มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure : SOP)
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ
ทั้งเอกสารปกติ (Manual) และระบบ e-GP
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รหัสงาน
SOP-02-01-05

ระยะรวม
ตลอดกระบวนการ
14 ชั่วโมง 30 นาที/เรื่อง

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

1
แตงตั้งคณะกรรมการ TOR
แตงตั้งคณะกรรมการ TOR

2

เมื่อทราบวงเงินในการจัดหาพัสดุแลวใหจัดทําบันทึกเสนอขอแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้:- 1 งานจางกอสราง : ใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการกอน (ตามมติครม.เมื่อ 6 ก.พ. 50) 2
ใหแตงตั้งคณะกรรมการราง TOR (เพื่อกําหนดคุณสมบัติของสิ่งของที่ซื้อ หรือ
ขอบเขตงานที่จะจางฯ) สาขา/ฝาย ทําบันทึกพรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
TOR

สาขา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ

เมื่อผูอํานวยการเห็นชอบบันทึกและลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ฯ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุแจงคําสั่งใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(งานกอสราง ) และคณะกรรมการราง TOR ทราบ คณะกรรมการราง
TOR จัดทํารางขอบเขตงาน TOR เสนอผูอํานวยการ ขออนุมัติรางฯ
บันทึกใน e-GP กรณีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (งาน
กอสราง)

เจาหนาที่พัสดุ/
คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง/
TOR/ผูอํานวยการ

เจาหนาที่พัสดุจดั ทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 1) เสนอ ผอ. 2)
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธีพเิ ศษ หรือ
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพเิ ศษ /คณะกรรมการอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวของ บันทึกลูกบอลลูกที่ 1-2 e-GP
ผานงานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบงบประมาณในการ
ผูกพันงบประมาณ เสนอผานหัวหนาฝายคลังและพัสดุเพื่อ
พิจารณา

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี

เมื่อผูอํานวยการอนุมัติในรายงานขอซื้อขอจาง
และลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตาม
เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุสงสําเนาคําสั่งให
คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อดําเนินการตอไป

เจาหนาที่พัสดุ

20 นาที

เชิญผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น
วาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได
หรือราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหทําการตอรองราคาลงเทาที่
จะทําได หากเชิญมาหลายรายก็ใหเสนอราคาโดยวิธียื่นซอง และ
พิจารณาเสนอใหซื้อหรือจางรายที่เสนอราคาต่ําสุดสําหรับการ
พิจารณารายต่ําสุด

คณะกรรมการ

3 ชม.

รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เพื่อพิจารณาสั่งซื้อ/สั่งจาง
โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
บันทึกลูกบอลลูกที่ 3 e-GP

คณะกรรมการ

1 ชม.

ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด ทําบันทึกขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจาง เสนอ ผอ.

เจาหนาที่พัสดุ

30 นาที

แกไข/ปรับปรุง
ผอ. อนุมัติ TOR
อนุมัติ

3

2 ชม.

จัดทํารายงาน
แตงตั้งคณะกรรมการฯ

4

5

แกไข/ปรับปรุง

เสนอรายงาน
ตอ ผอ. พิจารณา
อนุมัติ

แจงผูขาย/ผูรับจาง
มาเจรจา/เสนอราคา

7
เปดซองใบเสนอราคา
พรอมรายงานผลการพิจารณา

8

ทําขออนุมัติซื้อ/จาง

9

เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนไดอนุมัติใหซื้อหรือจาง แจงผู เจาหนาที่พัสดุ
เสนอราคาทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่ง
ซื้อ/ใบสั่งจาง)
บันทึกลูกบอลลูกที่ 4 e-GP

เสนอขออนุมัติซื้อ/จาง
ตอ ผอ. พิจารณา

10

อนุมัติ
จัดทําสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จาง

2 ชม.

จัดทําสัญญา เอกสารแนบทายสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ทั้ง
สองฝายลงนามรวมกันตอหนาพยาน กับทั้งสองฝายประทับตรา /
หลักประกันสัญญา อัตรารอยละ 5 ของวงเงิน (ถามี) สงสําเนาให สตง.

บันทึกลูกบอลลูกที่ 5-7 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

-2ลําดับ

ผังกระบวนการ

11
ผูขาย/ผูรับจาง
สงมอบพัสดุ

13

คณะกรรมการตรวจรับ/
กรรมการตรวจการจาง
ถูกตอง

รายละเอียดงาน

20 นาที

การสงมอบงานของผูขาย/ผูรับจางใหมีหนังสือแจงสงงานมอบใหแก
โรงเรียน (สงงานสารบรรณ เจาหนาที่พัสดุ หรือผูควบคุมงาน) ผูรับ
หนังสือสงมอบงานจะตองนําหนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวัน
นั้นทันที เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทันใหลงรับในวันทําการ
ถัดไป และใหสงมอบใหแกผูควบคุมงานตอ (กรณีงานกอสราง)
บันทึกลูกบอลลูกที่ 8 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

3 ชม.

กรณี : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือ
ผูรับจางนําพัสดุมาสง เวลา 3-5 ชั่วโมง (แลวแตกรณี)
กรณี : คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบ
เวลา 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสง
มอบงาน เวลา 1 วัน เจาหนาที่พัสดุออกใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจ
การจาง/ใบเบิกพัสดุ (แลวแตกรณี) พรอมทั้งลงทะเบียนคุมใบตรวจ
รับ/การจาง/ใบเบิกพัสดุ
บันทึกลูกบอลลูกที่ 8 e-GP

คณะกรรมการ/
เจาหนาที่พัสดุ

สงเอกสารทั้งหมดใหงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุสําเนาเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อรอการ
ตรวจสอบ และยังมีกระบวนการแจงความชํารุดบกพรอง
ระหวางการรับประกัน (ถามี) และออกหนังสือรับรอง
ผลงาน (ถามี)
กรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของสิ่งของหรืองาน
จางภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุด
บกพรองตามสัญญา ใหรีบรายงาน ผอ. เพื่อแจงใหผูขาย
หรือผูรับจางดําเนินการแกไขซอมแซม พรอมกับแจงใหผู
ค้ําประกันทราบ

เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี
เจาหนาที่พัสดุ

เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหคืน
หลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา โดยไมตองรอใหมีรอง
ขอคืนจากคูสัญญา
(อางอิง : ตามหนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา)

เจาหนาที่พัสดุ

ใบสงของ/ใบแจงหนี้
ใบสงมอบงาน

12
ไมถูกตอง

ระยะเวลา

ใบตรวจรับพัสดุ/
ใบเบิกพัสดุ

30 นาที

บันทึกรายงานและอนุมัติ
จายเงิน ให ผอ. พิจารณาอนุมัติ

14

10 นาที
สงรายงานใหงานการเงินและบัญชี
และงานพัสดุสําเนาจัดเก็บเอกสาร

15

(ถามี)
ตรวจสอบความชํารุดบกพรอง

16

30 นาที
คืนคืหลันหลั
กประกั
นสัญนญาสัญญา
กประกั

เมื่อไดรับใบตรวจรับพัสดุ/ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (ใบตรวจการจาง)
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางการจาง กรณี มีครุภัณฑ
จะดําเนินการออก-ติดหมายเลขครุภัณฑ บันทึกลงบัญชีทะเบียนคุม
ทรัพยสินในระบบคอมพิวเตอร ทํารายงานและอนุมัติเบิกจายเงิน ผานงาน
การเงินและบัญชี บันทึกบัญชีรายวันเจาหนี้ ผานหัวหนาฝายคลังและ
พัสดุ เพื่อดําเนินการเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบผลการตรวจรับพัสดุ
หรือการจางและอนุมัติจายเงิน บันทึกลูกบอลลูกที่ 8 e-GP

จบ

หมายเหตุ บางเรื่องมีกระบวนการทางคดีความที่จะตองจัดเตรียมเอกสาร และรวมทั้งหนังสือโตตอบ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี

สาขาวิชา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ

