส่งคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ
ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ
(งานวางแ น) แก้ไข
อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ 1. อนุมัติเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลงนามประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
A

ถูกต้อง
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A
1. นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแ นการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไปฯ ให้หัวหน้าส่วน ัสดุ
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
งานวางแ น
หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(1 วัน)
และปดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4. ออกแบบควบคุมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
5. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ในระบบ MIS และเอกสาร

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(2 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

งานจัดหา

แก้ไขเอกสาร
ถูกต้อง

1. เ ิ่มโครงการในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก
2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/
ู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ
3. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก
2. ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีคัดเลือก
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ ู้ควบคุมงาน

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือกและลงนามใน
(3 วัน)
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะ ู้ควบคุมงาน
งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา
B

แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก

ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้งหน่วยงาน

ถูกต้อง

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP

ถูกต้อง
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B

งานจัดหา

1. นาคาสั่งออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เลขที่คาสั่งในระบบ e-GP
3. ทาหนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ในกรณีจาเป็นอาจน้อยกว่า 3 ราย)
4. ประกาศเ ยแ ร่ราคากลาง ่านเว็บไซต์ ส่วน ัสดุ
(http://dps2.wu.ac.th.mkp/)
5. อนุมัติ PR ในระบบ MIS
6. เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกลงนาม

1. หนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการ
2. บัญชีรายชื่อ ู้ประกอบการ
ที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ได้มีหนังสือเชิญชวน

ประธานคณะกรรมการฯ
ลงนามหนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
งานจัดหา
(1 วัน)
้ยู ื่นข้อเสนอ
(7 วัน)

งานจัดหา

คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง

ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
1. นาเอกสารออกเลขที่หนังสือที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งหนังสือเชิญชวน ู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ยื่นซองข้อเสนอ นึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
1. ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปดซอง ร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง
(เฉ าะรายที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น)
2. ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ ู้ยื่นข้อเสนอ
3. จัดทาบัญชีรายชื่อ ู้มายื่นข้อเสนอ
4. จัดทารายงาน ลการรับซองเสนอราคา
5. ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ

1. ซองข้อเสนอ
2. เอกสารหลักฐาน
1. บัญชีรายชื่อ ู้มายื่นข้อเสนอ
2. รายงาน ลการ
รับซองเสนอราคา

1. เปดซองข้อเสนอ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ ู้ยื่นข้อเสนอ
3. ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ
1. รายงาน ลการ ิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
การเสนอราคาของ ู้ยื่นข้อเสนอทุกแ ่น
2. ประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคา
4. บันทึก ลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP
3. หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
5. ิจารณาคัดเลือก ู้ขายหรือ ู้รับจ้าง
6. จัดทารายงาน ลการ ิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
7. จัดทาประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
8. หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
9. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
C
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C

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(5 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ส่งคืนให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างฯแก้ไข
ถูกต้อง

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

1. อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ลงนามประกาศฯ ู้ชนะการเสนอราคาและ
หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

1. บันทึก ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม
งานบริหารทั่วไปฯ
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(ธุรการบันทึกข้อมูล) 2. ส่งรายงานบันทึก ลฯประจาวันให้
งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานจัดหา
(1 วัน)
้ยู ื่นข้อเสนอ
(9 วัน)

ทุกสิ้นเดือน ิม ์รายงาน ล
การจัดซื้อจัดจ้าง

1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและหนังสือแจ้ง ล
การจัดซื้อหรือจัดจ้างและบันทึกวันที่ในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อขึ้นประกาศ ล
ู้ชนะการเสนอราคา
3. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ

งานจัดหา
แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่
ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและวันที่ ู้ขาย
หรือ ู้รับจ้างลงนามเ ิ่มเติมในโปรแกรม
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
จบ

อนุมัติในระบบ e-GP
ปดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน

อุทธรณ์ภายใน 7 วันทาการ
ไม่อุทธรณ์

D

อุทธรณ์

ู้ยื่นข้อเสนอ
ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์
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D
งานจัดหา

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทาหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
2. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วน ัสดุ

หัวหน้าส่วน ัสดุ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
2. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง
ส่วนอานวยการฯและงานจัดหา
3. ส่งเรื่องการทาสัญญา ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ

งานจัดหา
(1 วัน)

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา

1. นาหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามฯออกเลขที่ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามในสัญญา
3. บันทึก PO ในระบบ MIS
4. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา

ส่วนนิติการ

1. จัดทาสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
2. ประสานและติดตาม ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามสัญญา
3. ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติลงนามสัญญา
5. ส่งสัญญาให้ส่วน ัสดุ

งานจัดหา
(1 วัน)

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานบริหารทั่วไปฯ
(งานวางแ น)
(1 วัน)

1. บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา
2. ประเมิน ลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

จบ

ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 24 วัน
2) ผู้มีอานาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 27 วัน
3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายใน 38 วัน
กร ีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียวภายใน 29 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธร ์ภายใน 7 วันทาการ)
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีคัดเลือก ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมี
รายชื่อไม่ซ้ากัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(3) (5) ข้อ 26
1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177
2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการและระบุเหตุผลความ
จาเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขทีบ่ ัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างและกาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 21
6. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
6.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
6.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
6.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
6.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน
6.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
7. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง
8.ตารางแสดงวงเงิ นงบประมาณและราคากลางพร้ อมลายเซ็ นก ากั บ (บั นทึ กข้ อมู ลใน
http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
9. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ
9.1) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
9.2) มีลายเซ็นกากับใน BOQ
10. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ
11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)
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12. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))
13. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
14. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)ดาเนินการ ดังนี้
(1.2.1) ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธีคัดเลือก
(1.2.2) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ MIS
(1.2.3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการ
กลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
4.1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
4.2) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)
6. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(6.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ
(งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(6.2) กรณี อนุ มัติ ผู้ มีอานาจอนุ มัติ อนุ มัติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 2 วัน)
7. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
8. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
8.1) นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
8.2) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
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8.3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11
8.4) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
8.5) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 7 - ขั้นตอน 8 ใช้เวลา 1 วัน)
9. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(9.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(9.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
(9.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP
(9.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อจัดทา
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(9.2.3) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
10. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 9 - ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 2 วัน)
11. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(11.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(11.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 3 วัน)
12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1) นาคาสั่งออกเลขที่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
13.2) บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เลขที่คาสั่งในระบบ e-GP
13.3) ทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ราย (ในกรณีจาเป็น
อาจน้อยกว่า 3 ราย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 74(1)
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13.4) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
13.5) อนุมัติ PR ในระบบ MIS
13.6) เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
14. ประธานคณะกรรมการลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 14 ใช้เวลา 2 วัน)
15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
16. งานจัดหานาเอกสารออกเลขที่ งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(ขั้นตอน 14 - ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 1 วัน)
17. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 74(2)
(ขั้นตอน 17 ใช้เวลา 7 วัน)
18. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
18.1) ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง (เฉพาะรายที่คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น)
18.2) ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
18.3) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
18.4) จัดทารายงานผลการรับซองเสนอราคาเสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
18.5) ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 74(3)
19. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
19.1) เปิดซองข้อเสนอ
19.2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ
19.3) ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
19.4) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP
19.5) พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
19.6) จัดทารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
19.7) จัดทาประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
19.8) จัดทาหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
19.9) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 74(4) ข้อ 75 ข้อ 76 ข้อ 77
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20. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 18 - ขั้นตอน 20 ใช้เวลา 5 วัน)
21. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(21.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(21.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ข้อ 77
(ขั้นตอน 21 ใช้เวลา 3 วัน)
22. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
23. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
23.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)
23.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร
ทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
24. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
24.1) นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างและ
บันทึกวันที่ในระบบ e-GP
24.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
24.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
25. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP
26. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสานักงานส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 22 – ขั้นตอน 26 ใช้เวลา 1 วัน)
27. ผู้ มี สิ ท ธิอุ ทธรณ์ ยื่ น อุท ธรณ์ภ ายใน 7 วั นท าการนับ แต่ วัน ประกาศผลการจั ดซื้ อ หรือ จัด จ้า งในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117
(27.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์
(ขั้นตอน 27.1 ใช้เวลา 9 วัน)
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(27.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วันทาการ งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทาหนังสือแจ้ง
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใน
สัญญา
28. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
29. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
30. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
30.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
30.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ
eOffice ให้งานจัดหา
30.3) ส่งเรื่องการทาสัญญาผ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
31. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
31.1) นาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและ
สารบรรณ
31.2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
31.3) บันทึก PO ในระบบ MIS
31.4) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา
(ขั้นตอน 27.2 – ขั้นตอน 31 ใช้เวลา 1 วัน)
32. ส่วนนิติการดาเนินการ ดังนี้
32.1) จัดทาสัญญาซื้อสัญญาจ้าง
32.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา
32.2) ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
32.3) เสนอผู้มีอานาจอนุมัตลิ งนามสัญญา
32.3) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ
33. งานจัดหา บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)
(ขั้นตอน 33 ใช้เวลา 1 วัน)
34. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 1 วัน)
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 24 วัน
2) ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำภำยใน 27 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำภำยใน 38 วัน
กรณีมีผู้เสนอรำคำผ่ำนข้อเสนอเพียงรำยเดียว รวม 29 วัน (ไม่รวมระยะเวลำอุทธรณ์ภำยใน 7 วันทำกำร)
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5. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท-2,000,000 บาท)
(ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/1438 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดค ลัก ะเ พาะสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
เริ่ม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
(ธุรการกลาง)
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. เอกสารแนบตามแบบควบคุม
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)
ความถูกต้องของเอกสาร
หน่วยงานแก้ไข
และเอกสารแนบ
ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธี e-bidding
ถูกต้อง

1. ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร
งานบริหารทั่วไปฯ
2. ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินฯ
(ธุรการกลาง)
่านระบบ eOffice และระบบ MIS
3. ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมาย ู้รับ ิดชอบ
หัวหน้างานจัดหา 1. มอบหมายงานจัดหา ู้รับ ิดชอบดาเนินการ
2. ส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ ส่งเรื่อง ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาและระบบ eOffice
ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น) ประกาศแ น
(ธุรการกลาง)
การจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการป ิบัติงาน
งานบริหารทั่วไปฯ 1. จัดทาแ นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(งานวางแ น)
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
(ธุรการกลาง)
(1 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
ู้มีอานาจอนุมัติ

ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

(ธุรการกลาง)
ส่งคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ
(งานวางแ น) แก้ไข

้มู ีอานาจอนุมัติ 1. อนุมัติเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลงนามประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
A

1. สาเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง
2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ
เ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

ถูกต้อง
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กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A
1. นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแ นการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานบริหารทั่วไปฯ 3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง ่านเวบไซตมหาวิทยาลัย
งานวางแ น
หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(1 วัน)
และปดบอรดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding
(วงเงินเกิน 500,000 -2,000,000 บาท)
5. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา

งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ในระบบ MIS และเอกสาร

หัวหน้าส่วน ัสดุ
ประกาศเ ยแ ร่แ น
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในระบบ e-GP
แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี e-bidding วงเงินเกิน
500,000 -2,000,000 บาท

งานจัดหา
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้งหน่วยงาน
แก้ไขเอกสาร
ถูกต้อง

ถูกต้อง

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(3 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

1. เ ิ่มโครงการในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วยวิธี e-bidding
2) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วย
วิธี e-bidding
3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ิจารณา ลการประกวดราคา
อิเลกทรอนิกส/ ู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ
3. ประสานนัดคณะกรรมการกาหนดวัน ิจารณา ล
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-biddingและลงนามใน
้มู ีอานาจอนุมัติ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธeี -bidding/
(3 วัน)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะ ู้ควบคุมงาน
งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา
B

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding
2. ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย
วิธี e-bidding
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ ู้ควบคุมงาน

ถูกต้อง
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กิจกรรม
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B

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานจัดหา
(1 วัน)
งานจัดหา
(7 วัน)
้ยู ื่นข้อเสนอ
(1 วัน)

คณะกรรมการ
ิจารณา ลฯ

1. นาเอกสารออกเลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและออกเลขที่คาสั่ง
แต่งตั้งฯและลงวันที่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลกทรอนิกส
ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. บันทึกข้อมูลในระบบe-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ
3. ประกาศเ ยแ ร่ราคากลางผ่านเวบไซต ส่วน ัสดุ
(http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
4. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

ราคากลาง

อนุมัติในระบบ e-GP เ ื่อประกาศเ ยแ ร่
ประกาศ(ข่าว)จัดซื้อจัดจ้าง ่านเวบไซตมหาวิทยาลัยและ
ปดบอรดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับหรือขายเอกสารประกวดราคา(ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)
เสนอราคา ่านระบบ e-GP
1. มิ รายละเอียดการยื่นเอกสารของ ู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจาก
ระบบ e-GP
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
3. บันทึก ลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP
4. ิม รายงานจากระบบ e-GP
1) รายงานสรุป ลการตรวจสอบเอกสาร
2) รายงาน ลการ ิจารณา
3) ใบเสนอราคาของ ู้ ่านคุณสมบัติ
5. เจรจาต่อรองราคากับ ู้ยื่นข้อเสนอรายที่ ่านเกณฑการ ิจารณา
ที่กาหนด (เกณฑราคา/Price Performance)
6. ิจารณาคัดเลือก ู้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสม ร้อมระบุเหตุ ล
ประกอบการคัดเลือก
7. ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา
ของ ู้ยื่นข้อเสนอทุกแ ่น
C

1. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
3. รายงานสรุป ลการตรวจสอบเอกสาร
4. รายงาน ลการ ิจารณา
5. ใบเสนอราคา ู้ ่านคุณสมบัติ
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C

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(5 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

1. รายงาน ลการ ิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ประกาศรายชื่อ ู้ชนะการเสนอราคา
3. หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงาน ลการ ิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2) ประกาศรายชื่อ ู้ชนะการเสนอราคา
3) หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ไม่อนุมัติ ส่งคืนให้คณะกรรมการ
ิจารณา ลฯแก้ไข
ถูกต้อง

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

1. อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ลงนามประกาศ ู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้ง
ลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

1. บันทึก ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม
งานบริหารทั่วไปฯ
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(ธุรการบันทึกข้อมูล) 2. ส่งรายงานบันทึก ลฯประจาวันให้
งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา
งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ

1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและหนังสือแจ้ง ล
และบันทึกวันที่ในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อขึ้นประกาศ ล
ู้ชนะการเสนอราคา
3. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
ทุกสิ้นเดือน ิม รายงาน ล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดหา
แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่
ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและวันที่ ู้ขาย
หรือ ู้รับจ้างลงนามเ ิ่มเติมในโปรแกรม
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
จบ

อนุมัติในระบบ e-GP
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D
งานจัดหา
(1 วัน)
้ยู ื่นข้อเสนอ
(9 วัน)
งานจัดหา

ปดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน

อุทธรณภายใน 7 วันทาการ

อุทธรณ

ู้ยื่นข้อเสนอ
ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ

ไม่อุทธรณ

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทาหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
2. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วน ัสดุ

หัวหน้าส่วน ัสดุ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
งานบริหารทั่วไปฯ
2. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
และงานจัดหา
3. ส่งเรื่องการทาสัญญา ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
งานจัดหา
(1 วัน)

ส่วนนิติการ

งานจัดหา
(1 วัน)

1. นาหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
2. ส่งหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามในสัญญา
3. บันทึก PO ในระบบ MIS
4. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา
1. จัดทาสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
2. ประสานและติดตาม ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามสัญญา
3. ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติลงนามสัญญา
5. ส่งสัญญาให้ส่วน ัสดุ
1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)
E

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
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E
งานบริหารทั่วไปฯ
1. บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา
(งานวางแ น)
2. ประเมิน ลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส
(1 วัน)
(e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท-2,000,000 บาท)
จบ

ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 24 วัน
2) ผู้มีอานาจอนมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 27 วัน
3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายใน 38 วัน
กร ีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียว รวม 29 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอทธร ์ภายใน 7 วันทาการ)
กาหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ระยะเวลาประกาศ
เกิน 500,000-5,000,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
เกิน 5,000,000-10,000,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
เกิน 10,000,000-50,000,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บำท 2,000,000 บำท) ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 57 04 06 01/1438 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2560 เผยแพร่เพื่อ
รับฟังควำมคิด เห็นร่ ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ ลักษณะเฉพำะสำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ ำ ง
วงเงินเกิน 2,000,000 บำท) มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท – 2,000,000 บาท) ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ากัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างฯ พ.ศ. 2560
ข้อ 25(1) (5) ข้อ 26
1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177
2. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างและกาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 21
4. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
4.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
4.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
4.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน
4.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
5. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลัก ษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง
6. ตารางแสดงวงเงิ น งบประมาณและราคากลางพร้ อมลายเซ็ น ก ากั บ (บั นทึ ก ข้ อมู ล ใน
http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
7. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ
7.1) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
7.2) มีลายเซ็นกากับใน BOQ
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8. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ
9. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)
10. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.
5 (ข))
11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
12. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริ ห ารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้ง หน่ว ยงานแก้ไขใหม่ใ ห้
ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
(1.2.1) ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ /ขอจ้าง (PR) วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท – 2,000,000 บาท)
(1.2.2) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ MIS
(1.2.3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายงานจัดหาผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ
(ธุรการกลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
4.1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
4.2) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)
6. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(6.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ
(งานวางแผน)แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(6.2) กรณี อนุ มัติ ผู้ มีอานาจอนุ มัติ อนุ มัติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 2 วัน)
7. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
8. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
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8.1) นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
8.2) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
8.3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11
8.4) ออกแบบควบคุม การจั ดซื้ อ จั ด จ้ างโดยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) (วงเงิ นเกิ น
500,000 บาท – 2,000,000 บาท)
8.5) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 7 - ขั้นตอน 8 ใช้เวลา 1 วัน)
9. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(9.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(9.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
(9.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP
(9.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ หรือจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ (ebidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 49
(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(9.2.3) ประสานนั ดคณะกรรมการกาหนดวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (ebidding)
(9.2.4) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) /ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
10. งานธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 9 - ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 3 วัน)
11. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(11.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
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(11.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามประกาศและเอกสารประกวด
ราคาซื้อหรื อจ้ างและคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ผู้
ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 3 วัน)
12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1) นาเอกสารออกเลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง ออกเลขที่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ลงวันที่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
13.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
13.3) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
13.4) อนุมัติ PR ในระบบ MIS
14. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่
15. งานจัดหาประกาศ (ข่าว) จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 48
(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 1 วัน)
16. งานจัดหาประกาศรับหรือขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (1)
(ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 7 วัน)
17. ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54
(ขั้นตอน 17 ใช้เวลา 1 วัน)
18. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาเนินการ ดังนี้
18.1) พิมพ์รายละเอียดการยื่นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP
18.2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเสนอราคา
18.3) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP
18.4) พิมพ์รายงานจากระบบ e-GP
18.4.1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา
18.4.2) รายงานผลการพิจารณา
18.4.3) ใบเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติ
18.5) เจรจาต่ อ รองราคากั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่ ก าหนด (เกณฑ์ ร าคา/Price
Performance)
18.6) พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผลประกอบการคัดเลือก
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18.7) ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58
19. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
19.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
19.1.1) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
19.1.2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
19.1.3) หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
19.2) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และลงนามประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. 2560 ข้อ 59
20. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 18 - ขั้นตอน 20 ใช้เวลา 5 วัน)
21. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(21.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(21.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
(ขั้นตอน 21 ใช้เวลา 3 วัน)
22. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
23. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
23.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ(งานวางแผน)
23.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร
ทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
24. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
24.1) นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างและ
บันทึกวันที่ในระบบ e-GP
24.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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24.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
25. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP
26. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสานักงานส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 22 – ขั้นตอน 26 ใช้เวลา 1 วัน)
27. ผู้ มี สิ ท ธิอุ ทธรณ์ ยื่ น อุท ธรณ์ภ ายใน 7 วั นท าการนับ แต่ วัน ประกาศผลการจั ดซื้ อ หรือ จัด จ้า งในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117
(27.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์
(ขัน้ ตอน 27.1 ใช้เวลา 9 วัน)
(27.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภ ายใน 7 วันทาการ งานจัดหาบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับ จ้างลงนามในสัญญา และเสนอหัว หน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสื อแจ้ง ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างลงนามในสัญญา
28. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
29. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
30. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
30.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
30.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ
eOffice ให้งานจัดหา
30.3) ส่งเรื่องการทาสัญญาผ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
31. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
31.1) นาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและ
สารบรรณ
31.2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
31.3) บันทึก PO ในระบบ MIS
31.4) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา
(ขั้นตอน 27.2 – ขั้นตอน 31 ใช้เวลา 1 วัน)
32. ส่วนนิติการดาเนินการ ดังนี้
32.1) จัดทาสัญญาซื้อสัญญาจ้าง
32.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา
32.2) ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
32.3) เสนอผู้มีอานาจอนุมัตลิ งนามสัญญา
32.4) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ
33. งานจัดหา บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)
(ขั้นตอน 33 ใช้เวลา 1 วัน)
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34. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท – 2,000,000 บาท)
(ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 1 วัน)
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 24 วัน
2) ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำภำยใน 27 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำภำยใน 38 วัน
กรณีมีผู้เสนอรำคำผ่ำนข้อเสนอเพียงรำยเดียว รวม 29 วัน (ไม่รวมระยะเวลำอุทธรณ์ภำยใน 7 วันทำกำร)
ระเบียบฯ ข้อ 51 กำหนดระยะเวลำเผยแพร่ประกำศและเอกสำรซื้อหรือจ้ำง
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่ง
ระยะเวลำประกำศไม่น้อยกว่ำ
เกิน 500,000-5,000,000 บำท
5 วันทำกำร
เกิน 5,000,000-10,000,000 บำท
10 วันทำกำร
เกิน 10,000,000-50,000,000 บำท
12 วันทำกำร
เกิน 50,000,000 บำทขึ้นไป
20 วันทำกำร
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6. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
(ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/1438 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดค ลัก ะเ พาะสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง) 1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. เอกสารแนบตามแบบควบคุม
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)
ความถูกต้องของเอกสาร
หน่วยงานแก้ไข
และเอกสารแนบ
ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธี e-bidding
ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ 1. ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร
2. ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินฯ
(ธุรการกลาง)
่านระบบ eOffice และระบบ MIS
3. ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมาย ู้รับ ิดชอบ
หัวหน้างานจัดหา 1. มอบหมายงานจัดหา ู้รับ ิดชอบดาเนินการ
2. ส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ ส่งเรื่อง ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาและระบบ eOffice
ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น) ประกาศแ น
(ธุรการกลาง)
การจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการป ิบัติงาน
1. สาเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง
2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ
เ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

งานบริหารทั่วไปฯ 1. จัดทาแ นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(งานวางแ น)
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
งานธุรการ
(ธุรการกลาง)
(1 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ

ิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ไม่อนุมัติ ส่งคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ
(งานวางแ น) แก้ไข

้มู ีอานาจอนุมัติ 1. อนุมัติเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลงนามประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
A

ถูกต้อง
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กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A
1. นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแ นการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานบริหารทั่วไปฯ
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง ่านเวบไซตมหาวิทยาลัย
(งานวางแ น)
หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(1 วัน)
และปดบอรดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding
วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
5. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา

งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ในระบบ MIS และเอกสาร

หัวหน้าส่วน ัสดุ
ประกาศเ ยแ ร่แ น
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในระบบ e-GP
แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี e-bidding วงเงินเกิน
2,000,000 บาท

งานจัดหา
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้งหน่วยงาน
แก้ไขเอกสาร
ถูกต้อง

ถูกต้อง

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(3 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

1. เ ิ่มโครงการในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding
2) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง
โดยวิธี e-bidding
3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ิจารณา ลการประกวดราคา
อิเลกทรอนิกส/ ู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ
3. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-biddingและร่าง
้มู ีอานาจอนุมัติ
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธeี -bidding/
(3 วัน)
และลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะ ู้ควบคุมงาน
งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา
B

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding
2. ประกาศและเอกสารการจัดหาด้วย
วิธี e-bidding
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ ู้ควบคุมงาน

ถูกต้อง
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กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

B

งานจัดหา

1. นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง
โดยวิธี e-bidding เ ยแ ร่ในระบบ e-GP และ Web Site
หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
2. ประกาศเ ยแ ร่ราคากลาง ่าน Web Site ส่วน ัสดุ
(http://dps2.wu.ac.th/mkp/)

หัวหน้าส่วน ัสดุ/
ู้กาหนด Spec./TOR

หัวหน้าส่วน ัสดุ
มีความคิดเหน
ประชุม ิจารณา ปรับปรุง 1. จัดทารายงาน ร้อมความเหน
ู้ประกอบการ
ความคิดเหน
ความคิดเหน
(3 วัน)
2. ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเลกทรอนิกสที่
ไม่มีความคิดเหน
ไม่ปรับปรุง หัวหน้าส่วน ัสดุ
ปรับปรุงแล้ว
1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1. จัดทารายงาน ร้อมความเหน
3. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติเ ื่อ
รายงาน ลการ ิจารณาการปรับปรุง
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติเ ื่อ
ขอความเหนชอบ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ขอความเหนชอบ
งานบริหารทั่วไปฯ
ราคาอิเลกทรอนิกส ร้อมขอเลขหนังสือ
งานบริหารทั่วไปฯ
งานจัดหา
(ธุรการกลาง)
จากงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
(ธุรการกลาง)
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice
2. ประสานนัดคณะกรรมการกาหนด
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice
และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
วัน ิจารณา ล
และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ู้มีอานาจอนุมัติ
3. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
ู้มีอานาจอนุมัติ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ
ให้ความเหนชอบ
ให้
ค
วามเห
นชอบ
หรือจ้างโดยวิธี e-bidding
งานจัดหา
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
หัวหน้าส่วน ัสดุ
นาร่างประกาศและร่างเอกสาร
งานบริหารทั่วไปฯ
แจ้ง ู้มีความเหนทุกราย
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธี
(ธุรการกลาง)
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice
ทราบเป็นลายลักษณอักษร
e-bidding เ ยแ ร่ในระบบ
(3 วัน)
และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
งานบริหารทั่วไปฯ
e-GP และWeb Site
(ธุรการกลาง)
หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่อนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข
ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

1. อนุมัติรายงาน ลการ ิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธี e-bidding
2. ลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธี e-bidding

งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
(ธุรการกลาง)
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา
C

ถูกต้อง
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C
1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาที่
งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ

อนุมัติในระบบ e-GP เ ื่อประกาศเ ยแ ร่

งานจัดหา
(1 วัน)
งานจัดหา

ประกาศ(ข่าว)จัดซื้อจัดจ้าง ่านเวบไซตมหาวิทยาลัย
และปดบอรดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(จานวนวันตามวงเงินที่
ระเบียบกาหนด กรณีไม่เกิน
5,000,000 บาท 7 วัน)

้ยู ื่นข้อเสนอ
(1 วัน)

คณะกรรมการ
ิจารณา ลฯ

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(5 วัน)

ประกาศรับ/ขายเอกสารประกวดราคา
(จานวนวันตามวงเงินที่ระเบียบฯกาหนดข้อ 51)
เสนอราคา ่านระบบ e-GP

1. ิม รายละเอียดการยื่นเอกสารของ ู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
3. บันทึก ลการตรวจสอบเอกสารในระบบ e-GP
4. ิม รายงานจากระบบ e-GP
1) รายงานสรุป ลการตรวจสอบเอกสาร
2) รายงาน ลการ ิจารณา
3) ใบเสนอราคาของ ู้ ่านคุณสมบัติ
5. เจรจาต่อรองราคากับ ู้ยื่นข้อเสนอรายที่ ่านเกณฑการ ิจารณา
ที่กาหนด (เกณฑราคา/Price Performance)
6. ิจารณาคัดเลือก ู้เสนอราคาที่เหมาะสม ร้อมระบุเหตุ ลประกอบ
การคัดเลือก
7. ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา
ของ ู้ยื่นข้อเสนอทุกแ ่น
1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงาน ลการ ิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2) ประกาศรายชื่อ ู้ชนะการเสนอราคา
3) หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
D

1. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
3. รายงานสรุป ลการตรวจสอบ
เอกสาร
4. รายงาน ลการ ิจารณา
5. ใบเสนอราคา ู้ ่านคุณสมบัติ

1. รายงาน ลการ ิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ประกาศรายชื่อ ู้ชนะการเสนอราคา
3. หนังสือแจ้ง ลการจัดซื้อจัดจ้าง
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ู้มีอานาจอนุมัติ

ิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ไม่อนุมัติ ส่งคืนให้คณะกรรมการ
ิจารณา ลฯแก้ไข
ถูกต้อง

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

1. อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ลงนามประกาศ ู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้ง
ลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

งานบริหารทั่วไป
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

1. บันทึก ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม
งานบริหารทั่วไปฯ
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(ธุรการบันทึกข้อมูล) 2. ส่งรายงานบันทึก ลฯประจาวันให้
งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานจัดหา
(1 วัน)
้ยู ื่นข้อเสนอ
(9 วัน)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
ทุกสิ้นเดือน ิม รายงาน ล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดหา
แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่
ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและวันที่ ู้ขาย
หรือ ู้รับจ้างลงนามเ ิ่มเติมในโปรแกรม
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง

1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและหนังสือแจ้ง ล
และบันทึกวันที่ในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อขึ้นประกาศ ล
ู้ชนะการเสนอราคา
3. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ

จบ

อนุมัติในระบบ e-GP
ปดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน

อุทธรณภายใน 7 วันทาการ

มีอุทธรณ

ู้ยื่นข้อเสนอ
ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ

ไม่อุทธรณ

งานจัดหา
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทาหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
2. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุลงนาม
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วน ัสดุ
E

หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
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E
หัวหน้าส่วน ัสดุ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

งานธุรการ
(ธุรการกลาง)

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
2. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ และงานจัดหา
3. ส่งเรื่องการทาสัญญา ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ

งานจัดหา
(1 วัน)

1. นาหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามในสัญญา
3. บันทึก PO ในระบบ MIS
4. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา

ส่วนนิติการ

งานจัดหา
(1 วัน)

1. จัดทาสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
2. ประสานและติดตาม ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามสัญญา
3. ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติลงนามสัญญา
5. ส่งสัญญาให้ส่วน ัสดุ

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS ( Contract/PO)

งานบริหารทั่วไปฯ 1. บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา
2. ประเมิน ลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส
(งานวางแ น)
(e-bidding) (วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
(1 วัน)
จบ

ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 33 วัน
2) ผู้มีอานาจอนมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 36 วัน
3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา (วงเงินเกิน 2,000,000 – 5,000,000 บาท) ภายใน 47 วัน
กร ีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอรายเดียว ภายใน 38 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอทธร ์ภายใน 7 วันทาการ)
กาหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ระยะเวลาประกาศ
ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสด
เกิน 2,00,000-5,000,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ไม่น้อยกว่า 47 วัน
เกิน 5,000,000-10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ไม่น้อยกว่า 61 วัน
เกิน 10,000,000-50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ ไม่น้อยกว่า 63 วัน
เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ ไม่น้อยกว่า 73 วัน
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรณีวงเงินเกิน
2,000,000 บำท) ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 57 04 06 01/1438 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2560 เผยแพร่เพื่อ
รับฟังควำมคิดเห็นร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะสำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วงเงินเกิน 2,000,000 บำท) มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรณีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท) ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ากัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ข้อ 25(1) (5) ข้อ 26
1.3) กรณี งานปรั บ ปรุ ง /ก่ อ สร้ า ง มี ค ณะผู้ ควบคุม งานหรื อบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177
2. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail
3. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างและกาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 21
4. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
4.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
4.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
4.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน
4.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
5. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการ
งานก่อสร้าง
6. ตารางแสดงวงเงิ น งบประมาณและราคากลางพร้ อมลายเซ็ น ก ากั บ (บั นทึ ก ข้ อมู ล ใน
http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
7. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ
7.1) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
7.2) มีลายเซ็นกากับใน BOQ
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8. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ
9. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)
10. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))
11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
12. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริ ห ารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้ง หน่ว ยงานแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)ดาเนินการ ดังนี้
(1.2.1) ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ /ขอจ้าง (PR) วิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรณีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
(1.2.2) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ MIS
(1.2.3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายงานจัดหาผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ
(ธุรการกลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
4.1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
4.2) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)
6. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(6.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ
(งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(6.2) กรณี อนุ มัติ ผู้ มีอานาจอนุ มัติ อนุ มัติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 2 วัน)
7. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
8. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
8.1) นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
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8.2) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
8.3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11
8.4) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรณีวงเงินเกิน
2,000,000 บาท)
8.5) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 7 - ขั้นตอน 8 ใช้เวลา 1 วัน)
9. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(9.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(9.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
(9.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP
(9.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 49
(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(9.2.3) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
10. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 9 - ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 3 วัน)
11. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(11.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(11.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) /ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 3 วัน)
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12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1 นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) เผยแพร่ในระบบ e-GP และ Web Site หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 46
13.2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
14. การนาร่างประกาศหรือร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ หรือจ้างด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
(ขั้นตอน 12 – ขั้นตอน 14 ใช้เวลา 3 วัน)
(14.1) กรณีมีความคิดเห็น หัวหน้าส่วนพัสดุร่วมกับผู้กาหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุประชุมพิจารณาความคิดเห็นของผู้ประกอบการว่าสมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือไม่ ดังนี้
(14.1.1) พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุง ดาเนินการดังนี้
(1) หัวหน้าส่วนพัสดุจัดทารายงานพร้อมความเห็น ในการปรับปรุง ร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้มีอานาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ
(2) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ
(3) ผู้มีอานาจอนุมัติให้ ความเห็ นชอบรายงานการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ปรับปรุง
แล้ว
(4) งานจัดหานาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว
เผยแพร่ในระบบ e-GP และ Web Site หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
(5) หัวหน้าส่วนพัสดุแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(14.1.2) พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรับปรุง ดาเนินการดังนี้
(1) หัวหน้าส่วนพัสดุจัดทารายงานพร้อมความเห็นไม่ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอผู้มีอานาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ
(2) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ
(3) ผู้ มี อานาจอนุ มัติใ ห้ ความเห็ นชอบรายงานไม่ป รับปรุง ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(4) หัวหน้าส่วนพัสดุแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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(14.2) กรณีผู้ประกอบการไม่มีความคิดเห็น งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
(14.2.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทารายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอเลขหนังสือจากงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการ
กลาง)
(14.2.2) ประสานนัดคณะกรรมการกาหนดวันพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(14.2.3) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทาประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ หรือจ้างโดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(14.2.4) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 47
15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 14.2 – ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 3 วัน)
16. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(16.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(16.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้ อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 3 วัน)
17. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
18. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
18.1) น าเอกสารลงวัน ที่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ที่งานกลั่ นกรอง ส่ ว น
อานวยการและสารบรรณ
18.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
19. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่
(ขั้นตอน 17 - ขั้นตอน 19 ใช้เวลา 1 วัน)
20. งานจัดหาประกาศ (ข่าว) จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 48
(ขั้นตอน 20 ใช้เวลา 1 วัน)
21. งานจัดหาประกาศรับ หรือขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จานวนวันตามวงเงินที่
ระเบียบฯ กาหนดข้อ 51)
(ขั้นตอน 21 กรณีไม่เกิน 5,000,000 บาท ใช้เวลา 7 วัน)
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22. ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54
(ขั้นตอน 22 ใช้เวลา 1 วัน)
23. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาเนินการ ดังนี้
23.1) พิมพ์รายละเอียดการยื่นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP
23.2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเสนอราคา
23.3) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP
23.4) พิมพ์รายงานจากระบบ e-GP
23.4.1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา
23.4.2) รายงานผลการพิจารณา
23.4.3) ใบเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติ
23.5) เจรจาต่ อ รองราคากั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาที่ ก าหนด (เกณฑ์ ร าคา/Price
Performance)
23.6) พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผลประกอบการคัดเลือก
23.7) ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58
24. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
24.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
24.1.1) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
24.1.2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
24.1.3) หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย
24.2) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และลงนามประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. 2560 ข้อ 59
25. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 23 – ขั้นตอน 25 ใช้เวลา 5 วัน)
26. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(26.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(26.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
(ขั้นตอน 26 ใช้เวลา 3 วัน)
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27. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (บันทึกข้อมูล)
28. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
28.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
28.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)
28.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร
ทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รั บจ้าง
ลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
29. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
29.1) นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อ หรือจัดจ้างและ
บันทึกวันที่ในระบบ e-GP
29.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
29.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
30. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP
31. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสานักงานส่วนพัสดุ
(ขั้นตอน 27 – ขั้นตอน 31 ใช้เวลา 1 วัน)
32. ผู้ มี สิ ท ธิอุ ทธรณ์ ยื่ น อุท ธรณ์ภ ายใน 7 วั นท าการนับ แต่ วัน ประกาศผลการจั ดซื้ อ หรือ จัด จ้า งในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117
(32.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์
(ขั้นตอน 32.1 ใช้เวลา 9 วัน)
(32.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภ ายใน 7 วันทาการ งานจั ดหาบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา
33. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
34. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
35. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
35.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
35.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ
eOffice ให้งานจัดหา
35.3) ส่งเรื่องการทาสัญญาผ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
36. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
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36.1) นาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสาร
บรรณ
36.2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
36.3) บันทึก PO ในระบบ MIS
36.4) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา
(ขั้นตอน 32.2 – ขั้นตอน 36 ใช้เวลา 1 วัน)
37. ส่วนนิติการดาเนินการ ดังนี้
37.1) จัดทาสัญญาซื้อสัญญาจ้าง
37.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือรับจ้างลงนามสัญญา
37.2) ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
37.3) เสนอผู้บริหารลงนามสัญญา
37.4) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ
38. งานจัดหา บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)
(ขั้นตอน 38 ใช้เวลา 1 วัน)
39. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
(ขั้นตอน 39 ใช้เวลา 1 วัน)
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 33 วัน
2) ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำภำยใน 36 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำ (วงเงินเกิน 2,000,000 -5,000,000 บำท) ภำยใน 47 วัน
กรณีมีผู้เสนอรำคำผ่ำนข้อเสนอเพียงรำยเดียวรวม 38 วัน (ไม่รวมระยะเวลำอุทธรณ์ภำยใน 7 วันทำกำร)
ระเบียบฯ ข้อ 51 กำหนดระยะเวลำเผยแพร่ประกำศและเอกสำรซื้อหรือจ้ำง
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่ง
ระยะเวลำประกำศ
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุ
(ไม่น้อยกว่ำ)
(ไม่น้อยกว่ำ)
เกิน 500,000-5,000,000 บำท
5 วันทำกำร
47 วันทำกำร
เกิน 5,000,000-10,000,000 บำท
10 วันทำกำร
61 วันทำกำร
เกิน 10,000,000-50,000,000 บำท 12 วันทำกำร
63 วันทำกำร
เกิน 50,000,000 บำทขึ้นไป
20 วันทำกำร
73 วันทำกำร
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7. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (วงเงินเกิน 500,000 บาทและ
มีรายการกา นด น e-catalog)
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
(ธุรการกลาง)
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. เอกสารแนบตามแบบควบคุม
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้ง
ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR)
ความถูกต้องของเอกสาร
หน่วยงานแก้ไข
และเอกสารแนบ
ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธี e-market
ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ 1. ลงนามในแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสาร
2. ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินฯ
(ธุรการกลาง)
่านระบบ eOffice และระบบ MIS
3. ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมาย ู้รับ ิดชอบ
หัวหน้างานจัดหา 1. มอบหมายงานจัดหา ู้รับ ิดชอบดาเนินการ
2. ส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ ส่งเรื่อง ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาและระบบ eOffice
ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น) ประกาศแ น
(ธุรการกลาง)
การจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการป ิบัติงาน
1. สาเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง
2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ
เ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

งานบริหารทั่วไปฯ 1. จัดทาแ นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(งานวางแ น)
2. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
(ธุรการกลาง)
งานบริหารทั่วไปฯ
(1 วัน)
(ธุรการกลาง)
ไม่
อ
นุ
ม
ต
ั
ิ
ส่งคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ
ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ
(งานวางแ น) แก้ไข
อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ 1. อนุมัติเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลงนามประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
(2 วัน)
งานบริหารทั่วไปฯ
ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานายการฯ
(ธุรการกลาง)
A

ถูกต้อง
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A

1. นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแ นการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไปฯ ให้หัวหน้าส่วน ัสดุ
(งานวางแ น)
3. ประกาศเ ยแ ร่แ นการจัดซื้อจัดจ้าง ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(1 วัน)
หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แ นการจัดซื้อจัดจ้าง
และปดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
4. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ดยวิธี e-market
5. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา

งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ในระบบ MIS และเอกสาร

หัวหน้าส่วน ัสดุ
ประกาศเ ยแ ร่แ น
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในระบบ e-GP
แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
ดยวิธี e-market

งานจัดหา
ไม่ถูกต้อง ประสานแจ้งหน่วยงาน
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

งานจัดหา

งานธุรการ
(ธุรการกลาง)
(3 วัน)
ู้มีอานาจอนุมัติ

1. เ ิ่ม ครงการในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทา
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดยวิธี e-market
2) ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ดยวิธี e-market
3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ
3. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดยวิธี e-market
2. ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ดย
วิธี e-market
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ
ิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข

อนุมัติ

อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดยวิธีe-market และลงนามใน
ู้มีอานาจอนุมัติ ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(3 วัน)
(e-market)/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ัสดุ
งานบริหารทั่วไปฯ 1. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเรื่อง า่ นระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ธุรการกลาง)
B

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
ถูกต้อง
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B

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานจัดหา
(1 วัน)
งานจัดหา
(5 วัน)
้เู สนอราคา
(1 วัน)

งานจัดหา

1. นาเอกสารออกเลขที่เอกสารซื้อหรือจ้าง ดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) และออกเลขที่คาสั่งแต่งตั้งฯ และลงวันที่ในประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างฯที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
2. บันทึกข้อมูลในระบบe-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ
3. ประกาศเ ยแ ร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วน ัสดุ
(http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
4. อนุมัติ PR ในระบบ MIS
อนุมัติในระบบ e-GP เ ื่อประกาศเ ยแ ร่
ประกาศ(ข่าว)จัดซื้อ ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและ
ปดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับ/ขายเอกสาร (ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ)
เสนอราคา ่านระบบ e-GP
1. จิ ารณาราคาต่าสุด
2. มิ ์ใบเสนอราคาและเอกสารเสนอการเสนอราคา
ของ ู้ชนะการเสนอราคา
3. ลงลายมือชื่อกากับในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอ
ราคาของ ู้เสนอราคาทุกแ ่น
4. จัดทารายงาน ลการ ิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ ร้อม
ประกาศรายชื่อ ู้ชนะการเสนอราคา
5. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)
(5 วัน)

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอ ู้มีอานาจอนุมัติ

ู้มีอานาจอนุมัติ

ิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

้มู ีอานาจอนุมัติ
(3 วัน)

ราคากลาง

1. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ลงนามประกาศ ู้ชนะการเสนอราคา
C

ไม่อนุมัติ

1. ใบเสนอราคาของ ู้ชนะการเสนอราคา
2. เอกสารการเสนอราคาของ ู้ชนะ
การเสนอราคา
3. รายงาน ลการ ิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
4. ประกาศรายชื่อ ู้ชนะการเสนอราคา

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ส่งคืนให้งานจัดหาแก้ไข
ถูกต้อง
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C
งานบริหารทั่วไป
(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการบันทึกข้อมูล)

1. บันทึก ลการจัดซื้อหรือจัดจ้างใน ปรแกรม
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ส่งรายงานบันทึก ลฯประจาวันให้
งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแ น)
3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานจัดหา

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานจัดหา
(1 วัน)
้เู สนอราคา
(9 วัน)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
ทุกสิ้นเดือน ิม ์รายงาน ล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดหา
แจ้งเลขที่ PO/สั าและวันที่
ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนาม
งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
บันทึกเลขที่ PO/สั าและวันที่ ู้ขาย
หรือ ู้รับจ้างลงนามเ ิ่มเติมใน ปรแกรม
ประกาศเ ยแ ร่การจัดซื้อจัดจ้าง

1. นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและบันทึก
วันที่ในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อขึ้นประกาศ
ล ู้ชนะการเสนอราคา
3. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุอนุมัติ

จบ

อนุมัติในระบบ e-GP
ปดประกาศ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน

อุทธรณ์ภายใน 7 วันทาการ

อุทธรณ์

ู้เสนอราคา
ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

ไม่อุทธรณ์

งานจัดหา

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เ ื่อจัดทาหนังสือแจ้งลงนามในสั
2. เสนอหัวหน้าส่วน ัสดุลงนาม

งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วน ัสดุ

หัวหน้าส่วน ัสดุ
งานบริหารทั่วไปฯ
(ธุรการกลาง)

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสั

า

1. ออกเลขที่สั าในทะเบียนคุมสั า
2. ส่งเรื่อง ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
และงานจัดหา
3. ส่งเรื่องการทาสั า ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
D

า

หนังสือแจ้งลงนามในสั

า
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D
งานจัดหา
(1 วัน)

ส่วนนิติการ

1. นาหนังสือแจ้งลงนามในสั าออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการฯ
2. ส่งหนังสือแจ้ง ู้ขายหรือ ู้รับจ้างลงนามในสั า
3. บันทึก PO ในระบบ MIS
4. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสั า
1. จัดทาสั าซื้อหรือสั าจ้าง
2. ประสานและติดตาม ู้ขายหรือ ้รู ับจ้างลงนามสั
3. ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสั า
4. เสนอ ู้มีอานาจอนุมัติลงนามสั า
5. ส่งสั าให้ส่วน ัสดุ

า

งานจัดหา
(1 วัน)

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานบริหารทั่วไปฯ
(งานวางแ น)
(1 วัน)

1. บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปั หา
2. ประเมิน ลการจัดซื้อจัดจ้าง ดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
(วงเงินเกิน 500,000 บาทและมีรายการกาหนดใน e-catalog)

สั

าซื้อหรือสั

าจ้าง

จบ

ระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขาย รือผู้รับจ้างภาย น 22 วัน
2) ผู้มีอานาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาย น 25 วัน
3) แจ้งผู้ขาย รือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภาย น 36 วัน
กร ีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียวภาย น 27 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธร ์ภาย น 7 วันทาการ)
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คำอธิบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (วงเงินเกิน 500,000 บำท และมี
รำยกำรกำหนดใน e-catalog ) มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ /ขอ
จ้าง (PR) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-catalog) (วงเงินเกิน 500,000 บาท และมีรายการกาหนดใน ecatalog) ดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการของส่วนพัสดุ)
1.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ากัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(5) ข้อ 26
2. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail
3. คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ
กาหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21
4. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
4.1) ชื่อรายการ/จานวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตรงกับใบ
ขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)
4.2) มีหมายเลขกากับหน้าเอกสาร
4.3) มีลายเซ็นกากับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
4.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุลงนาม
รับรองทุกคน
4.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกากับ
5. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
6. ตารางแสดงวงเงิ น งบประมาณและราคากลางพร้ อมลายเซ็ น ก ากั บ (บั นทึ ก ข้ อมู ล ใน
http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
7. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)
ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คานึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้ง หน่วยงานแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
(1.2.1) ลงนามในแบบควบคุ ม ความถู ก ต้ อ งของเอกสารใบขอซื้ อ /ขอจ้ า ง (PR) วิ ธี ต ลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (วงเงินเกิน 500,000 บาท และมีรายการกาหนดใน e-catalog )
(1.2.2) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) จากส่วนการเงินและบัญชีผ่านระบบ eOffice และระบบ
MIS
(1.2.3) ส่งเอกสารให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ
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2. หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการและส่งเอกสารคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการ
กลาง)
3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ MIS ให้งานจัดหาผู้รับผิดชอบและระบบ
eOffice ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
4.1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
4.2) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติและลงนาม
5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)
6. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(6.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ
(งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(6.2) กรณี อนุ มัติ ผู้ มีอานาจอนุ มั ติ อนุ มัติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 2 วัน)
7. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ
8. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดาเนินการ ดังนี้
8.1) นาเอกสารออกเลขประกาศที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ
8.2) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
8.3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11
8.4) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (วงเงินเกิน 500,000 บาท
และมีรายการกาหนดใน e-catalog)
8.5) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
(ขั้นตอน 7 - ขั้นตอน 8 ใช้เวลา 1 วัน)
9. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และเอกสารประกอบ
การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ
(9.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
(9.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
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(9.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP
(9.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อจัดทา
(1) รายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งโดยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-market) ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22
(2) ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(9.2.3) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และคาสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
10. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 9 - ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 3 วัน)
11. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(11.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(11.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 3 วัน)
12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานจัดหา
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1) นาเอกสารออกเลขทีเ่ อกสารซื้อหรือจ้าง เลขที่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงวันที่ใน
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและ
สารบรรณ
13.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
13.3) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (http://dps2.wu.ac.th/mkp/)
13.4) อนุมัติ PR ในระบบ MIS
14. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่
15. งานจัดหาประกาศ (ข่าว) จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดบอร์ดประกาศข่า วจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าสานักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 35 ข้อ 36
(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 1 วัน)
16. งานจัดหาประกาศรับหรือขายเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
(ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 5 วัน)
17. ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ
2560 ข้อ 37
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(ขั้นตอน 17 ใช้เวลา 1 วัน)
18. งานจัดหา ดาเนินการ ดังนี้
18.1) พิจารณาราคาต่าสุด
18.2) พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา
18.3) ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น
18.4) จัดทารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
18.5) เสนอผู้มีอานาจ (ตามคาสั่งการมอบอานาจ) อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และลงนามประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 41
19. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ขั้นตอน 18 - ขั้นตอน 19 ใช้เวลา 5 วัน)
20. ผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ
(20.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง
(20.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุมัติรายงานสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(ขั้นตอน 20 ใช้เวลา 3 วัน)
21. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการ
และสารบรรณ และส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)
22. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดาเนินการดังนี้
22.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)
22.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา
ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือ ใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร
ทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นาเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
23. งานจัดหา ดาเนินการดังนี้
23.1) นาเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึก
วันที่ในระบบ e-GP
23.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
23.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ
24. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP
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25. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสานักงานส่วนพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 42
(ขั้นตอน 21 – ขั้นตอน 25 ใช้เวลา 1 วัน)
26. ผู้ มี สิ ท ธิอุ ทธรณ์ ยื่ น อุท ธรณ์ภ ายใน 7 วั นท าการนับ แต่ วัน ประกาศผลการจั ดซื้ อ หรือ จัด จ้ า งในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117
(26.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์
(ขั้นตอน 26.1 ใช้เวลา 9 วัน)
(26.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภ ายใน 7 วันทาการ งานจัดหาบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP เพื่อจัดทา
หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับ จ้างลงนามในสัญญา และเสนอหัว หน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสื อแจ้ง ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างลงนามในสัญญา
27. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ
28. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
29. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดาเนินการ ดังนี้
29.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา
29.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและสารบรรณ และส่งเรื่องผ่านระบบ
eOffice ให้งานจัดหา
29.3) ส่งเรื่องการทาสัญญาผ่านระบบ eOffice ให้ส่วนนิติการ
30. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
30.1) นาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอานวยการและ
สารบรรณ
30.2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
30.3) บันทึก PO ในระบบ MIS
30.4) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทาสัญญา
(ขั้นตอน 26.2 – ขั้นตอน 30 ใช้เวลา 1 วัน)
31. ส่วนนิติการดาเนินการ ดังนี้
31.1) จัดทาสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
31.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา
31.2) ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา
31.3) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติลงนามสัญญา
31.4) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ
32. งานจัดหา บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)
(ขั้นตอน 32 ใช้เวลา 1 วัน)
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33. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดาเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (วงเงินเกิน 500,000 บาท และมีรายการกาหนดใน
e-catalog)
(ขั้นตอน 33 ใช้เวลา 1 วัน)
ระยะเวลำดำเนินกำรของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน
1) ได้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 22 วัน
2) ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำภำยใน 25 วัน
3) แจ้งผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำภำยใน 36 วัน
กรณีมีผู้เสนอรำคำผ่ำนข้อเสนอเพียงรำยเดียว รวม 27 วัน (ไม่รวมระยะเวลำอุทธรณ์ภำยใน 7 วันทำกำร)
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8. แผนผังการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เ ิ่
ผ้ข ย/ผ้

ค ก
้

้

้
้

ผ้ข ย/ผ้

้

้
้

้

้ /

ิ

ว่ ปฯ
(ธ ก ก )

ข / ก ก ภ ษี ้ ว

1.
เก
2. เ ่ ผ

ผ

้

้
ก เ ียกค ป
ผ้ข ย/ผ้
เ

้ ก เ ียกค ป

้

เ ิ ก
/
ก ก ภ ษี

้ /
ข /

eOffice
eOffice ้

1. ป

คณ ก ก ต ว
้
ผ้ข ย/ผ้ ้ ป
2.
เ เ ก ญญ
่
่ ้
คณ ก ก ต ว
้
3. ึก
e-GP
MIS
4. ิ ์ ต ว
ึกข้ คว
ย ผตว
้
คณ ก
ตว

ก
ป

ฯ

ิ

ณตว
้

ผ้ข ย/ผ้
คณ ก
ตว

้

กต้

1. ึก ค
MIS
2. ้ ว ิ ธิ์ก เ ียกค ป
3. ้ ผ ก ต ว
้ ้ผ้ข ย/
ผ้ ้ ก้ ข ้ กต้
กต้ /
้
4. ป
คณ ก ก
ตว
้
ผ้ข ย/ผ้ ้
ป
ีกค

1.
2. เ
ว่ ปฯ
(ธ ก ก )

้

ตว
ตว

ฯ

ิ

้

ก ตว

ก

ึกข้ คว

ย
้

ึกย
ผ้ ี

ติ ิ
ึกข้
เ

ตว
/
ึกข้ คว ย
ก ตว

MIS
ณ
ติ
eOffice
ติ

ผ้ ี
A

ผ

กต้

1.

ผ

้ ว ิ ธิ์
ก เ ียกค ป
2.
้ผก
ตว
้
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กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A

ผ้ ี

ติ
ิ

ณ

ิ

เก

ติ

ติ

กต้

ติ

ผ้ ี

ติ

ิ
(ธ ก

ว่ ปฯ
เก )
ิ

(

่ว ปฯ
ว ผ )

ข้ คว

ย

ติ ต ว
ผตว

ึก
้

1. เ ก ต ว ต้ ฉ
้ ว ก เ ิ ฯเ ่ เ กิ ยเ ิ
2.
เ เก ตว
้ ค
ึก เ ีย
ย์ ิ
ธ ก เก เ ก เิ ก
กิ ์
ป เ ิ ผก ตว

ค

ว่ ปฯ
(ธ ก ก )
ค้ ณ ก ก ต ว
้ ก้ ข

ก

MIS
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คำอธิบำย กำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
(1.1) กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงไม่ได้ งำนจัดหำส่งหนังสือแจ้งกำรเรียก
ค่ำปรับตำมสัญญำหรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ำงจำกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงภำยใน 7 วันทำกำร นับถัดจำกวันครบ
กำหนดส่งมอบพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ พ.ศ. 2560
ข้อ 181
(1.2) กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงได้ ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงจัดทำและส่งหนังสือ
ส่งมอบพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง/ใบส่งของ/ใบกำกับภำษีให้ส่วนพัสดุ
2. งำนบริห ำรทั่วไปและธุร กำร (ธุรกำรกลำง) ลงรับเอกสำรผ่ำนระบบ eOffice และส่ งเรื่องผ่ ำนระบบ
eOffice ให้งำนจัดหำ
3. งำนจัดหำดำเนินกำร ดังนี้
3.1) ประสำนนัดคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงและผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงประชุม
3.2) ส่งสำเนำเอกสำรสัญญำหรือเอกสำรใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ำงให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ในงำนซื้อ
หรืองำนจ้ำง พิจำรณำศึกษำและทำควำมเข้ำใจไว้ล่วงหน้ำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง
นโยบำยและแนวปฏิบัติสำหรับ กำรตรวจรับงำนซื้อ /งำนจ้ำงและกำรควบคุมงำน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5
กรกฎำคม 2561 ข้อ 1.1
3.3) บันทึกรับในระบบ e-GP และระบบ MIS
3.4) พิมพ์ใบตรวจรับพัสดุหรือบันทึกข้อควำมรำยงำนผลตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
4. เมื่อถึงวันกำหนดตรวจรับพัสดุ ในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจรับพั สดุ งำนจัดหำ และผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงประชุมพิจำรณำตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 175 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบำยและ
แนวปฏิบัติสำหรับกำรตรวจรับงำนซื้อ /งำนจ้ำงและกำรควบคุมงำน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561
ข้อ 1
(4.1) กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุหรืองำนจ้ำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ส่งช้ำ งำนจัดหำดำเนินกำร
ดังนี้
(1) บันทึกส่งคืนในระบบ MIS
(2) แจ้งสงวนสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรับ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 181
(3) แจ้งผลกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตำม
สัญญำหรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้ำง
(4) ประสำนนัดคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงและผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงประชุมอีกครั้ง
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(4.2) กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำหรือใบสั่งซื้อ
หรือใบสั่งจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงลงนำมรับรองกำรตรวจรับพัสดุ ในงำนซื้อ
หรืองำนจ้ำงในใบตรวจรับพัสดุหรือบันทึกข้อควำมรำยงำนผลตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
5. งำนจัดหำดำเนินกำร ดังนี้
5.1) บันทึกยอมรับ-ส่งมอบในระบบ MIS
5.2) เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ พิจำรณำอนุมัตใิ บตรวจรับพัสดุหรือบันทึกข้อควำมรำยงำนผลตรวจรับพัสดุใน
งำนซื้อหรืองำนจ้ำง
6. งำนบริหำรทั่วไปและธุรกำร (ธุร กำรกลำง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
พิจำรณำอนุมัติ
7. ผู้มีอำนำจอนุมัตพิ ิจำรณำอนุมัติ
(7.1) กรณีไม่อนุมัติ งำนบริหำรทั่วไปและธุรกำร (ธุรกำรกลำง) ส่งเอกสำรคืนให้คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
(7.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนำจอนุมัติลงนำมอนุมัติใบตรวจรับพัสดุหรือบันทึกข้อควำมรำยงำนผลตรวจรับ
พัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
8. งำนบริหำรทั่วไปและธุรกำร (ธุรกำรส่งเอกสำร) บันทึกงำน ส่งเรื่องผ่ำนระบบ eOffice ให้ส่วนกำรเงินฯ
แยกเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง/ตรวจรับพัสดุ ส่งเอกสำรตรวจรับต้นฉบับให้ส่วนกำรเงินฯเพื่อเบิกจ่ำยเงิน และฉบับ
สำเนำให้งำนคลังพัสดุ สำหรับกำรบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน และงำนบริหำรทั่วไปและธุรกำร (ธุรกำรจัดเก็บ
เอกสำร) สำหรับกำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
9. งำนบริหำรทั่วไปและธุรกำร (งำนวำงแผน) ประเมินผลกำรตรวจรับพัสดุจำกระบบ MIS
ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมกำรฯตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติสำหรับกำรตรวจรับงำนซื้อ/งำนจ้ำงและกำรควบคุมงำน พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ข้อ 1.2 ให้ส่งเรื่องเบิกจ่ำยเงินทันทีหรือไม่เกิน 1 วันทำกำร
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9. แผนผังการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
งำนจัดหำ

คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุฯ
ผู้ควบคุมงำน
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุฯ

สำเนำเอกสำรสัญญำหรือ
ใบสั่งจ้ำง

เมื่อลงนำมสัญญำหรือใบสั่งจ้ำงเรียบร้อยแล้ว
ส่งสำเนำเอกสำรสัญญำหรือใบสั่งจ้ำงให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำงและผู้ควบคุมงำน
ก ำและทำควำมเข้ำใจขอบเขตของงำน เนืองำน
กำรแบ่งงวดงำนและงวดเงินและระยะเวลำกำรทำงำนใน
แต่ละงวดและระยะเวลำสินสุดของงำน
ก่อนผู้รับจ้ำงเริ่มทำงำน
เรียกประ ุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
ผู้ควบคุมงำนและเ ิญผู้รับจ้ำงประ ุม

คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุฯ
ผู้ควบคุมงำน
งำนจัดหำ
ผู้รับจ้ำง

ประ ุมทำควำมเข้ำใจเพื่อให้กำรบริหำรสัญญำบรรลุเป้ำหมำย

ผู้ควบคุมงำน

1. จัดทำแผนกำรควบคุมงำน
2. ควบคุมงำน
3. จัดทำรำยงำนประจำวัน/สัปดำห์/เดือน
4. รำยงำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำงทรำบ

คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุฯ

เข้ำพืนที่เพื่อตรวจดูกำรทำงำนของผู้รับจ้ำงเป็นประจำ

1. แผนกำรควบคุมงำน
2. รำยงำนประจำวัน/
สัปดำห์/เดือน

งำนจัดหำ
ผู้รับจ้ำง

ครบกำหนดส่งมอบพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง

ส่งมอบงำนไม่ได้

ส่งมอบงำนได้

ผู้รับจ้ำง

จัดทำและส่งหนังสือส่งมอบพัสดุในงำนจ้ำง ส่งมอบงำนได้
ก่อสร้ำงให้ส่วนพัสดุ

งำนบริหำรทั่วไปฯ
(ธุรกำรกลำง)

1. ลงรับเอกสำรผ่ำนระบบ eOffice
2. ส่งเรื่องผ่ำนระบบ eOffice ให้งำนจัดหำ
A

ส่งหนังสือแจ้ง หนังสือแจ้งกำรเรียกค่ำปรับ
กำรเรียกค่ำปรับ
ผู้รับจ้ำง
เร่งดำเนินกำร

หนังสือส่งมอบงำนจ้ำง
ก่อสร้ำงหรืองำนบริกำร
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ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A

งำนจัดหำ

1. บันทกรับในระบบ MIS
2. เสนอผู้ควบคุมงำนรับรองผลงำนของผู้รับจ้ำง
ผู้ควบคุมงำน

ผู้ควบคุมงำน

ตรวจสอบผลงำนของผู้รับจ้ำง

ไม่ถูกต้อง 1. สำเนำเอกสำรส่งให้งำนจัดหำ

2. ประสำนแจ้งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข

ถูกต้อง

ผู้ควบคุมงำน

รับรองผลงำนของผู้รับจ้ำงและส่งเอกสำรคืนงำนจัดหำ

งำนจัดหำ

เสนอประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง

ถูกต้อง

ประธำนคณะกรรมกำร สั่งกำรให้นัดคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง
ก่อสร้ำงและผู้รับจ้ำงประ ุม
ตรวจรับพัสดุฯ

งำนจัดหำ

คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุฯ
งำนจัดหำ
ผู้รับจ้ำง

คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุฯ

1. ประสำนนัดคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง
ก่อสร้ำงและผู้รับจ้ำงประ ุม
2. บันทกรับในระบบ e-GP และระบบ MIS
3. พิมพ์รำยงำนตรวจรับกำรจ้ำง/ตรวจรับงำนหรือ
บันทกข้อควำมรำยงำนผลกำรตรวจรับงำนจ้ำง

รำยงำนตรวจรับกำรจ้ำง/ตรวจรับงำนหรือ
บันทกข้อควำมรำยงำนผลกำรตรวจรับ
งำนจ้ำง

งำนจัดหำ
ไม่ถูกต้อง/ 1. บันทกส่งคืนในระบบ MIS
ประ ุมพิจำรณำ
2. แจ้งสงวนสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรับ 1. หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์
ส่ง ้ำ
กำรเรียกค่ำปรับ
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง
3. แจ้งผลกำรตรวจรับพัสดุใน
2. หนังสือแจ้งผลกำรตรวจรับ
ก่อสร้ำง
งำนจ้ำงก่อสร้ำงให้ผู้รับจ้ำง
พัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
แก้ไขให้ถูกต้อง
ถูกต้อง
4. ประสำนนัดคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
ลงนำมรับรองกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง
และผู้รับจ้ำงประ ุมอีกครัง
ก่อสร้ำงหรือในรำยงำนตรวจรับกำรจ้ำง/
ตรวจรับงำนหรือบันทกข้อควำมรำยงำนผล
ถูกต้อง
กำรตรวจรับงำนจ้ำงก่อสร้ำง
B

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

B

งำนจัดหำ

งำนบริหำรทั่วไปฯ
(ธุรกำรกลำง)
ผู้มีอำนำจอนุมัติ

1. บันทกยอมรับ-ส่งมอบในระบบ MIS
2. เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติพิจำรณำอนุมัติ
บันทกข้อมูลในระบบ eOffice และ
เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติพิจำรณำอนุมัติ
พิจำรณำอนุมัติ

งำนบริหำรทั่วไปฯ
(ธุรกำรกลำง)
ไม่อนุมัติ ส่งเอกสำรคืนให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ในงำนจ้ำงก่อสร้ำงแก้ไข

อนุมัติ

ผู้มีอำนำจอนุมัติ

ถูกต้อง

ลงนำมอนุมัติรำยงำนตรวจรับกำรจ้ำง/ตรวจรับงำน
หรือบันทกข้อควำมรำยงำนผลกำรตรวจรับ
งำนจ้ำงก่อสร้ำง

งำนบริหำรทั่วไปฯ
(ธุรกำรส่งเอกสำร)

1. ส่งเอกสำรตรวจรับต้นฉบับให้ส่วนกำรเงินฯเพื่อเบิกจ่ำยเงิน
2. ส่งสำเนำเอกสำรตรวจรับให้งำนคลังพัสดุบันทกทะเบียนทรัพย์สิน
และงำนธุรกำรจัดเกบเอกสำรอิเลกทรอนิกส์

งำนบริหำรทั่วไปฯ
(งำนวำงแผน)

ประเมินผลกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำงจำกระบบ MIS
จบ
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คำอธิบำย กำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. เมื่อมีการลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว งานจัดหาส่งสาเนาเอกสารสัญญาหรือใบสั่งจ้างให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ /งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.1
2. คณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุในงานจ้ างก่อสร้า งและผู้ ควบคุม งาน ศึก ษาและทาความเข้าใจลั กษณะ
ขอบเขตของงาน เนื้องาน การแบ่งงวดงานและงวดเงิน ระยะเวลาการทางานในแต่ละงวดและระยะเวลา
สิ้นสุดของงานก่อนผู้รับจ้างจะเริ่มดาเนินการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ/งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ข้อ 1.2
3. ก่ อ นผู้ รั บ จ้ า งเริ่ ม ท างาน ประธานคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งก่ อ สร้ า ง เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พร้อมทั้งผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) และเชิญผู้รับจ้างประชุมด้วย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ /งานจ้างและ
การควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.2
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน งานจัดหาและผู้รับจ้างประชุมทาความเข้าใจ
เพื่อให้การบริหารสัญญาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง และประธานคณะกรรมการตรวจ
รั บ พัส ดุในงานจ้ างก่ อสร้ างสั่ งการให้ ผู้ ควบคุ มงาน (ถ้ามี ) จั ดทาแผนการควบคุ มงานด้ว ย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ /งานจ้างและการควบคุม
งาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.2
5. ในระหว่างการดาเนินการของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานจัดทาแผนการควบคุมงาน ควบคุ มงานอย่างใกล้ชิด
จัดทารายงานประจาวัน ประจาสัปดาห์และประจาเดือน และรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างทราบอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ
178 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ /
งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.3
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการทางานของผู้รับจ้างเป็นประจาโดย
ไม่ต้องรอรายงานจากผู้ควบคุมงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลัก ษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
สาหรับการตรวจรับงานซื้อ/งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.3
7. เมื่อครบกาหนดส่งมอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
(7.1) กรณีผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไม่ได้ งานจัดหาส่งหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือใบสั่งจ้างจากผู้รับจ้างภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 181
(7.2) กรณีผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจัดทาและส่งหนังสือส่งมอบพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างให้ส่วนพัสดุ
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8. งานบริห ารทั่วไปและธุร การ (ธุรการกลาง) ลงรับเอกสารผ่านระบบ eOffice และส่ งเรื่องผ่ านระบบ
eOffice ให้งานจัดหา
9. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
9.1) บันทึกรับในระบบ MIS
9.2) เสนอผู้ควบคุมงานเพื่อรับรองผลงานของผู้รับจ้าง
10. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างเพื่อรับรองผลงานพร้อมทั้งส่งเรื่องไปยังงานจัดหาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันทาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับ
งานซื้อ/งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.4
(10.1) กรณีไม่ถูกต้อง ผู้ควบคุมงานสาเนาเอกสารส่งให้งานจัดหา และประสานแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข
งานให้ถูกต้องครบถ้วน
(10.2) กรณีถูกต้อง ผู้ควบคุมงานรับรองผลงานของผู้รับจ้างและส่งเอกสารคืนงานจัดหา
11. งานจัดหาเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพื่อสั่งการให้นัดคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างประชุม
12. ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสั่งการให้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างประชุม
13. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
13.1) ประสานนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างประชุม
13.2) บันทึกรับในระบบ e-GP และระบบ MIS
13.3) พิมพ์รายงานตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับงานหรือบันทึกข้อความรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง
14. เมื่อถึงวันกาหนดตรวจรับพัสดุในงานงานจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือ
งานจัดหาและผู้รับจ้างประชุมพิจารณาตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 176
(14.1) กรณีผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ส่งช้า งานจัดหาดาเนินการ
ดังนี้
(1) บันทึกส่งคืนในระบบ MIS
(2) แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 ข้อ 181
(3) แจ้งผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือ
ใบสั่งจ้าง
(4) ประสานนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างประชุมอีกครั้ง
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(14.2) กรณีผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างลงนามรับรองการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในรายงานตรวจรับการจ้าง/
ตรวจรับงานหรือบันทึกข้อความรายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ /งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ข้อ 2.4
15. งานจัดหาดาเนินการ ดังนี้
15.1) บันทึกยอมรับ-ส่งมอบในระบบ MIS
15.2) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติรายงานตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับงานหรือบันทึกข้อความ
รายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
16. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ eOffice และเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
17. ผู้มีอานาจอนุมัตพิ ิจารณาอนุมัติ
(17.1) กรณีไม่อนุมัติ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารคืนให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
17.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอานาจอนุมัติลงนามอนุมัติรายงานตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับงานหรือบันทึกข้อความ
รายงานผลการตรวจรับงานจ้าง
18. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการส่งเอกสาร) บันทึกงาน ส่งเรื่องผ่านระบบ eOffice ให้ส่วนการเงินฯ
แยกเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ส่งเอกสารตรวจรับต้นฉบับให้ส่วนการเงินฯเพื่อ
เบิกจ่ายเงิน และฉบับสาเนาให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการจัดเก็บเอกสาร) สาหรับการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
9. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประเมินผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจากระบบ MIS
ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการฯตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติสาหรับการตรวจรับงานซื้อ/งานจ้างและการควบคุมงาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 ข้อ 2.4 ให้ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินทันทีหรือไม่เกิน 1 วันทาการ

