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

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รหัสงาน
SOP-02-01-03

ระยะรวม
ตลอดกระบวนการ
17 ชั่วโมง 40 นาที ตอเรื่อง

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

1

TOR
แตงงตัตั้ง้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการTOR
แต

30 นาที

2

สาขา/ฝาย ทําบันทึกพรอมแตงตั้งคณะกรรมการ TOR พรอมบันทึกในระบบ e-GP
กรณีงานกอสรางตามความหมาย แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และจัดทํา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ป.ป.ช.) และแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(กรณีงานกอสรางตามความหมาย) ในระบบ e-GP

สาขา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ

เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR ตอ ผอ. เพื่อพิจารณา

สาขา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง แตงตั้งคณะกรรมการ ประกาศสอบ
ราคา เอกสารสอบราคาและเอกสารแนบทาย ตามขอบังคับฯ
ขอ 26 ผานงานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบงบประมาณ
ผูกพันงบประมาณ เสนอหัวหนาฝายคลังและพัสดุเพื่อพิจารณา
เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจาง บันทึกขอมูลในแตละโครงการ
พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 1 e-GP
เสนอรายงานรายงาน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ประกาศและ
เอกสารสอบราคา ตอ ผอ. เพื่อพิจารณา

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี

ผอ. อนุมัติ TOR
แกไข/ปรับปรุง

3

4

5

7

8

9

อนุมัติ

จัดทํารายงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ/ประกาศ/
เอกสารสอบราคา

2 ชม.

แกไข/ปรับปรุง
เสนอรายงาน
ตอ ผอ. พิจารณา
อนุมัติ
ประกาศเผยแพร
ในเว็บไซตหนวยงาน
และ www.gprocurement.go.th

รับซองสอบราคา
ตรวจสอบผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน
เปดซองใบเสนอราคา
พรอมรายงานผลการพิจารณา

3.5 ชม.

1 ชม.

30 นาที

3 ชม.

เจาหนาที่พัสดุ

เผยแพรเอกสารกอนวันรับซองไมนอยกวา 10 วัน จัดทําเอกสาร เจาหนาที่พัสดุ
ในเว็บไซต ของหนวยงานและwww.gprocurement.go.th
พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 2-4 e-GP

กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน บันทึกรายชือ่ ผู
ขอรับเอกสาร รายชื่อผูย ื่นเสนอราคา ใน
www.gprocurement.go.th

คณะกรรมการ

ตรวจสอบผูเสนอราคาวามีผลประโยชนรวมกันหรือไม
พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 6 e-GP

คณะกรรมการ

เปดซองใบเสนอราคา อานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ลงนามกํากับ ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก
เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 7-8
e-GP

คณะกรรมการ

พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 5 e-GP

-2ลําดับ

ผังกระบวนการ

10
11

ทําขออนุมัติซื้อ/จาง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 ชม.

ตรวจสอบหลักฐานการเสนอราคาทั้งหมด และทําขออนุมัติซื้อ/
จาง พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งหมด แจงผูชนะการเสนอ
ราคาทําสัญญา พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 9 e-GP

ไมอนุมัติ

เจาหนาที่พัสดุ

เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนไดอนุมตั ใิ หซื้อหรือจาง แจงผู เจาหนาที่พัสดุ
เสนอราคาทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่ง
ซื้อ/ใบสั่งจาง)

เสนอขออนุมัติซื้อ/จาง
ตอ ผอ. พิจารณา

พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 10 e-GP

อนุมัติ

12

ผูรับผิดชอบ

2 ชม.

จัดทําสัญญา

จัดทําสัญญา เอกสารแนบทายสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ทั้งสองฝายลงนามรวมกันตอหนาพยาน กับทั้งสองฝายประทับตรา /
หลักประกันสัญญา อัตรารอยละ 5 ของวงเงิน สงสําเนาให สตง.

เจาหนาที่พัสดุ

การสงมอบงานของผูขาย/ผูรับจางใหมีหนังสือแจงสงงานมอบใหแกโรงเรียน (สงงาน
สารบรรณ เจาหนาที่พัสดุ หรือผูควบคุมงาน) ผูรับหนังสือสงมอบงานจะตองนํา
หนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทัน
ใหลงรับในวันทําการถัดไป และใหสงมอบใหแกผูควบคุมงานตอ (กรณีงานกอสราง)

เจาหนาที่พัสดุ

กรณี : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมา
สง เวลา 3-5 ชั่วโมง (แลวแตกรณี)
กรณี : คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจผลงานที่ผูรบั จางสงมอบ เวลา 3 วันทําการ
นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับ
ทราบการสงมอบงาน เวลา 1 วัน เจาหนาที่พัสดุออกใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจการ
จาง/ใบเบิกพัสดุ (แลวแตกรณี) พรอมทั้งลงทะเบียนคุมใบตรวจรับ/การจาง/ใบเบิก
พัสดุ พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 14 e-GP
เมื่อไดรับใบตรวจรับพัสดุ/ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (ใบตรวจการจาง) จาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางการจาง กรณี มีครุภัณฑจะดําเนินการ
ออก-ติดหมายเลขครุภัณฑ บันทึกลงบัญชีทะเบียนคุมทรัพยสินในระบบคอมพิวเตอร
จัดทํารายงานและอนุมัติเบิกจายเงิน พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 14 e-GP ผานงาน
การเงินและบัญชี บันทึกบัญชีรายวันเจาหนี้ ผานหัวหนาฝายคลังและพัสดุ
เพื่อดําเนินการเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบผลการตรวจรับพัสดุหรือการจางและ
อนุมัติจายเงิน

คณะกรรมการ/
เจาหนาที่พัสดุ

พรอมบันทึกลูกบอลลูกที่ 11-13 e-GP

13
ผูขาย/ผูรับจาง
สงมอบพัสดุ

14

15

ไมถูกตอง
คณะกรรมการตรวจรับ/
กรรมการตรวจการจาง

ถูกตอง

ใบสงของ/ใบแจงหนี้
ใบสงมอบงาน

3 ชม.
ใบตรวจรับพัสดุ/
ใบเบิกพัสดุ

30 นาที

บันทึกรายงานและอนุมัติ
จายเงิน ให ผอ. พิจารณาอนุมัติ

16

17

สงรายงานใหงานการเงินและบัญชี
และงานพัสดุสําเนาจัดเก็บเอกสาร

ตรวจสอบความชํารุดบกพรอง

18

10 นาที

(ถามี)

30 นาที
นหลักกประกั
ประกันสันญสัญาญญา
คืนคืหลั

สงเอกสารทั้งหมดงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุสําเนาเอกสารและจัดทําเก็บเอกสารเพื่อรอการ
ตรวจสอบ และยังมีกระบวนการแจงความชํารุดบกพรอง
ระหวางการรับประกัน (ถามี) และออกหนังสือรับรองผลงาน
(ถามี)
กรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของสิ่งของหรืองานจาง
ภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองตาม
สัญญา ใหรีบรายงาน ผอ. เพือ่ แจงใหผขู ายหรือผูรับจาง
ดําเนินการแกไขซอมแซม พรอมกับแจงใหผูค้ําประกันทราบ
เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหคืนหลักประกัน
สัญญาใหแกคูสัญญา โดยไมตองรอใหมีรองขอคืนจากคูสัญญา
(อางอิง : ตามหนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา)

จบ

หมายเหตุ บางเรื่องมีกระบวนการทางคดีความที่จะตองจัดเตรียมเอกสาร และรวมทั้งหนังสือโตตอบ

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี
สาขาวิชา/ฝาย
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ

