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

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

เริ่มตน

1

4

ไมอนุมัติ

เจาหนาที่พัสดุ

2 ชม.

จัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
เอกสารแนบทายสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ทั้งสองฝายลงนามรวมกันตอหนาพยาน กับทั้งสอง
ฝายประทับตรา
บันทึกลูกบอลลูกที่ 5-6 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

10 นาที

การสงมอบงานของผูข าย/ผูรับจางใหมีหนังสือแจงสงงาน
มอบใหแกโรงเรียน (สงงานสารบรรณ เจาหนาที่พัสดุ) ผูรับ
หนังสือสงมอบงานจะตองนําหนังสือไปใหงานสารบรรณลง
รับในวันนั้นทันที เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทันให
ลงรับในวันทําการถัดไป บันทึกลูกบอลลูกที่ 8
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขาย
หรือผูรับจางนําพัสดุมาสง
เจาหนาที่พัสดุออกใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจการจาง/ใบ
เบิกพัสดุ (แลวแตกรณี) พรอมทั้งลงทะเบียนคุมใบตรวจ
รับ/การจาง/ใบเบิกพัสดุ
บันทึกลูกบอลลูกที่ 8

เจาหนาที่พัสดุ

6

ผูขาย/ผูรับจาง
สงมอบพัสดุ

ไมถูกตอง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี

เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนไดอนุมัติใหซื้อหรือจาง แจงผู เจาหนาที่พัสดุ
เสนอราคาทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่ง
ซื้อ/ใบสั่งจาง)
บันทึกลูกบอลลูกที่ 3-4 e-GP

อนุมัติ
ออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง

7

2 ชม.

เสนอรายงาน
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ตอ ผอ. พิจารณา

5

ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
กรณีไมถูกตอง นําเอกสารสงคืนสาขาวิชา/ฝาย เพื่อแกไข
กรณีถูกตอง งานพัสดุดําเนินการลงเลขรับ/สําเนาและจัดเก็บ
เอกสาร
พรอมทั้งกรอกขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง เพิ่มโครงการจัดซื้อจัด
จางในระบบ e-GP
เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอจัดซื้อ/จัดจาง โดยวิธีกรณีพิเศษ
พรอมแนบรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จาง รวมทั้งคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อใหผูอํานวยการอนุมัติ บันทึกลูกบอลลูกที่
1 e-GP ผานงานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบงบประมาณ
และผูกพันงบประมาณ เสนอหัวหนาฝายคลังและพัสดุเพื่อ
พิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร
จัดทํารายงาน
และแตงตั้งคณะกรรมการฯ

รายละเอียดงาน

สาขาวิชา/ฝาย
เจาหนาที่สารบรรณ
เจาหนาที่พัสดุ

2

3

ระยะรวม
ตลอดกระบวนการ
7 ชั่วโมง 50 นาที ตอเรื่อง

สาขา/ฝาย ทําบันทึกขอความขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง จัดทําตารางแสดง
วงเงินงบประมาณ (ป.ป.ช.) สงเอกสารทีง่ านสารบรรณ งานสารบรรณ
นําเอกสารสงงานพัสดุเสนอผูอาํ นวยการ ผานฝายคลังและพัสดุ พรอม
ใบเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผานฝายคลังและพัสดุ

ใบเสนอราคา
พรอม Spec.

เอกสาร
รัรับบเอกสาร

รหัสงาน
SOP-02-01-06

ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

ใบสงของ/ใบแจงหนี้/
ใบสงมอบงาน

ใบตรวจรับพัสดุ/ใบ
เบิกพัสดุ

3 ชม.

ถูกตอง

คณะกรรมการ/
เจาหนาที่พัสดุ

8

ทําบันทึกรายงาน
และอนุมัติจายเงิน ให ผอ. พิจารณา
อนุมัติ

30 นาที

เมื่อไดรบั ใบตรวจรับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กรณี มีครุภัณฑจะดําเนินการออก-ติดหมายเลขครุภัณฑ บันทึกลงบัญชีทะเบียน
คุมทรัพยสินในระบบคอมพิวเตอร
ทํารายงานและอนุมัตเิ บิกจายเงิน บันทึกลูกบอลลูกที่ 8 ผานงานการเงินและ
บัญชี บันทึกบัญชีรายวันเจาหนี้ ผานหัวหนาฝายคลังและพัสดุ เพื่อดําเนินการ
เสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจายเงิน

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี

9

สงรายงาน
ใหเจาหนาที่การเงิน และสําเนาให
เจาหนาที่พัสดุ

10 นาที

สงเอกสารทั้งหมดใหงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุสําเนาเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อรอการ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี

จบ

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

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รหัสงาน
SOP-02-01-07

ระยะรวม
ตลอดกระบวนการ
11 ชั่วโมง 30 นาทีตอเรื่อง

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

1

เมื่อทราบวงเงินในการจัดหาพัสดุแลวใหจัดทําบันทึกเสนอขอแตงตั้ง
คณะกรรมการ TOR ใหแตงตั้งคณะกรรมการราง TOR (เพื่อ
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะของงานจางที่ปรึกษาหรือขอบเขต
งานที่จะจางฯ) สาขา/ฝาย ทําบันทึกพรอมแตงตั้งคณะกรรมการ
TOR

สาขา/ฝาย

เมื่อผูอํานวยการเห็นชอบบันทึกและลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุแจงคําสั่งใหคณะกรรมการ
และคณะกรรมการราง TOR ทราบ คณะกรรมการราง TOR จัดทํา
รางขอบเขตงาน TOR เสนอผูอํานวยการ ขออนุมัติรางฯ

คณะกรรมการ

2 ชม.

เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษา
1) เสนอ ผอ.ตามขอบังคับฯ ขอ 47
2) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา ตามขอบังคับฯ ขอ
48 พรอมออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา เพื่อใหยื่นขอเสนอรับงาน
บันทึกลูกบอลลูกที่ 1 e-GP
ผานงานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบงบประมาณและผูกพัน
งบประมาณ เสนอหัวหนาฝายคลังและพัสดุเพื่อพิจารณา

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี

30 นาที

เมื่อผูอํานวยการอนุมัติในรายงานขอจางที่ปรึกษา และ
ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามเสนอแลว ให
เจาหนาที่พัสดุสงสําเนาคําสั่งใหคณะกรรมการฯ ทราบ
เพื่อดําเนินการตอไป
บันทึกลูกบอลลูกที่ 2 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

เชิญที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดาน
ราคา

เจาหนาที่พัสดุ

รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เพื่อพิจารณาสั่งจางโดยเสนอ
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
บันทึกลูกบอลลูกที่ 3 e-GP

คณะกรรมการ

แตงตั้งคณะกรรมการ TOR

2

แกไข/ปรับปรุง
ผอ. อนุมัติ TOR
อนุมัติ

3

จัดทํารายงาน
แตงตั้งคณะกรรมการฯ

4

5

แกไข/ปรับปรุง

เสนอรายงาน
ตอ ผอ. พิจารณา
อนุมัติ

ที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค
และขอเสนอดานราคาพรอมกัน

7

เปดซองใบเสนอราคา
พรอมรายงานผลการพิจารณา

2 ชม.

-2ลําดับ

ผังกระบวนการ

8

ทําขออนุมัติซื้อ/จาง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 ชม.

ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด ทําบันทึกขออนุมัติจัดจางที่
ปรึกษา เสนอ ผอ.
บันทึกลูกบอลลูกที่ 4 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนไดอนุมัติใหจางที่ปรึกษา และ
จัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง
จาง)

เจาหนาที่พัสดุ

จัดทําสัญญา เอกสารแนบทายสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญา ทั้งสองฝายลงนามรวมกันตอหนาพยาน กับ
ทั้งสองฝายประทับตรา /หลักประกันสัญญา อัตรารอย
ละ 5 ของวงเงิน (ถามี)
บันทึกลูกบอบลูกที่ 5-7 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

การสงมอบงานของที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาใหมีหนังสือแจงสงงานมอบ
ใหแกโรงเรียน (สงงานสารบรรณ เจาหนาที่พัสดุ ) ผูรับหนังสือสง
มอบงานจะตองนําหนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที
เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทันใหลงรับในวันทําการถัดไป
บันทึกลูกบอลลูกที่ 8 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่ที่ปรึกษาสงมอบวาเปนไปตาม
เงื่อนไขตามสัญญาจางหรือไม

คณะกรรมการ

เมื่อไดรับใบตรวจรับพัสดุ/ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (ใบ
ตรวจการจาง) จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการ
จางการจาง ทํารายงานและอนุมัติเบิกจายเงิน
ผานงานการเงินและบัญชี บันทึกบัญชีรายวันเจาหนี้ ผาน
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ เพือ่ ดําเนินการเสนอผูอ ํานวยการ
โรงเรียนทราบผลการตรวจรับพัสดุหรือการจางและอนุมัติ
จายเงิน บันทึกลูกบอลลูกที่ 8 e-GP

เจาหนาที่พัสดุ

9
เสนอขออนุมัติซื้อ/จาง
ตอ ผอ. พิจารณา
อนุมัติ

10

2 ชม.

จัดทําสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จาง

11
ที่ปรึกษา
สงมอบงาน

ใบสงของ/ใบแจงหนี้
ใบสงมอบงาน

12

20 นาที

3 ชม.
ไมถูกตอง
คณะกรรมการ

ถูกตอง

13

บันทึกผลการตรวจรับงาน

30 นาที

บันทึกรายงานและอนุมัติ
จายเงิน ให ผอ. พิจารณาอนุมัติ

14

10 นาที

สงรายงานใหเจาหนาที่การเงิน

สงรายงานใหเจาหนาที่การเงิน
และสําเนาใหเจาหนาที่พัสดุ
และสําเนาใหเจาหนาที่พัสดุ

จบ

ผูรับผิดชอบ

สงเอกสารทั้งหมดใหงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุสําเนาเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
เพื่อรอการตรวจสอบ

เจาหนาที่พัสดุ

