การประชุมชี้แจงการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้ องประชุมน้ อมเกล้ า อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.
เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป

กลุม่ งานพัสดุ สลธ.

กระบวนการบริหารพัสดุ
1. การเตรี ยมการจัดหาพัสดุ
2. การจัดหาพัสดุ

การสํารวจ กําหนดความต้ องการ
การจัดซื ้อ/จ้ าง สัญญา การตรวจรับ

3. การจัดการพัสดุ บริ หารพัสดุ

การเก็บรักษา เบิกใช้ บํารุงรักษา จําหน่าย
บันทึกการควบคุม

4. การตรวจสอบและรายงานผล

การรายงานแสดงยอดคงเหลือถูกต้ อง
ตรงกันกับพัสดุท่ีมอี ยู่จริง

ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับการจัดซือ้ จัดจ้ าง
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3

• เกี่ยวข้องกับ สํานัก/กอง/กลุ่ม ผูก้ าํ หนดความต้องการ (หรื อเรี ยกว่าผูใ้ ช้งาน)
กําหนดแหล่งเงินงบประมาณหรื อเงินนอกงบประมาณ(ถ้ามี) คณะกรรมการต่างๆ
และผูบ้ นั ทึกคุมพัสดุในสํานัก/กอง/กลุ่ม
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ผูด้ าํ เนินการ (กลุ่มงานพัสดุ)

• หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ ซึ่ งเป็ นผูอ้ นุมตั ิ หรื อรับทราบการดําเนินการ
ต่างๆ ในที่นี่จะเรี ยกว่าผูม้ ีอาํ นาจ

คําสัง่ ศอ.บต. 1180/2561 ลว 12 พ.ย. 61
การมอบอํานาจฯ การดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
หนังสื อ นร 5201.4/ว 141 ลว 21 ม.ค. 62
การดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
หนังสื อ นร 5201.4/ว 160 ลว 23 ม.ค. 62
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบตั ิการดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
หนังสื อ นร 5201.4/ว 165 ลว 25 ม.ค. 62
สํารวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างฯ

สํานัก/กอง ....
1. ขออนุมตั ิหลักการ /ดําเนินการตามแผนงาน/
งาน/โครงการ/กิจกรรม +กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ /ขอบเขตของงาน และรหัส
งบประมาณ รหัสแหล่งของเงินที่ใช้
3. บันทึกแจ้งกลุ่มงานพัสดุ +แบบใบเสนอซื้อ/
จ้าง + เอกสารขั้นตอนที่ 1

กลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ/ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ
2. พิจารณา อนุมตั ิให้ดาํ เนิน

4. จัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง + ขออนุมตั ิแต่งตั้ง
คกก.ฯ ผ่านระบบฯ e-GP

5. เห็นชอบ + ลงนามคําสั่งแต่งตั้ง คกก.ฯ +
ประกาศเชิญชวน (ถ้ามี)

6. จัดทํารายงานผลการพิจารณา + ขออนุมตั ิ
จัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบฯ e-GP

7. อนุมตั ิส่งั ซื้อ/จ้าง + ลงนามประกาศผูช้ นะฯ

8. จัดทําสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง ผ่านระบบฯ e-GP 9.ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ/จ้าง
10. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง
= PO ในระบบ GFMIS 7XXXXXXXXXX
12. บันทึกข้อมูลพัสดุที่ได้รับ + ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง + บันทึกถึง
กลุ่มงานคลัง เพื่อเบิกจ่ายเงิน

11. - ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง ส่ งมอบงาน
- คกก.ฯ ตรวจรับเรี ยบร้อย
- จนท.พัสดุ บันทึกข้อมูลส่ งมอบ+ตรวจ
รับในระบบ e-GP
- บันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS
- ส่ งมอบพัสดุให้สาํ นัก/กอง...
- บันทึกส่ งเอกสารการจัดหาพัสดุให้
สํานัก/กอง.....

คําสัง่ ศอ.บต. ที่ 1180/2561 ลว 12 พ.ย. 61
เรื่ อง การมอบอํานาจฯ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

สํานัก/กอง........

10,000 บาท

< =5,000 บาท

= > 5,000 – 10,000 บาท

Manual

e - GP

ระเบียบฯ ข้อ 22,23

ระเบียบฯ ข้อ 22,23

ใบสั่งซื้อ/จ้าง ฯลฯ

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ฯ

ครบกําหนด
ส่ งมอบ + ตรวจรับ

ครบกําหนด
ส่ งมอบ + ตรวจรับ

ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
ผ่าน KTB Corp
กค 0402.2/ว103 ลว 1 ก.ย. 59

บันทึกขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานคลัง

กลุ่มงานพัสดุ
ทะเบียนคุม PO +
ตรวจรับ บร 01 ระบบ GFMIS
ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง (PO)
(GFMIS : 7XXXXXXXXX)
ใบตรวจรับพัสดุ (บร.01)
GFMIS: 8XXXXXXXXX
บันทึกส่ งเอกสาร
การจัดหาพัสดุ

หนังสื อ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว 7 มี.ค. 61
คชจ.ในการบริ หารงาน ฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
การดําเนินการจัดหา
วงเงิน # 10,000 บาท

รายงานขอความเห็นชอบ

วันทําการ
ถัดไป

>10,000

คําสั่ง ศอ.บต. ที่ 924/2560 ลว 24 ส.ค. 60
เรื่ อง การมอบอํานาจด้านพัสดุให้กบั ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

หน่วยงานภายนอก

สํานัก/กอง...

กลุ่มงานพัสดุ

จัดหาพัสดุ
+ e-GP
(ส่ งมอบ + ตรวจรับ)

เอกสารจัดซื้อ/จ้าง

ทะเบียนคุม PO +
ตรวจรับ บร 01 ระบบ GFMIS
ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง (PO)
(GFMIS : 7XXXXXXXXX)
ใบตรวจรับพัสดุ (บร.01)
GFMIS: 8XXXXXXXXX

บันทึกขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานคลัง

บันทึกส่ งเอกสาร
การจัดหาพัสดุ

หนังสื อ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลว 5 ก.พ. 62
เรื่ อง แนวทางการประกาศผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และสาระสําคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
กรณี ที่ไม่ได้ดาํ เนินการในระบบ e-GP

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัสหน่ วยงาน
2501600000
2501600001
2501600002
2501600004
2501600005
2501600006
2501600007
2501600009
2501600010
2501600011
251695000016
251695000017

ชื่ อหน่ วยงาน
ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
สํานักงานเลขาธิการ (ศอ.บต.)
กองบริ หารยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. ศอ.บต.
กองส่ งเสริ มและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมัน่ คง (ศอ.บต.)
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ ายพลเรื อน จชต. ศอ.บต.
กองประสานและเร่ งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จชต. ศอ.บต.

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต.

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ศอ.บต.)
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศอ.บต.)
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรี และราชการส่ วนกลาง (ศอ.บต.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร (ศอ.บต.)
กองส่ งเสริ มและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ ายพลเรื อน ต้ (ศอ.บต.)

จนท.
ศอ.บต.
สลธ.
กบย.
กสม.
สพจ.
กปพ.
กปค.
กตส.
ศปท.
กปร.
กพร.
กสพ.

รู ฮานี
สุ ชานันท์
อาวาติ๊ฟ
พัชยา
จุฑามาส
ศรี วกิ า
นุชรี

มาสมีณี

