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นโยบายจัดซือ-จัดจ้าง 

บริษัท เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 นโยบายการจดัซือ-จดัจ้างมีวตัถปุระสงค์เพือให้หน่วยงานจดัซือของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) และผู้ทีเกียวข้องได้ตระหนกัถงึความสําคญัของกระบวนการจดัหาสินค้าหรือบริการตามวิธีการ

ธุรกิจทีสุจริต ซึงหมายถึง การมีกระบวนการทีโปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้ ขายมีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรม  

และมนัใจได้วา่มีการคดัเลือกผู้ขายทีเหมาะสม ได้สินค้าและบริการมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน รวมถึงความคุ้ม

คา่สูงสุดของเงินทีจา่ย และมีการประเมินผู้ขายโดยการพิจารณาจากศกัยภาพของผู้ขายและคณุภาพของสินค้า 

 บริษัทได้ตระหนกัดีถงึความเป็นธรรมของระบบการจดัซือ-จดัจ้าง จงึได้มีการวางแผนจดัทํานโยบายด้าน

การจดัซือ-จดัจ้างฉบบันีขึน เพือเป็นกรอบแนวทางปฏิบติัของพนกังานในองค์กร เพือให้พนกังานมีความตระหนกั

ถงึความเป็นธรรมของกระบวนการจดัซือ-จดัจ้าง ความโปร่งใส ซึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทมากทีสุดและ

เป็นการปอ้งกนัการทจุริตทงัจากภายในและภายนอกบริษัท เพือให้มีระบบการควบคมุและการบริหารงานทีดี 

2. การควบคุมกระบวนการจัดซือ-จัดจ้างและแนวทางในการดาํเนินการ 

 การจดัซือ-จดัจ้าง สินค้าและบริการของบริษัทได้กําหนดไว้เพือให้ ซึงมีวตัถุประสงค์ของการปฏิบติังาน

ดงัตอ่ไปน ี

1. ได้รับสินค้าหรือบริการทีถกูต้อง 

2. ได้รับสินค้าหรือบริการในปริมาณทีถกูต้อง 

3. ได้รับสินค้าหรือบริการในเวลาทีถกูต้อง 

4. ได้รับสินค้าหรือบริการจากแหล่งขาย หรือผู้ให้บริการทีถกูต้อง 

5. ได้รับสินค้าหรือบริการในราคาทีถกูต้อง 

บริษัทจะต้องกําหนดนโยบายการจดัซอื-จดัจ้างโดยมีแนวทางดงัตอ่ไปน ี

 นโยบายการจัดซือ-จัดจ้าง ซึงประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ทีพนักงานต้องปฏิบัติโดย

เคร่งครัด 

 ขันตอนปฏิบัต ิซงึประกอบด้วยขนัตอนการปฏิบติังานสําหรับเจ้าหน้าทีและผู้ทีเกียวข้องทีอ้างองิถงึ

นโยบายการจดัซือ-จดัจ้าง 

 

3. นโยบายการจัดซือ-จัดจ้าง 

  นโยบายการจดัซอื-จดัจ้าง ครอบคลุมนโยบาย 7 ด้าน ดงัตอ่ไปน ี

1. นโยบายการจดัซอื-จดัจ้าง 

2. การแบง่แยกหน้าท ี

3. อํานาจการอนมุติั 

4. การจดัทําเอกสารการจดัซือ-จดัจ้าง 
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5. คณะกรรมการจดัซอื-จดัจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ 

6. การรับสินค้าและบริการ 

สาระสาํคัญของนโยบายมีดังต่อไปนี 

1) นโยบายการจัดซือ-จัดจ้าง 

บริษัทต้องจดัทํานโยบายการจดัซือ-จดัจ้าง โดยประเมินถึงการควบคุมภายในของการปฏิบติังาน และ

ระดบัความเสียงของงานจดัซือ-จดัจ้างของบริษัท เพือให้นโยบายดงักล่าวสามารถใช้ควบคมุการปฏิบติังานให้เกิด

ความเป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและสามารถรองรับความเสียงทีเกิดขึนได้ รวมทงัต้องมีการประกาศ

นโยบายให้แกบ่คุคลากรทีเกียวข้องได้รับทราบ เพือให้ตระหนกัและปฏิบติัตามนโยบายการจดัซือ-จดัจ้าง 

2) การแบ่งแยกหน้าท ี

บริษัทต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที   การปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรทีเกียวกับกระบวนการ         

จดัซือ-จดัจ้างอยา่งเพียงพอ เพือชว่ยให้มีการสอบยนัการปฏิบติังาน มีการป้องกนัการทุจริตและมีการอนุมติัการ

ปฏิบติังานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  รวมทงัการมีขอบเขตการปฏิบติังานของพนกังานทีชดัเจน 

3) อาํนาจการอนุมัต ิ

บริษัทต้องจดัให้มีอํานาจการอนุมัติรายการทีเกียวข้องกับระบบการจดัซือ-จัดจ้างทีเหมาะสม ได้แก ่

อํานาจการขอซือ อํานาจการสังซือ อํานาจการรับของ และอํานาจการจ่ายเงิน  ซึงอํานาจการอนุมติัสามารถ

กําหนดใช้มลูคา่ของการจดัซือ-จดัจ้าง และเกณฑ์การพิจารณาอืน ๆ เพือให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างคล่องตวั

และมีการควบคมุอยา่งเพียงพอ 

4) การจัดทาํเอกสารการจัดซือ-จัดจ้าง 

บริษัทจะต้องจดัให้มีการจดัทําเอกสารทีเกียวข้องกบัระบบการจดัซือ-จดัจ้าง อย่างเพียงพอและมีการ

ควบคุมการออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสารไว้ เพือให้ผู้ ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ           

และสามารถตรวจสอบเอกสารได้ ซงึแสดงถงึความโปร่งใสของกระบวนการจดัซือ-จดัจ้าง 

5) คณะกรรมการจัดซือ-จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ 

กรณีทีบริษัทต้องทําการจดัซือ-จดัจ้างสินค้าหรือบริการทีมีมูลค่าสูง หรือต้องมีการพิจารณาตรวจสอบ

คณุสมบติัมากกวา่สินค้า-บริการทวั ๆ ไป บริษัทต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการจดัซือ-จดัจ้างหรือคณะกรรมการ

ตรวจรับ เพือร่วมกนัพิจารณาและตรวจสอบสินค้าหรือบริการ เพือลดความเสียงด้านการจดัซือ-จดัจ้าง 

6) การรับสินค้าและบริการ 

บริษัทต้องกําหนดวิธี เพือให้มีกระบวนการรับสินค้าและบริการทีถูกต้อง มีประสิทธิภาพภายในเวลาที

กําหนด ตามข้อตกลงทีได้ตกลงไว้ตามกระบวนการสงัซือ รวมทงัการปฏิเสธการรับหากสินค้าหรือบริการไมเ่ป็นไป

ตามทีตกลงไว้ ทงันีกระบวนการรับสินค้าและบริการทีดีจะชว่ยให้การส่งต่อข้อมูลและเอกสารไปยงักระบวนการ

จา่ยเงินสามารถจา่ยเงินได้อยา่งถกูต้อง 
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4. ระเบียบปฏิบตั ิ

1) นโยบายการจัดซือ-จัดจ้าง 

ความสาํคัญ 

บริษัทต้องจดัทํานโยบายการจดัซือ-จดัจ้าง โดยประเมินถึงการควบคุมภายในของการปฏิบติังาน และ

ระดบัความเสียงของงานจดัซือ-จดัจ้างของบริษัท เพือจดัทํานโยบายให้สามารถใช้ควบคุมการปฏิบติังานให้เกิด

ความเป็นธรรม เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและสามารถรองรับความเสียงทีเกิดขึนได้ รวมทงัมีการประกาศนโยบาย

ให้แกบ่คุลากรทีเกียวข้องได้รับทราบ เพือให้ตระหนกัและปฏิบติัตามนโยบายการจดัซือ-จดัจ้าง 

ระเบียบปฏบิัต ิ

1. จดัให้มีการทํานโยบายการจดัซือ-จดัจ้าง และมีการปรับปรุงอย่างสมําเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

หรือตามความจําเป็นตอ่การใช้งาน และนโยบายดงักล่าวได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท

หรือผู้ มีอํานาจทีได้รับมอบหมายไว้ 

2. จดัทํานโยบายทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บไว้ในทีทีผู้ ใช้งานและบุคคลทีเกียวข้องสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย 

3. จดัให้มีการสร้างความตระหนกัของพนกังานของหน่วยงานจดัซือและผู้ ทีเกียวข้องถึงความจําเป็น

ของการปฏิบติัตามนโยบายการจดัซือ-จดัจ้างของบริษัท เพือให้พนกังานมีความเข้าใจและสามารถ

ปฏิบติัตามนโยบายทีกําหนดไว้ได้ 

 

2) การแบ่งแยกหน้าท ี

ความสาํคัญ 

บริษัทต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที   การปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรทีเกียวกับกระบวนการ         

จดัซือ-จดัจ้างอยา่งเพียงพอ เพือชว่ยให้มีการสอบยนัการปฏิบติังาน มีการป้องกนัการทุจริตและมีการอนุมติัการ

ปฏิบติังานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  รวมทงัการมีขอบเขตการปฏิบติังานของพนกังานทีชดัเจน 

ระเบียบปฏบิัต ิ

1. จดัให้มีการแบง่แยกหน้าทีการปฏิบติังานทสํีาคญัของกระบวนการจดัซือ-จดัจ้าง ได้แก ่ผู้สงัซือ ผู้ รับ

ของ และผู้บนัทกึบญัช ี

2. จดัให้มีการหมนุเวียนเจ้าหน้าทีปฏิบติังานด้านการสงัซือ อยา่งน้อยทกุ ๆ 3 ปี ซึงจะเป็นการป้องกนั

การใช้ตําแหนง่ในบริษัทเพือหาประโยชน์ส่วนตน 

3. ต้องจดัให้มีใบกําหนดหน้าทีงานของแตล่ะตําแหน่งงานไว้อย่างชดัเจนและพนกังานได้รับทราบถึง

ขอบเขตและหน้าทีการปฏิบติังานของตนตามทีได้กําหนดไว้ 

4. จัดให้มีการอบรมเพิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในส่วนงานจัดซือ ให้เหมาะสม  

รวมทังจดัให้มีการเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเหล่านนั และจดัให้มีการประเมินผลการอบรมทุกครัง 

ทีมีการจดัอบรม 
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3) อาํนาจการอนุมัต ิ

ความสาํคัญ 

บริษัทต้องจัดให้มีอํานาจการอนุมัติรายการที เกียวข้องกับรายการจัดซือ-จัดจ้าง ทีเหมาะสม  

ได้แก ่อํานาจการขอซือ อํานาจการสงัซือ อํานาจการรับของ และอํานาจการจา่ยเงิน  ซงึอํานาจการอนมุติัสามารถ

กําหนดโดยใช้มูลค่าของการจดัซือ-จัดจ้าง และเกณฑ์การพิจารณาอืน ๆ เพือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

คล่องตวัและมีการควบคมุอยา่งเพียงพอ 

ระเบียบปฏิบัติ 

1. ต้องกําหนดอํานาจการอนุมัติรายการไว้ตามวงเงินไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการของบริษัท  

เพือใช้ในการอนมุติัรายการทีเกียวข้องกบักระบวนการจดัซือ-จดัจ้าง ซงึประกอบด้วย  

- อํานาจการอนมุติัการขอซือ 

- อํานาจการอนมุติัการสงัซือ 

- อํานาจการอนมุติัสญัญาซือ 

อาํนาจการอนุมัติการขอซือ 

การอนุมติัการขอซือจะต้องมีการจดัทําเอกสารการขอซือเพือใช้เป็นหลักฐานในการอนุมติั

รายการ ซึงถือเป็นขันตอนทีสําคัญของการจัดซือ-จัดจ้าง โดยผู้ ทีได้รับมอบอํานาจให้อนุมัติ 

มีความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปน ี

- ผู้ อนุมัติการขอซือต้องอนุมัติตามอํานาจทีได้กําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ 

ของบริษัทเทา่นนั 

- ตรวจสอบว่าข้อมูลในใบขอซือนนัครบถ้วน และขอใช้วิธีการจดัซือ-จดัจ้างทีถูกต้อง 

ตามนโยบายจดัซือ-จดัจ้างทีกําหนดไว้ 

- ตรว จสอ บก ารข อซื อว่า มีความจํา เ ป็น ในก าร ซือ สิ นค้า  ห รือ บริก าร  เ พื อใ ช้ 

ในการปฏิบติังานหรือธุรกิจของบริษัท 

- ตรวจสอบว่าการขอซือมีงบประมาณเพียงพอ ทีจะซือและชําระค่าใ ช้จ่าย 

ในการจดัซือ-จดัจ้างทีขอ 

อาํนาจการอนุมัติการสังซือ 

การอนมุติัการสงัซือจะต้องมีการจดัทําเอกสารการใบสงัซือ เพือใช้เป็นหลกัฐานในการอนุมติั

รายการ  ซึง ถือ เ ป็นขันตอนที สํ าคัญของการจัดซือ  โดยผู้ ที ไ ด้ รับมอบอํานาจใ ห้อนุมัติ 

มีความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปน ี

- ผู้ อนุมัติการสังซือต้องอนุมัติตามอํานาจทีได้กําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ 

ของบริษัทเทา่นนั 

- ตรวจสอบว่าข้อมูลในใบสังซือนันครบถ้วน และใช้วิธีการจัดซือ-จัดจ้างทีถูกต้อง 

ตามนโยบายจัดซือ-จัดจ้างทีกําหนดไว้ รวมถึงข้อมูลการเสนอราคาจากผู้ ขายตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 
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อาํนาจการอนุมัติสัญญาซือ 

การอนมุติัการสงัซือจะต้องมีการจดัทําเอกสารใบสงัซือ เพือใช้เป็นหลกัฐานในการอนุมติัรายการ 

ซงึถือเป็นขนัตอนทีสําคญัของการจดัซือ-จดัจ้าง และบางกรณีจะต้องมีการจดัทําสัญญาซือสินค้าหรือ

บริการขึน ซึงจะมีผลผูกพันต่อบริษัท จึงต้องพิจารณาถึงข้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึงมี

ขอบเขตการปฏิบติังาน ดงัตอ่ไปนี 

- ผู้ อนุมัติสัญญาซือจะต้องอนุมัติโดยกรรมการของบริษัทหรือผู้ ทีได้รับมอบอํานาจตาม 

ทีกําหนดไว้ 

- การจดัทําสญัญาซือได้ผ่านกระบวนการจดัซือ-จดัจ้าง ตามนโยบายจดัซือ-จดัจ้างทีกําหนดไว้ 

- การอนุมติัสัญญาซือ จะต้องมีการตรวจสอบเงือนไขในสัญญาและความเสียงของการจดัทํา

สญัญาโดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท สําหรับการทําสญัญาซือทีมีวงเงินเกินกวา่ 1 ล้านบาท 

 

4) การจัดทาํเอกสารการจัดซือ-จัดจ้าง 

ความสาํคัญ 

บริษัทจะต้องจดัให้มีการจดัทําเอกสารทีเกียวข้องกบัระบบการจดัซือ-จดัจ้างอย่างเพียงพอ และมีการ

ควบคุมการออกเอกสาร การจดัเก็บเอกสารไว้ เพือให้ผู้ปฏิบติังานสามารถปฏิบติังานได้อย่างเป็นระบบ และ

สามารถตรวจสอบเอกสารได้ ซงึแสดงถงึความโปร่งใสของกระบวนการจดัซือ-จดัจ้าง 

ระเบียบปฏิบัติ 

กิจกรรมการจดัซือ-จดัจ้าง จะต้องมีการจดัทําเอกสารทีสําคญัได้แก่ ใบขอซือ ใบสังซือใบเปรียบเทียบ

ราคา ใบประเมินผู้ ขาย ใบขอขึนทะเบียนผู้ ขาย ใบขึนทะเบียนผู้ ขายเรียกว่า AVL (Approve Vendor List)  

สญัญาซือ (ถ้ามี) และใบตรวจรับ โดยจะต้องมีการจดัทําเอกสารและบนัทึกรายการอย่างถูกต้อง และโปร่งใส 

รวมทงัมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เพือสือสารไปยงัผู้ ทีเกียวข้องในกระบวนการได้ ซึงรายละเอียดของเอกสารควร

ประกอบด้วย 

1. ใบขอซือ (PR) 

 แตล่ะสว่นงานของบริษัทสามารถทําการขอซอืได้โดยการจดัทาํใบขอซือ (PR) ซงึใบขอซอื 

มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปน ี

- ระบวุนัทีทีขอซือและวนัทีความต้องการสินค้าหรือบริการ 

- ระบหุนว่ยงานและผู้ทีต้องการขอซือ 

- ระบสิุนค้าหรือบริการทีต้องการขอซือ 

- ใช้สําหรับการอนมุติัการขอซือโดยผู้ มีอํานาจทีกําหนดไว้ 

- ใช้เป็นหลกัฐานการขอซือและการดําเนินการจดัซือ-จดัจ้างในกระบวนการตอ่ไป 
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2. ใบสงัซือ (PO) 

  ใบสงัซือ (PO) คือเอกสารยืนยนัรายละเอียดทงัหมดของการจดัซือแต่ละครัง ส่วนงานจดัซือของ

บริษัทจะต้องเป็นผู้ออกใบสงัซือเทา่นนัเพือจดัส่งให้แกผู่้ขาย ซงึใบสงัซือเป็นสญัญาทีถูกต้องตามกฎหมายเมือมี

การออกไปให้ผู้ ขายหลังจากทีได้รับใบเสนอราคาหรือข้อเสนอขายแล้ว โดยการออกใบสังซือจะต้องปฏิบัติ

ดงัตอ่ไปน ี

- การออกใบสงัซือจะต้องผ่านกระบวนการคดัเลือกผู้ขายทีเหมาะสมตามวิธีการทีกําหนดไว้แล้ว 

- ใบสงัซือต้องออกจากโปรแกรมสําเร็จรูปทีบริษัทใช้ และโดยหนว่ยงานจดัซือของบริษัท 

- ใบสงัซือจะต้องมีการอนมุติัรายการโดยผู้ มีอํานาจตามทีกําหนดไว้ในคูมื่ออํานาจดําเนินการกอ่นการ

จดัส่งให้แก่ผู้ ขาย ซึงก่อนการส่งให้ผู้ มีอํานาจอนุมัติรายการ เจ้าหน้าทีของหน่วยงานจดัซือ

จะต้องบันทึกข้อมูลในใบสังซือให้ครบถ้วน และต้องแนบเอกสารใบขอซือทีผ่านการอนุมัติ

รายการแล้ว และใบเสนอราคาจากผู้ขายไว้ให้ครบถ้วน 

3. ใบเปรียบเทียบราคา 

ใบเปรียบเทียบราคา คือ ก่อนการซือควรได้มีการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการบางครัง      

อาจพบวา่ราคาสูงเกินไป บางครังสินค้าหรือบริการเหล่านนัไม่สามารถสนองความต้องการของเราถ้าไม่มีการ

เปรียบเทียบก็ไมอ่าจตดัสินใจได้ 

4. ใบประเมินผู้ขาย  

ใบประเมินผู้ ขาย คือ การประเมินศักยภาพของผู้ ขายว่าเป็นไปตามทีเรากําหนดเกณฑ์หรือไม ่

ส่วนมากเกณฑ์ ผู้ส่งมอบรายใหมจ่งึมี 2 ประเภทโดยทวัไป แรกๆซือขายกนัก็อาจจะเป็น PAVL พอซือขายไปซกั

พกัโดยทวัไปประมาณ 6 เดือน จึงจะมีการประเมินซําถ้าผ่านตามเกณฑ์ก็จะเข้าไปสู่ Supplier ทีเรียกว่า AVL 

(Approve Vendor List) ซึงหมายถึง Supplier รายนีจะถูกเป็นอนัแรกในการจดัซือการประเมิน Supplier        

เพือทวนสอบศกัยภาพตามทีองค์กรกําหนดยังอยู่ดีหรือไม่ โดยทวัไปผลของการประเมินจะมีการแบ่ง Grade 

Suppiler  ว่าเป็น  A, B, C, D หรือตกซึงผลของการประเมินส่วนใหญ่จะแจ้งให้ Supplier ทราบเพือให้มีการ

พฒันาปรับปรุงตามหวัข้อทียงัอยูใ่นเกณฑ์ตํา 

5. ใบขออนมุติัขึนทะเบียนผู้ขาย  

การขอขึนทะเบียนผู้ขาย 

1.1. เพือให้ผู้ ขายทุกรายทีทําการซือขายผ่านการพิจารณาคุณสมบติั และได้รับการอนุมติัจาก 

ผู้ มีอํานาจ ให้บรรจใุนทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List-AVL) เพือให้สามารถทําการซือขายได้ 

1.2. เพือเป็นแนวทางในการประเมิน จัดกลุ่ม และทบทวนรายชือผู้ ขาย ทีได้รับการบรรจ ุ

ในทะเบียนผู้ขาย 

1.3. เพือให้มนัใจได้ว่าผู้ ขายทีมีชือปรากฏในทะเบียนผู้ ขายของบริษัทฯ เป็นผู้ ขายทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตอ่การดําเนินธุรกิจร่วมกนั 
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6. ขึนทะเบียนผู้ขาย 

ผู้ ขายส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารทีกําหนดตามข้อ 4 ส่งให้เจ้าหน้าทีจัดซือเจ้าหน้าทีจัดซือตรวจสอบ 

ความครบถ้วน ถกูต้อง ของเอกสารทีได้รับทงัหมด ส่งให้ผู้ มีอํานาจอนมุติั หลังจากได้รับการอนุมติัแล้ว จดัซือจะ

บนัทกึชือผู้ขายรายนนัในทะเบียนผู้ ขาย (Approved Vendor List - AVL) พร้อมทงัทําการแจ้งฝ่ายบญัชีการเงิน

เพือทําการเปิดรหสัผู้ ขายรายใหม่ในระบบรวมทงัตรวจสอบการเป็นผู้ ขายทีไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์ หรือมี

ผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษัท (รายการเกียวโยงกนั) และสามารถทําการซือขายกบัผู้ ขายรายดงักล่าวให้กบัทุก

หนว่ยงานในบริษัทได้ 

1.1 เอกสารประกอบการขึนทะเบียนผู้ขาย 

ผู้ขายทกุรายต้องส่งเอกสารตอ่ไปนีให้ครบถ้วน ในการขึนทะเบียนผู้ขาย 

- ประเภทบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

- ประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศ 

- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

- สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

- สําเนาทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร)  

- นิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศ 

- สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีของนิติบคุคล  

- สําเนาทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร)  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

7. สญัญาซอื (ถ้ามี) 

สญัญาซือ เป็นเอกสารทีระบรุายละเอียดทงัหมดของการจดัซือจดัจ้างแต่ละครัง รวมถึงข้อสัญญา

และเงือนไข ทีทงัสองฝ่ายตกลงกนั สญัญาซือถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างบริษัท และผู้ ขายสินค้าหรือ

บริการ บริษัทจะออกเอกสารสญัญาซือ สําหรับการจดัซือโดยการประมลูและกรณีทีใบสงัซือทวัไปไมส่ามารถระบุ

ข้อมลูทีเกียวกบัการตกลงซือขายได้เพียงพอ นอกจากน ียงัสามารถใช้สญัญาซือ แทนใบสงัซือในกรณีทีการจดัซือ

นนัๆมีมลูคา่สูง หรือมีข้อกําหนด และเงือนไขพิเศษ โดยสญัญาซือ  

 

5)  คณะกรรมการจัดซือ-จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ 

ความสาํคัญ 

 กรณีทีบริษัทต้องทําการจดัซือ-จดัจ้างสินค้าหรือบริการทีมีมูลค่าสูง หรือต้องมีการพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติมากกว่าสินค้าหรือบริการทัวๆ ไป บริษัทต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการจัดซือ-จัดจ้าง หรือ

คณะกรรมการตรวจรับเพือร่วมกนัพิจารณาและตรวจรับสินค้าหรือบริการ เพือลดความเสียงด้านการจดัซือ-จดั

จ้าง โดยประกอบด้วย 
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ระเบียบปฏบิัต ิ

1. คณะกรรมการจดัซือ-จดัจ้าง 

 คณะกรรมการจดัซอื-จดัจ้าง มีวตัถปุระสงค์ เพือดําเนินการจดัซือ-จดัจ้างและพิจารณาคดัเลือกผู้ขาย 

ทีเหมาะสม ซงึมีข้อกําหนดดงัตอ่ไปน ี

(1)  การประกวดราคาทกุครังต้องมีการจดัตงัคณะกรรมการจดัซือ-จดัจ้างเพือดําเนินการ 

(2) การซือสินค้า-บริการ ทีมีคณุลกัษณะพิเศษทางเทคนิค ซงึหนว่ยงานจดัซือของบริษัทไมมี่ความรู้

ในด้านเทคนิคมากพอทจีะดําเนินการจดัซือได้ ให้จดัตงัคณะกรรมการจดัซือ-จดัจ้าง 

(3) คณะกรรมการจดัซอื-จดัจ้าง ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าทีอยา่งน้อย 3 คน และต้องเป็นเจ้าหน้าที

ของหนว่ยงานจดัซอือยา่งน้อย 1 คน และผู้ทีมีความรู้ทางเทคนิคเกียวกบัสินค้าหรือบริการนนั ๆ 

อยา่งน้อย 1 คน 

(4) ให้คณะกรรมการจดัซอื-จดัจ้างดําเนินการโดยความซือสตัย์สจุริต เป็นธรรม และโปร่งใสโดย 

มุง่ประโยชนใ์ห้เกิดความคุ้มคา่แกบ่ริษัทมากทีสุด 

2. คณะกรรมการตรวจรับ 

 คณะกรรมการตรวจรับ มีวตัถปุระสงค์ เพือดําเนินการตรวจรับสินค้า-บริการ ให้ถูกต้องครบถ้วน และมี

คณุภาพตรงตามคําสงัซือของบริษัท ซงึมีข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี 

(1) การประกวดราคาทกุครังต้องมีการจดัตงัคณะกรรมการตรวจรับเพือดําเนินการ 

(2) การตรวจรับสินค้าชนิดเดิมตามคําสังซือเดียวกันหากผ่านการตรวจรับในครังแรกโดย

คณะกรรมการตรวจรับแล้ว และเจ้าหน้าทีของคลงัสินค้าทีมีหน้าทีตรวจรับสามารถตรวจรับได้

โดยไมต้่องผ่านคณะกรรมการตรวจรับอีก หากสินค้าดงักล่าวไม่มีความจําเป็นต้องตรวจสอบ

คุณลักษณะทางเทคนิคและสามารถตรวจรับโดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ 

ของตวัสินค้าได้ 

(3) คณะกรรมการตรวจรับ ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าทีอยา่งน้อย 3 คน และต้องเป็นเจ้าหน้าทีของ

หนว่ยงานคลงัสินค้าอยา่งน้อย 1 คน และผู้ทีมีความรู้ทางเทคนิคเกียวกบัสินค้าหรือบริการนนั ๆ  

อยา่งน้อย 1 คน 

(4) ให้คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนินการโดยความซือสัตย์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมุ่ง

ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มคา่แกบ่ริษัทมากทีสุด 

 

6) การรับสินค้าและบริการ 

 การตรวจรับสินค้ามีวัตถุประสงค์เพือให้มันใจว่า บริษัทได้รับสินค้าทีถูกต้องและครบถ้วน คุณภาพ 

ปริมาณ ตามทีสงัซือ ซงึผู้ รับสินค้ามีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจรับ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ดงัตอ่ไปน ี

(1) ผู้ รับสินค้าต้องเป็นผู้ทีมีความอิสระเพียงพอคือไมเ่ป็นผู้ทีดําเนินการจดัซือ เช่น ให้แผนกคลังสินค้า

ตรวจรับสินค้าคงคลงั 
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(2) ให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทีต้องมีการตรวจสอบคณุลกัษณะทางเทคนคิ 

เชน่ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จะต้องมีเจ้าหน้าทีทีมีความชํานาญอย่างเพียงพอเข้าร่วมตรวจสอบว่า

คณุภาพตรงตามคําสงัซือหรือไม ่

(3) ให้มีการจดัตงัคณะกรรมการตรวจรับสินค้าในกรณีทีสินค้ามีมลูคา่สูง 

(4) การลงนามรับสินค้าต้องลงนามรับในเอกสารใบส่งของทีได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกบัสินค้าทีจดัส่ง

แล้วเทา่นนั 

(5) ต้องปฏิเสธการรับสินค้าเมือมีการตรวจสอบแล้วพบว่า ปริมาณ ราคา และคุณภาพไม่ตรงตามคํา

สงัซือ 

จรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซือ-จัดจ้าง 

 หน่วยงานจัดซือ-จัดจ้างมีความรับผิดชอบต่อบุคคลทีเกียวข้องทังภายในและภายนอกบริษัท จึงได้

กําหนดจรรยาบรรณของหนว่ยงานจดัซือ-จดัจ้างขึนดงัตอ่ไปน ี

1. พนกังานจดัซือจะต้องไมเ่ข้าไปเกียวข้องในสถานการณ์ใดอนัจะกอ่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์หรือทําให้งาน

ของบริษัทเกิดความชะงกังนั 

2. พนกังานจดัซือจะต้องไมเ่ข้าไปเกียวข้องในสถานการณ์ใดอนัจะกอ่ให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีพนัธะส่วนตวักบั

ผู้ขาย 

3. ผู้ซือจะต้องปฏิบติัตอ่ผู้ขายทกุรายอยา่งยติุธรรม โดยไมมี่ความรังเกียจเดียดฉนัท ์

4. ผู้ซือมีพนัธะทีจะต้องพยายามทีจะเจรจาตอ่รองธุรกิจอย่างยุติธรรมทงัสองฝ่าย คือทงับริษัทผู้ ซือและบริษัท

ผู้ขาย 

5. พนกังานจดัซือ ต้องปกปอ้งข่าวสารของกิจการของผู้ซือ และบริษัทผู้ขาย 

6. พนกังานจดัซือ จะต้องทําให้ตนเองเป็นคนมีเครดิต ทําให้บริษัทเป็นทีนบัหน้าถือตาและทําให้เพือนพนกังาน

จดัซือมีเครดิตไปด้วย 

สิทธิของหน่วยงานจัดซือ-จัดจ้าง 

 เพือให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของการจดัซือ-จดัจ้าง บริษัทจงึได้กําหนดสิทธิของหนว่ยงานจดัซือไว้ ดงัตอ่ไปน ี

1. หนว่ยงานจดัซือต้องมีสิทธิในการเลือกผู้ขาย โดยในกรณีทีต้องใช้ผู้ เชียวชาญในการเลือกสินค้าหรือบริการทมีี

ลกัษณะเฉพาะหรืออาจจะมีการเสนอข้อมลูจากผู้ทีเกียวข้องในเรืองนนั ๆ ได้ แต่หน่วยงานจดัซือย่อมมีสิทธิ

ในการเลือกผู้ ขายเพือทําการซือสินค้าหรือบริการ ทงันีเนืองจากหน่วยงานจดัซือย่อมมีพืนฐานหรือความ

ชํานาญในด้านสญัญาการจดัซอื การตอ่รอง และการวิเคราะห์ผู้ขาย 

2. สิทธิในการใช้วิธีตงัราคาใด ๆ ทีเหมาะสม หมายถึงการกําหนดราคาและเงือนไขของสัญญาซึงเป็นเรืองที

หนว่ยงานจดัซือมีความเชียวชาญ 

3. สิทธิในการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ หมายถึงหน่วยงานจดัซือมีสิทธิทีจะเสนอสินค้าหรือบริการอืนแทน

สินค้าหรือบริการทีผู้ ขอซือได้ร้องขอเพือนํามาใช้แทนในงานเดียวกัน โดยผู้ ใช้สินค้าหรือบริการ จะเป็นผู้

ตดัสินใจวา่จะยอมรับสินค้าหรือบริการทีหนว่ยงานจดัซือได้เสนอไปหรือไม ่
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4. สิทธิในการควบคมุการติดตอ่ทงัหมดกบัผู้ทีคาดวา่จะเป็นผู้ขาย การติดตอ่สือสารกบัผู้ ทีคาดว่าจะเป็นผู้ ขาย

จะต้องผ่านหน่วยงานจดัซือ ทงันีเพือป้องกนัการขายทีไม่สุจริต หรือผู้ ทีคาดว่าจะเป็นผู้ ขายอาจมีอิทธิพล

เหนือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ ซงึทําให้หนว่ยงานจดัซือไมอ่าจทําสญัญาซือโดยมีราคาตําทีสุดได้ 

ความรับผิดชอบในการจัดซือ-จัดจ้าง 

 เ พื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วัตถุป ร ะ ส ง ค์ข อ ง ก า ร จัดซื อ -จัด จ้ า ง  บ ริ ษั ท จึ ง ไ ด้ กํ า ห น ดคว า มรั บ ผิ ดช อ บ 

ของหนว่ยงานจดัซือไว้ ดงัตอ่ไปน ี

1. หนว่ยงานจดัซือจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตอ่กบัผู้ขาย ซงึหนว่ยงานจดัซือเปรียบเสมือนผู้ประสานงาน

ของบริษัท ทําการติดตอ่นดัหมายและรับแจ้งข่าวสารทีเกียวข้อง 

2. หนว่ยงานจดัซือจะต้องส่งเสริมความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้ขายโดยต้องปฏิบติัต่อพนกังานขายทุกคนอย่างสุภาพ

และยติุธรรม 

3. หนว่ยงานจดัซือจะต้องกําหนดและ/หรือทําการพฒันาผู้ขายทีมีความสามารถและเหมาะสมทีจะตอบสนอง

ความต้องการของบริษัทได้ มีรายชือผู้ทีคาดวา่จะเป็นผู้ขายจํานวนมากพอภายใต้ต้นทนุทีเหมาะสม 

4. หนว่ยงานจดัซือต้องทบทวนคําขอซือและแบบแสดงคณุลกัษณะของสินค้าหรือบริการ และควบคุมให้เป็นไป

ตามอํานาจหน้าทีทีได้กําหนดไว้ของบริษัท 

5. หนว่ยงานจดัซือต้องปฏิบติังานโดยยดึถือข้อบงัคบั ระเบียบ คําสงั ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด และสมําเสมอ 

6. หน่วยงานจัดซือต้องมีการวางแผนการดําเนินการล่วงหน้าทีดีเพือช่วยหลีกเลียงการจดัซือ หรือจัดจ้าง  

อยา่งเร่งดว่นหรือโดยปราศจากการแข่งขนั โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

7. หน่วยงานจัดซือต้องดําเนินการอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักการ โดยมีการควบคุมทีรัดกุม  

และสามารถปรับเปลียนวิธีการให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้ทนัทีเสมอ 

 

 


