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1. วัตถุประสงค ์
 นโยบายการจดัซือ้-จดัจา้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหห้น่วยงานจดัซือ้ของบรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของกระบวนการจดัหาสินคา้หรือบรกิาร
ตามวิธีการธุรกิจที่สจุรติ ซึ่งหมายถึง การมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส และส่งเสรมิใหผู้ข้ายมกีารแขง่ขนักนัอย่าง
ยตุิธรรม และมั่นใจไดว้า่มกีารคดัเลือกผูข้ายที่เหมาะสม ไดสิ้นคา้และบรกิารมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน 
รวมถงึความคุม้คา่สงูสดุของเงินที่จ่าย และมกีารประเมินผูข้ายโดยการพิจารณาจากศกัยภาพของผูข้ายและ

คณุภาพของสินคา้ 
 บริษัทไดต้ระหนกัดีถึงความเป็นธรรมของระบบการจดัซือ้-จดัจา้ง จึงไดม้ีการวางแผนจดัท านโยบาย
ดา้นการจดัซือ้-จดัจา้งฉบับนีข้ึน้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของพนกังานในองคก์ร เพื่อใหพ้นักงานมีความ
ตระหนกัถึงความเป็นธรรมของกระบวนการจดัซือ้-จดัจา้ง ความโปร่งใส ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรษิัทมาก
ที่สุด และเป็นการป้องกันการทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีระบบการควบคุมและการ
บรหิารงานท่ีดี 
 
2. การควบคุมกระบวนการจัดซือ้-จัดจ้างและแนวทางในการด าเนินการ 
การจัดซือ้-จัดจ้าง สินค้าและบริการของบริษัทได้ก าหนดไว้เพื่อให้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  
ดงัต่อไปนี ้
1.  ไดร้บัสินคา้หรือบรกิารท่ีถกูตอ้ง 
2.  ไดร้บัสินคา้หรือบรกิารในปรมิาณที่ถกูตอ้ง 
3.  ไดร้บัสินคา้หรือบรกิารในเวลาที่ถกูตอ้ง 
4.  ไดร้บัสินคา้หรือบรกิารจากแหล่งขาย หรือผูใ้หบ้รกิารท่ีถกูตอ้ง 
5.  ไดร้บัสินคา้หรือบรกิารในราคาที่ถกูตอ้ง 
 
บรษิัทจะตอ้งก าหนดนโยบายการจดัซือ้-จดัจา้งโดยมีแนวทาง ดงัต่อไปนี ้

• นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซึ่งประกอบดว้ยระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่พนักงานตอ้งปฏิบัติโดย
เครง่ครดั 

• ขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนการปฏิบตัิงานส าหรบัเจา้หนา้ที่และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่อา้งอิง
ถึงนโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง 
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3. นโยบายการจัดซือ้-จัดจ้าง 
 นโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง ครอบคลมุนโยบาย 7 ดา้น ดงัต่อไปนี ้

3.1 นโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง 
บริษัทตอ้งจดัท านโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง โดยประเมินถึงการควบคมุภายในของการปฏิบตัิงาน และ
ระดับความเส่ียงของงานจัดซือ้-จัดจ้างของบริษัท เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสามารถใช้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเ้กิดความเป็นธรรม เกิดประโยชนต์่อบริษัทและสามารถรองรบัความเส่ียงที่เกิดขึน้ได ้
รวมทัง้ตอ้งมีการประกาศนโยบายใหแ้ก่บคุคลกรที่เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ เพื่อใหต้ระหนกัและปฏิบตัิตาม
นโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง 

3.2 การแบ่งแยกหนา้ที่ 
บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่การปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรที่เก่ียวกับกระบวนการจัดซือ้ -
จดัจา้งอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยใหม้ีการสอบยนัการปฏิบตัิงาน มีการป้องกันการทุจริตและมีการอนมุตัิ
การปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม  รวมทัง้การมีขอบเขตการปฏิบตัิงานของพนกังานท่ีชดัเจน 

3.3 อ านาจการอนมุตัิ 
บริษัทตอ้งจัดใหม้ีอ  านาจการอนุมตัิรายการที่เก่ียวขอ้งกับระบบการจัดซือ้ -จดัจา้งที่เหมาะสม ไดแ้ก่ 
อ านาจการขอซือ้ อ านาจการสั่งซือ้ อ านาจการรบัของ และอ านาจการจ่ายเงิน  ซึ่งอ านาจการอนุมตัิ
สามารถก าหนดใช้มูลค่าของการจัดซือ้ -จัดจ้าง และเกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างคล่องตวัและมีการควบคมุอย่างเพียงพอ 

3.4 การจดัท าเอกสารการจดัซือ้-จดัจา้ง 
บริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัท าเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับระบบการจดัซือ้-จดัจา้ง อย่างเพียงพอ และมีการ
ควบคมุการออกเอกสาร การจดัเก็บเอกสารไว ้เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเป็นระบบ 
และสามารถตรวจสอบเอกสารได ้ซึ่งแสดงถึงความโปรง่ใสของกระบวนการจดัซือ้-จดัจา้ง 

3.5 วิธีการในการจดัซือ้-จดัจา้ง 
บริษัทตอ้งมีการก าหนดวิธีการจดัซือ้-จดัจา้ง เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานจดัซือ้-จดัจา้ง  
ซึ่งวิธีการดังกล่าวก าหนดจากมูลค่าของการจัดซือ้ -จัดจ้าง คุณลักษณะของสินคา้หรือบริการที่จะ
จดัซือ้-จดัจา้ง  เช่นการจดัซือ้-จดัจา้งที่มีมลูค่าและความเส่ียงสงูจะตอ้งใชว้ิธีที่มีความซบัซอ้นมากกว่า 
ในทางกลบักนั การจดัซือ้-จดัจา้งที่มีมลูค่าต ่าจะใชว้ิธีการจดัซือ้-จดัจา้งที่ซบัซอ้นนอ้ยกว่า 

3.6 การรบัสินคา้และบรกิาร 
บริษัทตอ้งก าหนดวิธี เพื่อใหม้ีกระบวนการรบัสินคา้และบริการที่ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ ภายในเวลาที่ก าหนด 
ตามขอ้ตกลงที่ไดต้กลงไวต้ามกระบวนการสั่งซือ้ รวมทัง้การปฏิเสธการรบัหากสินคา้หรือบริการไม่เป็นไปตามที่
ตกลงไว้ ทั้งนีก้ระบวนการรับสินคา้และบริการที่ดีจะช่วยให้การส่งต่อข้อมูลและเอกสารไปยังกระบวนการ
จ่ายเงินสามารถจ่ายเงินไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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4. ระเบียบปฏิบัติ 
4.1 นโยบายการจัดซือ้-จัดจ้าง 

ระเบียบปฏิบัติ 
จดัใหม้ีการท านโยบายการจดัซือ้-จดัจา้ง และมีการปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือ
ตามความจ าเป็นต่อการใชง้าน และนโยบายดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูม้ี
อ  านาจที่ไดร้บัมอบหมายไว ้
4.1.1 จัดท านโยบายที่เป็นลายลักษณอ์ักษร จัดเก็บไวใ้นที่ที่ผูใ้ชง้านและบุคคลที่เก่ียวขอ้งสามารถ

เขา้ถึงไดง้่าย 
4.1.2 จัดให้มีการสรา้งความตระหนักของพนักงานของหน่วยงานจัดซือ้และผู้ที่เก่ียวขอ้งถึงความ

จ าเป็นของการปฏิบตัิตามนโยบายการจดัซือ้-จดัจา้งของบริษัท เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ
และสามารถปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้

 
4.2 การแบ่งแยกหน้าที ่

ระเบียบปฏิบัติ 
4.2.1 จดัใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่การปฏิบตัิงานท่ีส าคญัของกระบวนการจดัซือ้-จดัจา้ง ไดแ้ก่ ผูส้ั่งซือ้ 

ผูร้บัของ และผูบ้นัทึกบญัชี 
4.2.2 ตอ้งจดัใหม้ีใบก าหนดหนา้ที่งานของแต่ละต าแหน่งงานไวอ้ย่างชดัเจนและพนกังานไดร้บัทราบ

ถึงขอบเขตและหนา้ที่การปฏิบตัิงานของตนตามที่ไดก้ าหนดไว ้
4.2.3 จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของพนักงานในส่วนงานจัดซือ้ ให้เหมาะสม 

รวมทัง้จดัใหม้ีการเก็บขอ้มลูการฝึกอบรมเหล่านัน้ และจดัใหม้ีการประเมินผลการอบรมทกุครัง้
ที่มีการจดัอบรม 

 
4.3 อ านาจการอนุมัติ 

ความส าคัญ 
บริษัทตอ้งจัดใหม้ีอ  านาจการอนุมัติรายการที่เก่ียวขอ้งกับรายการจัดซือ้ -จัดจา้ง ที่เหมาะสม ไดแ้ก่ 
อ านาจการขอซือ้ อ านาจการสั่งซือ้ อ านาจการรบัของ และอ านาจการจ่ายเงิน  ซึ่งอ านาจการอนุมตัิ
สามารถก าหนดโดยใช้มูลค่าของการจัดซือ้-จัดจ้าง และเกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างคล่องตวัและมีการควบคมุอย่างเพียงพอ 
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ระเบียบปฏิบัติ 
ตอ้งก าหนดอ านาจการอนมุตัิรายการไวต้ามวงเงินไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของบรษิัท เพื่อใชใ้นการ
อนมุตัิรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซือ้-จดัจา้ง ซึ่งประกอบดว้ย 

• อ านาจการอนมุตัิการขอซือ้ 
การอนมุตัิการขอซือ้จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารการขอซือ้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการอนมุตัิ
รายการ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดซือ้-จัดจา้ง โดยผู้ที่ไดร้ับมอบอ านาจให้
อนมุตัิมีความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

o ผูอ้นุมัติการขอซือ้ตอ้งอนุมัติตามอ านาจที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ
ของบรษิัทเท่านัน้ 

o ตรวจสอบว่าขอ้มลูในใบขอซือ้นัน้ครบถว้น และขอใชว้ิธีการจัดซือ้-จดัจา้งที่ถกูตอ้ง
ตามนโยบายจดัซือ้-จดัจา้งที่ก าหนดไว ้

o ตรวจสอบการขอซือ้ว่ามีความจ าเป็นในการซือ้สินคา้ หรือบริการ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตัิงานหรือธุรกิจของบรษิัท 

o ตรวจสอบว่าการขอซือ้มีงบประมาณเพียงพอ ที่จะซือ้และช าระค่าใชจ้่ายในการ
จดัซือ้-จดัจา้ง ท่ีขอ 

• อ านาจการอนมุตัิการสั่งซือ้ 
การอนุมัติการสั่งซือ้จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารการใบสั่งซือ้ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการ
อนมุตัิรายการ ซึ่งถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัของการจดัซือ้ โดยผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจใหอ้นมุตัิ
มีความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

o ผูอ้นมุตัิการสั่งซือ้ตอ้งอนมุตัิตามอ านาจที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการของ
บรษิัทเท่านัน้ 

o ตรวจสอบว่าขอ้มลูในใบสั่งซือ้นัน้ครบถว้น และใชว้ิธีการจดัซือ้-จดัจา้งที่ถกูตอ้งตาม
นโยบายจัดซือ้-จัดจ้างที่ก าหนดไว้ รวมถึงข้อมูลการเสนอราคาจากผู้ขายตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

• อ านาจการอนมุตัิสญัญาซือ้ 
การอนุมัติการสั่งซือ้จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารการใบสั่งซือ้ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการ
อนุมัติรายการ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดซือ้-จดัจา้ง และบางกรณีจะตอ้งมี
การจดัท าสญัญาซือ้สินคา้หรือบรกิารขึน้ ซึ่งจะมีผลผูกพนัธต์่อบริษัท จึงตอ้งพิจารณาถึง
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบตัิงาน ดงัต่อไปนี ้

o ผูอ้นมุตัิสญัญาซือ้จะตอ้งอนมุตัิโดยผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจตามที่ก าหนดไว ้

o การจดัท าสญัญาซือ้ไดผ่้านกระบวนการจดัซือ้-จดัจา้ง ตามนโยบายจดัซือ้-จดัจา้งที่
ก าหนดไว ้

• การอนุมตัิทกุสญัญาซือ้ จะตอ้งมีการตรวจสอบเงื่อนไขในสญัญาและความเส่ียงของการ
จดัท าสญัญาโดยฝ่ายกฎหมายของบรษิัท อ านาจการอนมุตัิการตรวจรบัสินคา้และบรกิาร 
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การตรวจรบัสินคา้และบรกิาร ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญั ซึ่งจะท าใหส้ามารถตรวจสอบ
สินคา้และบริการที่รบัไดว้่ามีความถูกตอ้งในปริมาณ ราคา และคุณภาพตามค าสั่งซือ้
หรือไม่ จึงตอ้งก าหนดอ านาจการตรวจรบัไวเ้ฉพาะบุคคลเพื่อใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่การ
ตรวจรบัใหเ้ป็นอิสระ โดยไดม้อบอ านาจการตรวจรบัสินคา้และบรกิารไว้ ดงัต่อไปนี ้

o ผูอ้นุมัติการรบัสินคา้และบริการตอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจตรวจรบัตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น
คู่มืออ านาจด าเนินการของบรษิัทเท่านัน้ 

o ตรวจสอบว่าสินคา้นัน้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทัง้ปริมาณ ราคา และคุณภาพ ตรง
ตามใบส่งสินคา้และตามค าสั่งซือ้สินคา้ของบริษัท กรณีบริการหรืองานจา้งท า ตอ้ง
ตรวจรบัมอบงาน ว่าการใหบ้รกิารหรืองานท่ีจา้งท านัน้ ครบถว้น และมีคณุภาพ ตรง
ตามรายการสั่งซือ้ และหรือรายละเอียดงานตามขอ้ตกลง 

o กรณีที่ตอ้งมีการตรวจสอบคุณลกัษณะทางเทคนิคของสินคา้และบริการ จะตอ้งมี
การตรวจสอบโดยผูม้ีความรูท้ี่เพียงพอร่วมกับผูม้ีอ  านาจตรวจรบัที่ได้ก าหนดไวใ้น
คู่มืออ านาจด าเนินการของบรษิัท 

• อ านาจการอนมุตัิการจ่ายเงิน 
การอนุมัติการจ่ายเงินจะต้องมีการจัดท าเอกสารการจ่ายเงินตามกระบวนการของ
หน่วยงานบญัชีและการเงิน ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบตัิงาน ดงัต่อไปนี ้

o ผูอ้นุมตัิการจ่ายเงินตอ้งอนุมตัิตามอ านาจที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ
ของบรษิัทเท่านัน้ 

o ตรวจสอบว่าหลักฐานประกอบรายการจ่ายนั้นครบถว้น และไดร้บัการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานจดัซือ้ หน่วยงานที่รบัสินคา้หรือบริการ และหน่วยงานบญัชีการเงิน
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการจ่ายเงินใหก้ับการซือ้สินคา้ 
หรือบรกิารท่ีไดร้บัอย่างถกูตอ้งตามที่ควรแลว้ 

 
4.4 การจัดท าเอกสารการจัดซือ้-จัดจ้าง 

ความส าคัญ 
บริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัท าเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับระบบการจดัซือ้-จดัจา้งอย่างเพียงพอ และมีการ
ควบคมุการออกเอกสาร การจดัเก็บเอกสารไว ้เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเป็นระบบ 
และสามารถตรวจสอบเอกสารได ้ซึ่งแสดงถึงความโปรง่ใสของกระบวนการจดัซือ้-จดัจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 

วันที ่02/06/63 

ระเบียบปฏิบัติ 
กิจกรรมการจดัซือ้-จดัจา้ง จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารที่ส  าคญัไดแ้ก่ ใบขอซือ้ ใบสั่งซือ้ สญัญาซือ้ และ
ใบตรวจรบั โดยจะตอ้งมีการจดัท าเอกสารและบนัทึกรายการอย่างถกูตอ้ง และโปร่งใส รวมทัง้มีขอ้มลู
อย่างเพียงพอ เพื่อส่ือสารไปยังผู้ที่ เก่ียวข้องในกระบวนการได้ ซึ่งรายละเอียดของเอกสารควร
ประกอบดว้ย 
4.4.1 ใบขอซือ้ (PR) 

แต่ละส่วนงานของบริษัทสามารถท าการขอซือ้ได ้โดยการจัดท าใบขอซือ้(PR) ซึ่งใบขอซือ้มี
วตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี ้

•   ระบวุนัท่ีที่ขอซือ้และวนัท่ีความตอ้งการสินคา้หรือบรกิาร 

•   ระบหุน่วยงานและผูท้ี่ตอ้งการขอซือ้ 

•   ระบสิุนคา้หรือบรกิารท่ีตอ้งการขอซือ้ 

•   ใชส้ าหรบัการอนมุตัิการขอซือ้โดยผูม้ีอ  านาจที่ก าหนดไว้ 

•   ใชเ้ป็นหลกัฐานการขอซือ้และการด าเนินการจดัซือ้-จดัจา้งในกระบวนการต่อไป 
4.4.2 ใบสั่งซือ้ (PO) 

ใบสั่งซือ้ (PO) คือเอกสารยืนยนัรายละเอียดทัง้หมดของการจดัซือ้แตล่ะครัง้ ส่วนงานจดัซือ้ของ
บริษัทจะตอ้งเป็นผูอ้อกใบสั่งซือ้เท่านัน้เพื่อจดัส่งใหแ้ก่ผูข้าย ซึ่งใบสั่งซือ้เป็นสญัญาที่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายเมื่อมีการออกไปใหผู้ข้ายหลงัจากที่ไดร้บัใบเสนอราคาหรือขอ้เสนอขายแลว้ โดย
การออกใบสั่งซือ้จะตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

•   การออกใบสั่งซือ้จะตอ้งผ่านกระบวนการคดัเลือกผูข้ายที่เหมาะสมตามวิธีการท่ีก าหนดไว้
แลว้ 

•   ใบสั่งซือ้ตอ้งออกจากระบบ SAP ของบรษิัทและโดยหน่วยงานจดัซือ้ของบรษิัท หรือตามที่
ระบใุน PM-SFT-05-01 

•   ใบสั่งซื ้อจะต้องมีการอนุมัติรายการโดยผู้มีอ  านาจตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ ก่อนการจดัส่งใหแ้ก่ผูข้าย ซึ่งก่อนการส่งใหผู้ม้ีอ  านาจอนุมตัิรายการ เจา้หนา้ที่
ของหน่วยงานจดัซือ้จะตอ้งบนัทึกขอ้มลูในใบสั่งซือ้ใหค้รบถว้น และตอ้งแนบเอกสารใบขอ
ซือ้ที่ผ่านการอนมุตัิรายการแลว้ และใบเสนอราคาจากผูข้ายไวใ้หค้รบถว้น 

4.4.3 สญัญาซือ้ 
สัญญาซือ้ เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดของการจัดซือ้จัดจ้างแต่ละครัง้ รวมถึงขอ้
สัญญาและเงื่อนไข ท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน สัญญาซือ้ถือเป็นขอ้ตกลงทางกฎหมายระหว่าง
บริษัท และผูข้ายสินคา้หรือบรกิาร บริษัทจะออกเอกสารสญัญาซือ้หรือใชส้ญัญาซือ้จากผูข้าย 
ส าหรบัการจดัซือ้โดยการประมลูและกรณีที่ใบสั่งซือ้ทั่วไปไม่สามารถระบุขอ้มลูที่เก่ียวกับการ
ตกลงซือ้ขายไดเ้พียงพอ นอกจากนี ้ยงัสามารถใชส้ญัญาซือ้ แทนใบสั่งซือ้ในกรณีที่การจดัซือ้
นัน้ๆมีมลูค่าสงู หรือมีขอ้ก าหนด และเงื่อนไขพิเศษ โดยสญัญาซือ้ 
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4.5 วิธีการในการจัดซือ้ จัดจ้าง 

ความส าคัญ 
บริษัทตอ้งมีการก าหนดวิธีการจดัซือ้-จดัจา้ง เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานจดัซือ้-จดัจา้ง 
ซึ่งวิธีการดังกล่าวก าหนดจากมูลค่าของการจัดซือ้ -จัดจ้าง คุณลักษณะของสินคา้หรือบริการที่จะ
จดัซือ้-จดัจา้ง  เช่นการจดัซือ้-จดัจา้งที่มีมลูค่าและความเส่ียงสงูจะตอ้งใชว้ิธีที่มีความซบัซอ้นมากกว่า 
ในทางกลบักนั การจดัซือ้-จดัจา้งที่มีมลูค่าต ่าจะใชว้ิธีการจดัซือ้-จดัจา้งที่ซบัซอ้นนอ้ยกว่า 
 
ระเบียบปฏิบัติ 
บริษัทไดก้ าหนดวิธีการจดัซือ้-จดัจา้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการปฏิบตัิงาน ซึ่งการตดัสินใจในการเลือก
วิธีการจดัซือ้-จดัจา้ง นัน้  จะตอ้งเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิที่ก าหนดไวแ้ละวิธีดงักล่าวไดผ่้านความเห็นชอบ
ของหน่วยงานจดัซือ้ของบรษิัท ว่าเป็นวิธีที่ถกูตอ้งและเหมาะสม โดยไดก้ าหนดวิธีการไวด้งัต่อไปนี ้
4.5.1 การจัดซือ้-จัดจ้าง ด้วยวิธีการแข่งขัน 

การจัดซือ้-จดัจา้ง ดว้ยวิธีการแข่งขันเป็นวิธีการจดัซือ้-จดัจา้งทั่วไปที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน ซึ่ง
การจัดซือ้-จัดจ้างแบบแข่งขันมุ่งเน้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างยุติธรรมทั้งดา้น
คณุภาพและราคาของสินคา้หรือบรกิาร     
 
การใช้ค าสั่งซือ้รายคร้ัง 

การใช้ค าสั่งซื ้อรายครั้ง เป็นวิธีการซื ้อ -จ้างวิธีการแรกที่ต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน ยกเวน้ กรณีที่วงเงินเกินการซือ้-จา้งเกินกว่าที่ไดก้ าหนดไว(้โดยการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริหาร) ซึ่งตอ้งใชว้ิธีการประมูล หรือการซือ้สินคา้หรือบริการ ที่ตอ้งมีการ
จดัท าสญัญาซือ้ระยะยาวเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทซึ่งตอ้งใชว้ิธีการใชค้  าสั่งซือ้แบบถาวร 
หรือกรณีความจ าเป็นเร่งด่วน กรณีที่มีผู้ขายสินคา้/บริการเพียงรายเดียว ซึ่ งไดก้ าหนด
วิธีการปฏิบตัิงานไวใ้นกรณีการซือ้จากผูข้ายรายเดียว    

•   การใช้ค าสั่งซือ้ถาวร 
การใชว้ิธีการสั่งซือ้ถาวรจะใชส้ าหรบัการสั่งซือ้ที่จะเป็นสญัญาหรือขอ้ตกลงของการจดัซือ้
สินคา้หรือบริการจ านวนหนึ่งให้ไดป้ริมาณ ราคา และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้
ประเมินแลว้ว่าการใชว้ิธีการสั่งซือ้วิธีนีจ้ะเกิดประโยชนต์่อบรษิัท  

4.5.2 การจัดซือ้จากผู้ขายรายเดียว 
การจดัซือ้จากผูข้ายรายเดียวเป็นการจดัซือ้-จดัจา้งจากผูข้ายเพียงรายเดียวตามราคาที่เสนอ 
ซึ่งเป็นวิธีที่ตอ้งการใหใ้ชน้อ้ยที่สดุ โดยจะใชใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

•   กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ไดร้บัสินคา้หรือบริการภายในเวลาเร่งด่วนนั้นจะ
ส่งผลเสียต่อการปฏิบตัิงาน 

•   มีผูย้ื่นประมลูเพียงรายเดียวหรือไม่มีเลย และตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงสาระส าคัญของ
สญัญาเดิม กรณีมีสญัญาเดิม 
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•   ไดด้  าเนินการจดัซือ้-จดัจา้ง ดว้ยวิธีแข่งขนั ซึ่งไดพ้ยายามหาผูข้ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการแลว้ 
แต่ไม่มีผูข้ายสินคา้ /ผูใ้หบ้ริการรายใดสนใจ หรือมีการเสนอราคาแค่รายเดียว เนื่องจากไม่
มีสินคา้/บรกิารท่ีบรษิัทตอ้งการ และหรืออปุสรรคในการจดัส่งสินคา้/ใหบ้รกิาร 

•   สินคา้-บรกิาร ที่มีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งมีผูข้ายรายเดียว การปฏิบตัิและเอกสารส าหรบัการ
จัดซือ้-จัดจา้ง จากผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียวใหย้ึดหลักปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในวิธีการ
จดัซือ้-จดัจา้ง ดว้ยการแข่งขนั แต่การจดัท าสญัญาหรือขอ้ตกลงการซือ้-การจา้ง ระยะเวลา
ของสญัญาตอ้งไม่เกิน 1 ปี และจะตอ้งระบุในใบขอซือ้ถึงเหตผุลที่ไม่สามารถสรรหาผูข้าย
หรือใบเสนอราคามาเปรียบเทียบไดแ้ละขออนมุตัิจากผูบ้รหิารของหน่วยงานจดัซือ้ 

•    สินคา้-บรกิาร ที่มีการก าหนด คณุสมบตัิเฉพาะในการใชง้านที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
เช่น  ฟิลม์ หมึก เครื่องจกัร หรือ อะไหล่ ของเครื่องจกัร เป็นตน้ 
แต่ ในส่วนท่ี เป็น หมึก และ ฟิลม์ จะมีการสอบทานราคาไม่ต ่ากว่า 1 ครัง้ ต่อปี 

4.5.3 การจัดซือ้จากผู้ขายทีบ่ริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
การจดัซือ้จากผูข้ายที่บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่าย  ใชเ้ฉพาะกรณีที่บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้-บรกิาร 
 
 

4.5.4 การจัดซือ้โดยการประกวดราคา 
การประกวดราคาเป็นวิธีหนึ่งที่บริษัทก าหนดไวใ้นการจัดซือ้ -จัดจา้ง ซึ่งการเลือกใชว้ิธีการ
ประกวดราคาบรษิัทอาจจะเลือกใชเ้มื่อวิธีการดงักล่าวจ าเป็น เช่น เพื่อตอ้งการใหม้ีผูข้ายหลาย
รายเพื่อใช้ในการพิจารณาและใช้เป็นทางเลือก หรือการจัดซือ้ -จัดจ้างที่มีวงเงินสูงตามที่
ก าหนดใหใ้ชว้ิธีการประกวดราคา โดยความจ าเป็นในการใชว้ิธีการประกวดราคามีดงัต่อไปนี ้ 

•   จ านวนเงินที่ซือ้จะตอ้งมากพอที่คุม้กับตน้ทุนในการด าเนินการ โดยบริษัทไดก้ าหนดให้
การซือ้-จดัจา้งที่มีวงเงินสงู (ตามกรอบอ านาจ) จะตอ้งใชว้ิธีการประกวดราคา 

•   มีความจ าเป็นที่จะตอ้งก าหนดรายละเอียดของสินคา้หรือบริการที่จะซือ้ใหล้ะเอียดและ
ชดัเจนเพียงพอ 

 
5. จรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซือ้-จัดจ้าง 
 หน่วยงานจัดซือ้-จัดจา้งมีความรบัผิดชอบต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษัท จึงได้
ก าหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจดัซือ้-จดัจา้งขึน้ ดงัต่อไปนี ้

5.1 พนกังานจดัซือ้จะตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในสถานการณใ์ดอนัจะก่อใหเ้กิดการขดัผลประโยชนห์รือท า
ใหง้านของบรษิัทเกิดความชะงกังนั 

5.2 พนักงานจัดซือ้จะตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวข้องในสถานการณ์ใดอันจะก่อให้เกิดความรูส้ึกว่าตนมีพันธะ
ส่วนตวักบัผูข้าย 

5.3 ผูซ้ือ้จะตอ้งปฏิบตัิต่อผูข้ายทกุรายอย่างยตุิธรรม โดยมีความรงัเกียจเดียดฉนัท ์
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5.4 ผูซ้ือ้มีพนัธะที่จะตอ้งพยายามที่จะเจรจาต่อรองธุรกิจอย่างยุติธรรมทัง้สองฝ่าย คือทัง้บริษัทผูซ้ือ้และ
บรษิัทผูข้าย 

5.5 พนกังานจดัซือ้ตอ้งปกป้องข่าวสารของกิจการของผูซ้ือ้ และบรษิัทผูข้าย 
5.6 พนักงานจัดซือ้จะตอ้งท าใหต้นเองเป็นคนมีเครดิต ท าใหบ้ริษัทเป็นที่นับหนา้ถือตาและท าให้เพื่อน

พนกังานจดัซือ้มีเครดิตไปดว้ย 
 
6. สิทธิของหน่วยงานจัดซือ้-จัดจ้าง 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดซือ้ -จัดจ้าง บริษัทจึงได้ก าหนดสิทธิของหน่วยงานจัดซือ้ไว้ 
ดงัต่อไปนี ้

6.1 หน่วยงานจัดซือ้ตอ้งมีสิทธิในการเลือกผูข้าย โดยในกรณีที่ตอ้งใชผู้เ้ชี่ยวชาญในการเลือกสินคา้หรือ
บริการที่มีลกัษณะเฉพาะหรืออาจจะมีการเสนอขอ้มลูจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งในเรื่องนัน้ ๆ ได ้แต่หน่วยงาน
จดัซือ้ย่อมมีสิทธิในการเลือกผูข้ายเพื่อท าการซือ้สินคา้หรือบรกิาร ทัง้นีเ้นื่องจากหน่วยงานจดัซือ้ย่อมมี
พืน้ฐานหรือความช านาญในดา้นสญัญาการจดัซือ้ การต่อรอง และการวิเคราะหผ์ูข้าย 

6.2 สิทธิในการใชว้ิธีตัง้ราคาใด ๆ ที่เหมาะสม หมายถึงการก าหนดราคาและเงื่อนไขของสญัญาซึ่งเป็นเรื่อง
ที่หน่วยงานจดัซือ้มีความเชี่ยวชาญ 

6.3 สิทธิในการทบทวนคุณลกัษณะเฉพาะ หมายถึงหน่วยงานจดัซือ้มีสิทธิที่จะเสนอสินคา้หรือบริการอื่น
แทนสินคา้หรือบรกิารที่ผูข้อซือ้ไดร้อ้งขอเพื่อน ามาใชแ้ทนในงานเดียวกนั โดยผูใ้ชสิ้นคา้หรือบรกิาร จะ
เป็นผูต้ดัสินใจว่าจะยอมรบัสินคา้หรือบรกิารท่ีหน่วยงานจดัซือ้ไดเ้สนอไปหรือไม่ 

6.4 สิทธิในการควบคุมการติดต่อทัง้หมดกับผูท้ี่คาดว่าจะเป็นผูข้าย การติดต่อส่ือสารกับผูท้ี่คาดว่าจะเป็น
ผูข้ายจะตอ้งผ่านหน่วยงานจดัซือ้ ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัการขายที่ไม่สจุรติ หรือผูท้ี่คาดว่าจะเป็นผูข้ายอาจมี
อิทธิพลเหนือรายละเอียดของสินคาหรือบริการ ซึ่งท าใหห้น่วยงานจัดซือ้ไม่อาจท าสัญญาซือ้โดยมี
ราคาต ่าที่สดุได ้

 
7. ความรับผิดชอบในการจัดซือ้ 

 เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องการจัดซือ้-จัดจา้ง บริษัทจึงไดก้ าหนดความรบัผิดชอบของหน่วยงาน
จดัซือ้ไว ้ดงัต่อไปนี ้

7.1 หน่วยงานจัดซือ้จะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ขาย ซึ่งหน่วยงานจัดซือ้เปรียบเสมือนผู้
ประสานงานของบรษิัท ท าการติดต่อนดัหมายและรบัแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 หน่วยงานจดัซือ้จะตอ้งส่งเสริมความสมัพนัธท์ี่ดีกับผูข้ายโดยตอ้งปฏิบตัิต่อพนกังานขายทุกคนอย่าง
สภุาพและยตุิธรรม 

7.3 หน่วยงานจัดซือ้จะตอ้งก าหนดและ/หรือท าการพัฒนาผู้ขายที่มีความสามารถและเหมาะสมที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการของบริษัทได ้มีรายชื่อผูท้ี่คาดว่าจะเป็นผูข้ายจ านวนมากพอภายใตต้น้ทุนท่ี
เหมาะสม 

7.4 หน่วยงานจดัซือ้ตอ้งทบทวนค าขอซือ้และแบบแสดงคณุลกัษณะของสินคา้หรือบริการ และควบคมุให้
เป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ที่ไดก้ าหนดไวข้องบรษิัท 
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7.5 หน่วยงานจัดซือ้ตอ้งปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และ
สม ่าเสมอ 

7.6 หน่วยงานจดัซือ้ตอ้งมีการวางแผนการด าเนินการล่วงหนา้ที่ดีเพื่อช่วยหลีกเล่ียงการจดัซือ้ หรือจดัจา้ง 
อย่างเรง่ด่วนหรือโดยปราศจากการแข่งขนั โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

7.7 หน่วยงานจัดซือ้ตอ้งด าเนินการอย่างมีระบบ ถูกตอ้งตามหลักการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุม และ
สามารถปรบัเปล่ียนวิธีการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทางธุรกิจการคา้ไดท้นัทีเสมอ 

 



 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 

วันที ่02/06/63 

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซือ้-จัดจ้าง 
8.1 ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการจดัซือ้-จดัจา้ง ดว้ยวิธีแข่งขนั 

ผงัขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ค าอธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

 
1. หน่วยงานที่ตอ้งการขอซือ้ จัดท าใบขอ

ซือ้ และเสนอผูม้ีอ  านาจของหน่วยงาน
อนมุตัิ 

2. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ตรวจสอบรายละเอียด
ของใบขอซือ้ 

3. เจ้าหน้าที่จัดซื ้อคัดเลือกผู้ขายและ
ตรวจสอบราคา โดยตอ้งมีเอกสารใบ
เสนอราคา 2 หรือ 3 รายขึน้ไป ตาม
วงเงินและรูปแบบการจดัซือ้ 

4. เจ้าหน้าที่จัดซื ้อจัดท าใบสั่ งซื ้อ และ
เสนอผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 

5. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ส่งใบสั่งซือ้ใหผู้ข้าย 
6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหรือผู้แจ้งขอซือ้ 

ตรวจรบัสินคา้-บรกิาร 
7. จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานบัญชีเพื่อ

บนัทึกรายการซือ้สินคา้ 

 

รับใบขอซ้ือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ตรวจสอบรายละเอียด 

คดัเลือกผูข้าย ต่อรองราคา 

จดัท าใบส่ังซ้ือ 

เสนอผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ 

ด าเนินการซ้ือ/ จา้ง 

ตรวจรับ 

จดัส่งเอกสารให้หน่วยงาน
บญัชีเพื่อบนัทึกบญัชี 



 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 

วันที ่02/06/63 

8.2. ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการจดัซือ้-จดัจา้ง จากผูข้ายรายเดียว 

ผงัขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ค าอธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

 
1. หน่วยงานที่ตอ้งการขอซือ้ จัดท าใบขอ

ซือ้ และเสนอผูม้ีอ  านาจของหน่วยงาน
อนมุตัิ 

2. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ตรวจสอบรายละเอียด
ของใบขอซือ้ 

3. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ติดต่อผูข้ายและต่อรอง
ราคา  

4. เจ้าหน้าที่จัดซื ้อจัดท าใบสั่ งซื ้อ และ
เสนอผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 

5. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ส่งใบสั่งซือ้ใหผู้ข้าย 
6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหรือผู้แจ้งขอซือ้ 

ตรวจรบัสินคา้-บรกิาร 
7. จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานบัญชีเพื่อ

บนัทึกรายการซือ้สินคา้ 

 

 

รับใบขอซ้ือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ตรวจสอบรายละเอียด 

ติดต่อผูข้าย ต่อรองราคา 

จดัท าใบส่ังซ้ือ 

เสนอผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ 

ด าเนินการซ้ือ/ จา้ง 

ตรวจรับ 

จดัส่งเอกสารให้หน่วยงาน
บญัชีเพื่อบนัทึกบญัชี 



 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 

วันที ่02/06/63 

8.3 ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการจดัซือ้-จดัจา้ง จากผูข้ายที่บรษิัทเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

ผงัขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ค าอธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

 
1. หน่วยงานที่ตอ้งการขอซือ้ จัดท าใบขอ

ซือ้ และเสนอผูม้ีอ  านาจของหน่วยงาน
อนมุตัิ 

2. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ตรวจสอบรายละเอียด
ของใบขอซือ้ 

3. เจ้าหน้าที่จัดซื ้อจัดท าใบสั่ งซื ้อ และ
เสนอผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 

4. เจา้หนา้ที่จดัซือ้ส่งใบสั่งซือ้ใหผู้ข้าย 
5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหรือผู้แจ้งขอซือ้ 

ตรวจรบัสินคา้-บรกิาร 
6. จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานบัญชีเพื่อ

บนัทึกรายการซือ้สินคา้ 

 

รับใบขอซ้ือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ตรวจสอบรายละเอียด 

จดัท าใบส่ังซ้ือ 
 

เสนอผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ 
 

ด าเนินการซ้ือ/ จา้ง 
 

ตรวจรับ 
 

จดัส่งเอกสารให้หน่วยงาน
บญัชีเพื่อบนัทึกบญัชี 

 

 



 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 

วันที ่02/06/63 

8.4 ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการจดัซือ้-จดัจา้ง ดว้ยวิธีประกวดราคา 

ผงัขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ค าอธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

 
1. หน่วยงานที่ต้องการขอซือ้ จัดท าใบขอ

ด าเนินการ และเสนอผู้มีอ  านาจของ
หน่วยงานอนมุตัิ 

2. เจ้าหน้าที่จัดซื ้อตรวจสอบรายละเอียด
ของใบขอด าเนินการ 

3. เจา้หนา้ที่จดัซือ้แจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบ
เพื่อน าเสนอต่อประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตัดสินใจ หาก
ต้อ งกา รด า เ นิ นกา รต่ อ ใ ห้ ร า ย งาน
คณะกรรมการบรหิาร 

5. จัดท าข้อมูลรายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการ และอนุมัติโดยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

6. ประกาศประกวดราคาไปยงัผูข้ายผูร้บัจา้ง 
7. รับซองการประกวดราคาจากผู้ขายเปิด

ซองสอบราคา และคดัเลือกผูข้ายผูร้บัจา้ง 
8. อนมุตัิการสั่งซือ้สั่งจา้งโดยผูม้ีอ  านาจ 
9. จัดท าร่างสัญญาซือ้ขาย /สัญญาจัดจา้ง 

และแจ้งไปยังผู้ขาย /ผู้รับจ้างที่ ได้รับ
คัดเลือกเพื่อจดัเตรียมเอกสารและนดัวนั
ลงนามในสญัญา 

10. การตรวจรับของหรือรับงานให้ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูม้อบหมาย 

 

 

รับใบขอด าเนินการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

ตรวจสอบรายละเอียด 

แจง้ผูจ้ดัการฝ่ายเพื่อน าเร่ือง 
เสนอประธานเจา้หนา้ท่ี 
บริหาร 

ประกาศประกวดราคา 

รับซอง 

เปิดซอง 

อนุมตัิส่ังซ้ือ /จา้ง 

จดัท าร่างสัญญาซ้ือขาย/ 
สัญญาว่าจา้ง 

แจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้งเพื่อจดัเตรียม
เอกสารและลงนามในสัญญา 

จดัท ารายละเอียดของสินคา้/
บริการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
พิจารณาอนุมตัิและรายงาน 
คณะกรรมการบริหาร 


