กระบวนการจัดซือ้ สินค้ าและบริการ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้ ผ้ ขู อซื ้อทราบขันตอนและแนวทางปฎิ
้
บตั ิในการขอซื ้อสินค้ า/บริ การ เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ า/บริ การตรงตามความ
ต้ องการ และตรงตามเวลาที่กาหนด

2. ขอบเขต (Scope)
2.1 ใช้ กบั ผู้ขอซื ้อที่ต้องการสินค้ าและบริ การ
2.2 เริ่ มตังแต่
้ ผ้ ขู อซื ้อมีความต้ องการสินค้ า, ทาใบสอบราคาในระบบ PR web, การจัดส่งสินค้ า, การตรวจรับ
สินค้ า, ทาเอกสารเพื่อส่งทางบัญชีเพื่อทาจ่าย

3. ผู้รับผิดชอบ
3.1 ผู้ขอซือ้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- กรอกเอกสาร PIR เพื่อขอให้ ทางส่วนจัดซื ้อหาราคาสินค้ าและบริการ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจซื ้อ
- ทาใบสอบราคาในระบบ PR Web โดยใส่รายละเอียดสินค้ าให้ ครบถ้ วน จานวนที่ต้องการ วันที่
ต้ องการจัดส่งสินค้ า
- กรอกแบบฟอร์ ม เพื่อขอเพิ่มรหัสสินค้ า
- ตรวจรับสินค้ า และนาเสนอผู้มีอานาจตรวจรับสินค้ าเพื่อเซ็นต์รับสินค้ า ตามอานาจดาเนินการ เรื่ อง
การตรวจรับ ข้ อ.1
- กรณีที่การรับสินค้ าที่มลู ค่าเกิน 400,000 บาท ผู้ขอซื ้อต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บสินค้ าและ
นาเสนอ CEO เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- สินค้ าหรื อบริ การทีเ่ ป็ นงบลงทุน ผู้ขอซื ้อต้ องขอเลขทีง่ บลงทุนจากทางบัญชี
- งานก่อสร้ าง, ต่อเติม, ซ่อมแซม สิง่ ปลูกสร้ าง อาคาร เครื่ องจักร หน่วยงานต้ องส่งให้ ทางช่างประเมิน
งานและแนบใบประเมินจากทางช่างมาด้ วย
- อุปกรณ์ IT ผู้ขอซื ้อต้ องส่งให้ ทาง I/T ประเมินงาน และแนบใบประเมินงานจากทาง I/T มาด้ วย
3.2 ส่ วนจัดซือ้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
- รับฟอร์ ม PIR ที่มีการกรอกเอกสารเรี ยบร้ อบแล้ วจากหน่วยงาน และสอบถามราคากับทางผู้ขาย
- รับใบสอบราคา และตรวจสอบรายละเอียดของสินค้ าและบริ การ
- คัดเลือกผู้ขาย
- ตอบราคากลับในระบบ PR Web และจัดทาใบสัง่ ซื ้อ นาเสนอผู้มอี านาจอนุมตั ิ และส่งใบสัง่ ซื ้อให้
ผู้ขาย และติดตามการส่งมอบสินค้ า
- ส่งแบบฟอร์ มการขึ ้นทะเบียนประวัติผ้ ขู ายให้ ผ้ ขู ายกรอกรายละเอียด
- กรอกแบบฟอร์ ม เพื่อดาเนินการขอแก้ ไขรหัสสินค้ า เพื่อส่งให้ ทางบัญชีทาการแก้ ไข
- กรณีสนิ ค้ ามีปัญหา ติดต่อกับทางผู้ขายเพื่อเคลมสินค้ าและแก้ ไขเอกสาร
- จัดส่งเอกสารให้ กบั ทางบัญชี เพื่อทาการจ่ายเงินให้ กบั ทางผู้ขาย

3.3 ส่ วน Receiving และ ส่ วน Logistics
- รับสินค้ าและจัดส่งสินค้ าให้ กบั หน่วยงานผู้ขอซื ้อ
- คีย์รับสินค้ าในระบบ AX
3.4 ส่ วนบัญชีและส่ วนการเงิน
- รับวางบิลกับทางผู้ขาย และกาหนดวันชาระเงิน
- ทาการบันทึกบัญชี และทาการจ่ายเงินให้ กบั ทางผู้ขาย
- ออกรหัสสินค้ า
- เพิ่มรหัสผู้ขาย

4. ขัน้ ตอนและกระบวนการจัดซือ้
4.1 กรณีผ้ ขู อซื ้อมีความต้ องการข้ อมูลรายละเอียดสินค้ าเพื่อใช้ ในการตัดสินใจซื ้อ แต่ยงั ไม่ซื ้อ ให้ ผ้ ขู อซื ้อกรอก
รายละเอียดในฟอร์ ม PIR (อยูใ่ น Intranet: แบบฟอร์ ม / แบบฟอร์ ม (จัดซื ้อ) / แบบฟอร์ มขอข้ อมูลจัดซื ้อ (PIR)) และให้ ผ้ มู ี
อานาจอนุมตั ิ และส่งให้ สว่ นงานจัดซื ้อ ทาง E-mail: Procurement@doitung.org โดยทางจัดซื ้อส่งรายละเอียดสินค้ าและ
ราคาให้ หน่วยงาน ประมาณ 7-15 วัน
4.2 กรณีที่ผ้ ขู อซื ้อต้ องการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ ให้ ผ้ ขู อซื ้อทาใบสอบราคาในระบบ PR Web โดยใส่รายละเอียด
ให้ ครบถ้ วน เช่น รายละเอียดสินค้ า, จานวนที่ต้องการ, วันทีต่ ้ องการสินค้ า เป็ นต้ น (วิธีการทา PR Web อยูใ่ น Intranet:
ใบขอใช้ บริ การ/ขอซื ้อออนไลน์ (PR Web)/ผู้ขอซื ้อ/คูม่ ือ) กรณีเป็ นงบลงทุน ผู้ขอซื ้อต้ องแนบเอกสารเลขที่งบลงทุนที่ได้ จาก
ทางบัญชีมาด้ วย
4.3 เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อรับใบสอบราคาและตรวจสอบความถูกต้ อง กรณีไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อจะแจ้ งกลับผู้ขอ
ซื ้อ เพื่อดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
4.4 เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อดาเนินการสอบราคากับผู้ขาย และคัดเลือกผู้ขาย ตามระเบียบจัดซื ้อ ในหมวดวิธีซื ้อและวิธี
จ้ าง
4.5 เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อตอบราคากลับผู้ขอซื ้อ ในระบบ PR Web โดยระยะเวลาในการตอบราคากลับ รายละเอียด
ตามข้ อกาหนดระยะเวลาในการจัดซื ้อ
4.6 หน่วยงานผู้ขอซื ้ออนุมตั ใิ บขอซื ้อ ตามอานาจอนุมตั ิ เรื่ องการจัดหาทัว่ ไป ข้ อ 1 กรณีไม่อนุมตั ถิ ือว่าจบ
4.7 เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อตรวจสอบใบขอซื ้อที่อนุมตั ิแล้ วจาก E-mail: Procurement@doitung.org โดยใบขอซื ้อที่
ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วจะเป็ นสัง่ ซื ้ออัตโนมัติในระบบ AX
4.8 เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อเข้ าระบบ AX และทาการใส่รายละเอียดเพิม่ เติมในใบสัง่ ซื ้อ
4.9 เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อตรวจสอบความถูกต้ อง, สัง่ พิมพ์ใบสัง่ ซื ้อ, ลงนามในใบสัง่ ซื ้อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบ
และนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิการสัง่ ซื ้อ
4.10 ผู้มีอานาจอนุมตั ิของส่วนงานจัดซื ้อ พิจารณาลงนามอนุมตั ิ ตามอานาจดาเนินการ เรื่ องการจัดหา เฉพาะ
ข้ อ 1 กรณีไม่อนุมตั ใิ บสัง่ ซื ้อ ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อแก้ ไขเอกสารให้ ถกู ต้ อง

4.11 เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อส่งใบสัง่ ซื ้อที่มีลายเซ็นต์ผ้ อู นุมตั เิ รี ยบร้ อยแล้ วให้ กบั ทางผู้ขายทางแฟกซ์ หรื อ E-mail และ
ติดตามว่าผู้ขายว่าได้ รับเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่ และยืนยันเรื่ องกาหนดการส่งมอบสินค้ ากับทางผู้ขาย สาหรับ
ใบสัง่ ซื ้อทีเ่ จ้ าหน้ าที่ Receiving, Logistic เป็ นผู้ไปรับสินค้ า เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อจะให้ ใบสัง่ ซื ้อตัวจริงให้ กบั ทาง Receiving,
Logistic เพื่อใช้ แนบเอกสารส่งทางบัญชี
4.12 หัวหน้ าส่วนงานจัดซื ้อแจ้ งหน่วยงานผู้ขอซื ้อให้ รับทราบถึงกาหนดวันส่งสินค้ า โดยแจ้ งทุกวันศุกร์ ทาง Email ชื่อเรื่ อง Purchase Status
4.13 เข้ าสูก่ ระบวนการจัดส่งสินค้ าให้ กบั ผู้ขอซื ้อ
4.14 ผู้ขอซื ้อตรวจรับสินค้ า เช่น จานวน สเปคสินค้ า
4.15 กรณีผ้ ขู อซื ้อได้ รับสินค้ าไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง ให้ ผ้ ขู อซื ้อแจ้ งเจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ เพื่อดาเนินการแก้ ไข เข้ า
สูข่ นตอนการเคลมสิ
ั้
นค้ า
4.16 ผู้ขอซื ้อตรวจรับสินค้ าถูกต้ องครบถ้ วน ตรงตามใบส่งของหรื อใบกากับภาษี ผู้ขอซื ้อเซ็นต์รับสินค้ าและนาส่ง
ผู้มีอานาจอนุมตั กิ ารตรวจรับ ตามอานาจอนุมตั ิ การตรวจรับ ข้ อ 1 และนาเอกสารดังกล่าวส่งให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
Receiving
4.17 เจ้ าหน้ าที่ Receiving หรื อ หน่วยงานผู้ขอซื ้อ ที่เข้ าระบบ AX ได้ คีย์รับสินค้ าในระบบ AX และพิมพ์เอกสาร
การคีย์รับสินค้ า (Packing Slip)
4.18 เจ้ าหน้ าที่ Receiving หรื อ เจ้ าหน้ าที่ Logistic หรื อ เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ ส่งเอกสารใบรับสินค้ าทีม่ ีลายเซ็นต์ผ้ มู ี
อานาจอนุมตั ิรับสินค้ า, ใบ Packing Slip และใบสัง่ ซื ้อต้ นฉบับ ให้ กบั ทางบัญชี เพื่อดาเนินการทาจ่ายให้ กบั ทางผู้ขาย
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หรือ E-mail ให ้กลับผู ้จาหน่ายและติดตามว่า
ได ้รับเอกสารถูกต ้องและครบถ ้วนหรือไม่

้ แจ ้งหน่วยงาน
4.12 หัวหน ้าส่วนจัดซือ
รับทราบกาหนดวันส่งสินค ้าโดยแจ ้งทุกวันศุกร์
่ เรือ
ทาง E-mail ชือ
่ ง Purchase Status

4.13 กระบวนการส่งสินค ้า

B

กระบวนการ

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารทีเ่ กีย
่ วข้อง

้
4.15 แจ ้งเจ ้าหน ้าทีจ
่ ัดซือ
แจ ้งผู ้ขายเพือ
่ ทาการแก ้ไข

้
ผู ้ขอซือ

้ , ใบส่งของ,
ใบสัง่ ซือ
ใบกากับภาษี

กระบวนการเคลมสินค ้า

้
เจ ้าหน ้าทีส
่ ว่ นจัดซือ

ใบเคลม , ใบลดหนี้

4.16 ผู ้มีอานาจอนุมต
ั ข
ิ องหน่วยงานผู ้
้ เซ็นต์รับสินค ้าในใบส่งสินค ้าตาม
ขอซือ
อานาจอนุมต
ั ใิ นการตรวจรับ ข ้อ 1

ผู ้มีอานาจอนุมัตข
ิ อง
้
หน่วยงานผู ้ขอซือ

ใบส่งของ,
ใบกากับภาษี

้ ที่
4.17 เจ ้าหน ้าที่ Receiving หรือผู ้ขอซือ
เข ้าระบบ AX ได ้ คียร์ ับสินค ้าในระบบ AX

เจ ้าหน ้าที่ Receiving

ใบส่งของ,
้
ใบกากับภาษี , ใบสัง่ ซือ
Packing Slip

4.18 เจ ้าหน ้าที่ Receiving , เจ ้าหน ้าที่
้ ส่งเอกสารใบรับสินค ้าทีม
จัดซือ
่ ล
ี ายเซ็นต์
้
ผู ้มีอานาจอนุมต
ั ริ ับสินค ้า , ใบสัง่ ซือ
ต ้นฉบับ ให ้กับทางบัญชี

้
เจ ้าหน ้าทีส
่ ว่ นจัดซือ
เจ ้าหน ้าที่ Receiving

้ , ใบส่งของ,
ใบสัง่ ซือ
ใบกากับภาษี
Packing Slip

B

4.14 หน่วยงาน
้ ตรวจ
ผู ้ขอซือ
รับสินค ้า

ไม่ครบถ ้วน

ไม่ถก
ู ต ้อง

ได ้รับสินค ้า
ครบถ ้วนถูกต ้อง

จบ

5. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- ระเบียบจัดซื ้อ
- อานาจดาเนินการ
- แผนผังส่วนจัดซื ้อ
- แบบฟอร์ มขอข้ อมูลจัดซื ้อ (PIR)
- ตัวอย่างใบสอบราคา
- ตัวอย่างใบสัง่ ซื ้อ
- ตัวอย่างใบส่งของ/ใบกากับภาษี
- ตัวอย่าง Packing Slip
- รายงานการสัง่ ซื ้อ (Purchase Status)

