Work Manual
ื้ จ ัดจ้างทำของทีร่ ะลึกสำหร ับกิจกรรมต่างประเทศ
(09) การจ ัดซอ
D

ื้ ของทีร่ ะลึก
1. การจัดทำข ้อมูลและหารือการจัดซอ

-60

ื ค ้นของทีร่ ะลึก
2. การสบ

-60

ื้ จัดจ ้างทำของทีร่ ะลึก
3. การแจ ้งข ้อมูลบริษัท/ร ้านค ้าเพือ
่ จัดซอ

-60

4. การยืมเงิน

-7

5. การตรวจสอบของทีร่ ะลึกและหลักฐานการจ่ายเงิน

D

6. การเบิกเงิน

+30

ื้ ของทีร่ ะลึก
1. การจ ัดทำข้อมูลและหารือการจ ัดซอ
ื ค ้นของทีร่ ะลึก
ผู ้ประสานงานมีเป้ าหมายในการสบ
Purpose:
ื้ ของทีร่ ะลึก (เดิม) สรุปรายการของทีร่ ะลึกทีเ่ คยจัดซอ
ื้ สรุปรายการ
Prerequisite: แผนการจัดซอ
ของทีร่ ะลึกคงเหลือปั จจุบน
ั ข ้อมูลงบประมาณ
Procedure:
ื้ ของทีร่ ะลึก (เดิม) (1 ชวั่ โมง)
1. ทบทวนแผนการจัดซอ
ั (1 ชวั่ โมง)
2. สำรวจของทีร่ ะลึกและสรุปยอดคงเหลือปั จจุบน
ื้ และประเภทของทีร่ ะลึกทีน
่ วกับแผนการจัดซอ
่ ่า
3. หารือและเสนอความเห็นต่อหัวหน ้างาน เกีย
สนใจ/แตกต่างจากปี ทแ
ี่ ล ้ว เพือ
่ นำปรึกษาผู ้บริหารในเบือ
้ งต ้น (1 ชวั่ โมง)
ื ค ้นของทีร่ ะลึก
ความเห็น ข ้อเสนอแนะ หรือข ้อสรุปในการสบ
Output:
3 ชวั่ โมง
Time:
Day to complete task:
D - 60
ื ค้นของทีร่ ะลึก และขออนุม ัติจ ัดซอ
ื้ จ ัดจ้างทำของทีร่ ะลึก
2. การสบ
ื้ จัดจ ้างทำของทีร่ ะลึก
ผู ้ประสานงานเสนอขออนุมต
ั จิ ัดซอ
Purpose:
้
ื
ื้ สรุปรายการของที่
Prerequisite: แผนการจัดซอของทีร่ ะลึก สรุปรายการของทีร่ ะลึกทีเ่ คยจัดซอ
ระลึกคงเหลือปั จจุบน
ั ข ้อมูลงบประมาณ
Procedure:
ื ค ้นประเภทของทีร่ ะลึกจาก website โดยให ้พิจารณาตามแผนการจัดซอ
ื้ ทีต
่ งั ้ ไว ้ ดังนี้
1. สบ
่
ั
(3 ชวโมง ต่อ 1 รายการ)
่ เป้ าหมายผู ้รับของทีร่ ะลึก แบ่งเป็ น หน่วยงาน/ผู ้นำคณะ/ผู ้อำนวยการ
a. กลุม
ี่ วชาญ/อาจารย์/ผู ้ประสานงานทีด
ผู ้เชย
่ แ
ู ลคณะตลอดโครงการ และอาจารย์/ผู ้
ประสานงานทัว่ ไปทีพ
่ บในระหว่างการทำกิจกรรม
่ า
b. ประเภทกิจกรรม แบ่งเป็ น การเจรจาธุรกิจ การต ้อนรับคณะหรือบุคคลสำคัญทีม
เยือนโรงเรียน การเข ้าร่วมโครงการแลกเปลีย
่ น/กิจกรรมวิชาการ
้
่
ร่ ะลึกซ้ำกันในชว่ งระหว่างปี เชน
c. โอกาสในการใชของที
Risumeikan High School มีโครงการแลกเปลีย
่ น Inbound Outbound
i.
และ Japan Super Science Fair

KSA of KAIST มีโครงการแลกเปลีย
่ น Inbound Outbound โครงการ
แลกเปลีย
่ นครูวช
ิ าการ และ KSA Science Fair
NUS High School/National Junior College มีโครงการแลกเปลีย
่ น
iii.
Inbound Outbound และหรือ การแข่งขัน Singapore International
Math/Science Challenge
่ การเดินทางเยือนของผู ้บริหารระหว่างสถาบัน/โรงเรียน
อืน
่ ๆ เชน
iv.
่
d. พิจารณาคุณลักษณะโดยภาพรวม เชน
มีเอกลักษณ์หรือสามารถใสโ่ ลโก ้โรงเรียน/ข ้อความบนของทีร่ ะลึกได ้
i.
้
มีประโยชน์ สามารถใชงานได
้
ii.
ิ ปะไทย สำหรับใชตั้ ง้ แสดง
มีรป
ู ลักษณ์ สวยงาม ลวดลายศล
iii.
ื่ มคุณภาพ อย่างน ้อย 6 เดือน
สามารถเก็บรักษา โดยไม่เสอ
iv.
e. ราคาเหมาะสมกับงบประมาณ
ื่ ถือของบริษัท/ร ้านค ้าทีผ
ิ ค ้า
่ ลิตสน
f. โปรไฟล์และความน่าเชอ
2. สอบถามรายละเอียดของทีร่ ะลึกกับบริษัท/ร ้านค ้า (1 ชวั่ โมง)
ิ ค ้า เชน
่ ขนาด สภาพภายนอก หรือคุณลักษณะทีไ่ ม่เห็นจากรูปภาพ
a. ข ้อมูลสน
่ อ
ื่ โรงเรียน/logo บนของทีร่ ะลึก
b. การใสช
ิ ค ้า เชน
่ กล่องหรือซองกันกระแทกและสวยงาม
c. การบรรจุสน
่ ราคาต่อหน่วย ขัน
้ ต่ำทีต
่ ้องสงั่ หรือชว่ งราคาลดลงเมือ
่ ปริมาณการสงั่ เพิม
่
d. ราคา เชน
ขึน
้
ิ ค ้า
e. ระยะเวลาสงั่ ทำ และการรับประกันสน
่
f. การขนสง
ื ค ้น (1 ชวั่ โมง)
3. จัดทำสรุปของทีร่ ะลึกทีไ่ ด ้จากการสบ
่ ปรึกษาผู ้บริหารพิจารณาคัดเลือกรายการของทีร่ ะลึก (1 ชวั่ โมง)
4. หารือกับหัวหน ้างานเพือ
ี ภาษี กำหนดสง่ สน
ิ ค ้า
5. ติดต่อขอใบเสนอราคาจากบริษัท/ร ้านค ้า (โดยระบุเลขประจำตัวผู ้เสย
วิธก
ี ารจ่ายเงิน หรืออืน
่ ๆ ตามข ้อกำหนดของงานพัสดุ) (30 นาที)
ื้ จัดจ ้างของงานพัสดุ พร ้อมแนบใบเสนอราคา และสง่ ทีง่ านสารบัญ
6. กรอกแบบฟอร์มจัดซอ
(30 นาที)
ื้ จัดจ ้าง ใบเสนอราคา
บันทึกจัดซอ
Output:
่
ั
7 ชวโมง
Time:
้
ื ค ้นของทีร่ ะลึกและการติดต่อขอใบเสนอราคาจากบริษัท/ร ้าน
บ
● หมายเหตุ: เวลาทีใ่ ชในการส
ค ้า ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภท/จำนวนรายการของทีร่ ะลึก
Day to complete task:
D - 60
ii.

ื้ จ ัดจ้างทำของทีร่ ะลึก
่ จ ัดซอ
3. การแจ้งข้อมูลบริษ ัท/ร้านค้าเพือ
บริษัท/ร ้านค ้าจัดทำของทีร่ ะลึกได ้ถูกต ้องตามรายละเอียดการสงั่ ทำ
Purpose:
ื้ ของทีร่ ะลึก บันทึกจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง ใบเสนอราคา ข ้อมูลงบประมาณ
Prerequisite: แผนการจัดซอ
Procedure:
ื้ หรือจัดทำรายการของทีร่ ะลึก
่ สงั่ ซอ
1. ติดต่อบริษัท/ร ้านค ้าเพือ
่ ริษัทได ้ทำขึน
้ (หากเป็ นของสงั่ ทำโดยเฉพาะ) ผ่าน
2. นำเสนอภาพหรือต ้นแบบของทีร่ ะลึกทีบ
ความเห็นชอบจากหัวหน ้างาน
ื้ จัดจ ้างทำของทีร่ ะลึกกับบริษัท/ร ้านค ้า
3. แจ ้งยืนยันจัดซอ
ื้ จัดจ ้างทำของทีร่ ะลึก
บริษัท/ร ้านค ้ารับทราบรายละเอียดทีโ่ รงเรียนจัดซอ
Output:
30 นาที ต่อ 1 รายการ
Time:
Day to complete task:
D - 60

4. การยืมเงิน
Purpose:

ผู ้ประสานงานโครงการมีเงินสำรองจ่ายค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ ก่อนและระหว่าง
โครงการ

Prerequisite:
1. แบบฟอร์มการยืมเงิน
ั โิ ครงการและงบประมาณ/บันทึกขออนุมต
ั ค
ิ า่ ใชจ่้ าย/บันทึกขออนุมต
ั ท
ิ น
ุ
2. บันทึกขออนุมต
ื้ จัดจ ้าง
สนับสนุนค่าใชจ่้ าย/บันทึกขออนุมต
ั จิ ัดซอ
Procedure:
ั โิ ครงการและงบประมาณ
1. กรอกแบบฟอร์มขอยืมเงิน พร ้อมแนบสำเนาบันทึกขออนุมต
2. สง่ เอกสารทีง่ านการเงิน
ี ากงานการเงิน
3. ได ้รับการโอนเงินเข ้าบัญชจ
เงินค่าใชจ่้ ายตามโครงการ
Output:
15 นาที
Time:
D - 7 ก่อนการจ่ายเงิน
Day to complete task:
5. การตรวจสอบของทีร่ ะลึกและหล ักฐานการจ่ายเงิน
ื้ จัดจ ้างทำ
โรงเรียนได ้รับของทีร่ ะลึกตามแผนการจัดซอ
Purpose:
ื้ จัดจ ้าง ใบเสนอราคา
ั จิ ัดซอ
Prerequisite: สำเนาบันทึกขออนุมต
Procedure:
ิ ค ้า (ชอ
ื่ หน่วยงาน
1. ให ้ตรวจสภาพและจำนวนของทีร่ ะลึก รวมทัง้ ใบเสร็จรับเงินและใบสง่ สน
ิ ค ้า และจำนวนเงิน) ให ้เรียบร ้อยในวันนัดหมายสง่ ของ
รานละเอียดสน
ิ ค ้าทีง่ านพัสดุ
2. สง่ ใบสำคัญรับเงินและใบสง่ สน
ิ ค ้า
ผู ้ประสานงานได ้รับของทีร่ ะลึก ใบเสร็จรับเงิน และใบสง่ สน
Output:
30 นาที ต่อ 1 รายการ
Time:
Day to complete task:
D-0
6. การเบิกเงิน
ผู ้ประสานงานโครงการได ้เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ
Purpose:
Prerequisite:
1. แบบฟอร์มบันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ าย
ื้ จัดจ ้าง
ั จิ ัดซอ
2. สำเนาบันทึกขออนุมต
่ วข ้อง
3. ใบเสร็จค่าใชจ่้ ายทีเ่ กีย
Procedure:
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ าย
่ วข ้อง
2. แนบเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กีย
ื้ จัดจ ้าง
ั จิ ัดซอ
a. สำเนาบันทึกขออนุมต
้
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
b. ใบเสร็จค่าใชจ่าย และหลักฐานอืน
่ วข ้องทีง่ านการเงิน รอตรวจสอบ และ
3. สง่ บันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ ายและเอกสารทีเ่ กีย
คืนเงินยืมคงเหลือ
บันทึกข ้อความขอเบิกค่าใชจ่้ าย รายงานสรุปค่าใชจ่้ าย และการคืนเงินยืม
Output:
15 นาที
Time:
Day to complete task:
D + 30

