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ค าน า 
 

 ตามท่ี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ประกาศกฎกระทรวง และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้
ในการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นแนวทางเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง  ว่าสาระส าคัญใดบ้างท่ีต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  

 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน

พัสดุขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดหาพัสดุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ

ปฏิบัติงานพัสดุเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการจัดหาพัสดุในหน่วยงาน ต่อไป 
 
           

          
                งานพัสดุ  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  1  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง                        
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ 
          (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิไ์พศาล) 
    นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

 
1. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ได้รับพัสดุที่ถูกต้อง  มีคุณภาพ  ครบถ้วน  รวดเร็ว  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ขอบข่าย 

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน   ธนากโร 
3 ค านิยามศัพท์ 

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอ่ืนใด  รวมทั้ง งาน 
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น  

“งานบริการ” หมายความว่า  งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง ลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งานจ้างที่
ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์    

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า ของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  
 “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่ง
สร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือ
สิ่งอื่นๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน “สาธารณูปโภค” 
หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ 
ทางน้ า  ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือ
พ้ืนดิน 
 “งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า” งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปตตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์  
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  2  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกกลุ่มงาน 
ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ 
          (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
    นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร   

 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย หรือ ด้านอ่ืนที่
อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
 “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือ นิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 “งานบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ 
 “ราคากลาง” หมายความว่า  ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณีท่ีมีราคา 

ตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ 
(3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์  ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มี
ราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 “เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ ได้รับไว้โดยไม่ต้อง
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็น
รายได้ของราชการ ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้
หมายความ รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ 
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 “คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปตญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
 “คณะกรรมการราคากลาง หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้  

(1)  ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล 

(2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

 (4) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง ที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

(5) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
(6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ผู้ว่าการ ตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
 (8) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 

เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(9) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
(10) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
(11) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะ

เทียบเท่า 
(12) หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามกฎหมาย

จัดตั้งหน่วยงานนั้น 
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด

จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ นั้นก าหนด หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  3  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ 
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
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 “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
หรอืผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจหรือสามารถใช้
อ านาจ ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัด 
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ นั้นในคราวเดียวกัน  
 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืน
ตามท่ีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน 
จ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือ
นัยกลับกัน การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่ 
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดย

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  4  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
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มีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยืนข้อเสนอราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้
เกิดความได้เปรียบ  หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 “ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 55 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ 70 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี 
 
คัดเลือกตามข้อ 74 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 114 
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 120 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 146 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 149 และคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบตามข้อ 155 
 “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e-catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่
ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้าภาพสินค้าพร้อมค าบรรยายประกอบ
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 
4.  ผู้ปฏิบัติ 

4.1 นางดวงรัตน์  ดาบพลอ่อน  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
4.2 จ่าเอกพิจิตร  โพธิ์ชัย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
4.3 นางสาวชรัณยภัทร์  ประเคน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
4.4 นางสาวพรรณทิพย์  นพทีปกังวาล  ต าแหน่ง  พนักงานบริการ 

 
5. เครื่องมือเครื่องใช้ 

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จ านวน 1 เครื่อง      
5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จ านวน 1 เครื่อง 
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6. วิธีปฏิบัติงาน 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

การซื้อหรือจ้าง  กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้  
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
(2) วิธีคัดเลือก  
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง  

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระท าได้  3  วิธี  ดังนี้  
(1.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(1.2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(1.3) วิธีสอบราคา  
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน  และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า   (e 
- catalog)  โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  ซึ่งสามารถกระท าได้  2  ลักษณะ  ดังนี้   

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000  บาท  
แต่ไม่เกิน  5,000,000 บาท    

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
5,000,000  บาท  
  1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง   ซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e - catalog)  โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e - 
bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
  1.3 วิธีสอบราคา  คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน  500,000  บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อก าหนด ในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
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2. วิธีคัดเลือก  

เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  22  แล้ว   
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
ไม่น้อยกว่า  3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด น้อยกว่า 3 
ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ  พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน  

(2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ด าเนินการตามข้อ  68  โดยอนุโลม  
(3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย  

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ    เมื่อพ้นก าหนดเวลารับ
ซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติม
จากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด มีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่
จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุ มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
เอกสารหรือรายละเอียด มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ    

(4) เมื่อถึงก าหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ ไว้ในใบ
เสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น าความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มา 
ใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของคณะกรรมการ  โดย
อนุโลม 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว   

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ด าเนินการดังต่อไปนี้    
(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ ก าหนด 

รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ด าเนินการต่อไปนี้   
(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (๒) (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือรับจ้างนั้น 

โดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้า
มี)  ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร   ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้   

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ 
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รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา ที่ประมาณได้  
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้   

(ค) กรณีตามมาตรา  56  วรรคหนึ่ง  (2)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตามสัญญา 
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  และราคาที่ต่ ากว่าหรือ
ราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วย ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ   

(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)  (ฉ)  ให้ด าเนินงานโดยวิธีเจรจาตกลงราคา   
(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยตรงมา 

เสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะท าได้ (2) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

1. การจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 วรรคสอง ถือเป็นข้อยกเว้นของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามนัยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคแรก ซึ่งหาก 
หน่วยงานใดมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยเร่งด่วนแล้ววงเงินที่ส่วนราชการสามารถจะด าเนินการได้ตาม
กฎกระทรวงการก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 จ านวนไม่เกิน 500,000.- บาท 
ภายใต้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ความส าคัญของระเบียบนี้ กล่าวคือ โดยหลักของการตึความ
ข้อยกเว้นจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด แต่ที่เป็นปตญหามาโดยตลอดก็คือ ส่วนราชการหรือหน่วยงานมักจะใช้
ข้อยกเว้นนี้ ด าเนินการเป็นหลักจึงท าให้เกิดปตญหาต้องมาด าเนินการย้อนหลัง ซึ่งเป็นการ 
ด าเนินการที่ไม่ชอบโดยระเบียบ ส าหรับองค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย 

1. กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน 
2. เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
3. ไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน 

ซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกตินั้น 
จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดซึ่งองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดมิได้ 
 2. วิธีด าเนินการ 

    ในส่วนของการด าเนินการภายหลังจากการซื้อหรือจ้างตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรคสอง 
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หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
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ระเบียบฯ ใช้ค า 2 ค า “ผู้รับผิดชอบ” กับ “เจ้าหน้าที”่ จัดท ารายงานขอความเห็นชอบและเมื่อหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นรายงานการตรวจรับโดยอนุโลม ซึ่ง
ประเด็นที่จะต้องอธิบายท าความเข้าใจ มีดังนี้ 

(1) ความหมายของผู้รับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง จะมีท้ังค าว่า “เจ้าหน้าที่”  
และค าว่า “ผู้รับผิดชอบ” หลายครั้งจะเข้าใจว่าทุกกรณีเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วต้องให้ “เจ้าหน้าที่ 
(พัสดุ)” เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจเพื่อขออนุมัติเบิก
เงิน แต่เนื่องจากการเกิดเหตุความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดข้ึนภายในสถานที่ท างานและทั้งที่เกิดขึ้นภายนอกสถานที่
ท างาน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่จัดท ารายงานขอความเห็นชอบตามนัยระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง จึงหมายถึงผู้ที่ประสบ
เหตุความจ าเป็นเร่งด่วนที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนแล้ว 

(2) ลักษณะของการรายงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับ 
ข้อเท็จจริง ประกอบกับกรณีตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง เป็นกรณีท่ีได้มีการซื้อหรือจ้างไปก่อนแล้ว ดังนั้นการ
รายงานจึงเป็นการรายงานข้อเท็จจริงว่ามีความจ าเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องซื้อหรือจ้างเพราะอะไรเป็นเรื่อง 
ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนว่าจะต้องซื้อหรือจ้างเพราะอะไร และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทันเพราะอะไร โดยผู้
ประสบเหตุจะเป็นผู้จัดท าและลงนามน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจเพ่ือใช้ดุลพินิจต่อไป 

(3) ไม่ต้องมีการตรวจรับพัสดุ ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง ได้วางหลักการไว้ว่าให้ถือ 
รายงานขอความเห็นชอบนั้นเป็นรายงานการตรวจรับโดยอนุโลม 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  

การเก็บและการบันทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ ตามตัวอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ รายการด้วย  ส าหรับ
พัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้  

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน  
การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  เป็น

ผู้เบิก  
การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจา่ยพัสดุ   ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบ
เบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย  

หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงิน แผ่นดินทราบด้วย 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  9  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
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ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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การยืม 
 การยืม หรือการน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท าไม่ได้ 
 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวัน
ส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมือง 

พัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานจองรัฐนั้นก าหนด 
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืม 

มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุ
นั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน
ส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับ
แต่วันครบก าหนด 
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 การบ ารุงรักษา  การตรวจสอบ 

การบ ารุงรักษา   ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ ที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ ซ่อมบ ารุงด้วย 
ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว  

 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจ าเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุใน
งวด  1 ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก ของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่     
มีพัสดุใดช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันท าการ  นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น  

 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 
ชุด  และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด  (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 

เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง 
โดยให้น าความในข้อ 26 และข้อ 27 ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการ
ใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั่นต่อไป 

 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  11  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
       นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  12  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
           (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

กระบวนการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจ าปี (วัสดุทั่วไป – เงินบ ารุง) 
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
พรรณทิพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พรรณทิพย์ 
 
 
 
 

ชรัณยภัทร์ 
 
 
 
 

ดวงรัตน์ 
 
 
 
 
 

ชรัณยภัทร์ 
 
 
 

ชรัณยภัทร์ 
 

 

1.ก าหนดแบบฟอร์มความต้องการใช้วัสดุ
ประจ าป ีแยกรายละเอียดเป็นรายไตรมาส 
2. ส่งแบบส ารวจให้แต่ละกลุ่มงานลงข้อมูล
ในแบบส ารวจ 
3. ฝ่ายพัสดุรวบรวม ติดตามแบบส ารวจ
กลับคืนงานพัสดุ 
4. พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปี
ผ่านมา 
5. พิจารณาวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี 
 
1.ฝ่ายพัสดุรวบรวมความต้องการใชว้ัสดุ
ทั่วไปตามแบบ ส ารวจที่ก าหนดโดยแยกเป็น
หมวดหมู ่
 
 
1. ฝ่ายพัสดุจัดท ารา่งแผนจัดซ้ือวัสดุทั่วไป
โดยแยกเป็นหมวดหมู่และรายไตรมาส 
 
 
 
1. ฝ่ายพัสดุเสนอร่างแผนจัดซ้ือวัสดุทัว่ไป 
2. คณะกรรมการบริหารประชุมเพื่อพิจารณา
ทบทวนกลั่นกรอง ปรับ ลด แผนจัดซ้ือจัด
จ้างตามความเหมาะสม 
 
 
1. เสนอผู้อ านวยการอนุมัตแิผนจัดซ้ือวสัดุ
ทั่วไป (เงินบ ารุง) 
 
 
1. แผนจัดซ้ือวัสดุทั่วไปประจ าปี  
(เงินบ ารุง) 
2. ขออนุมัติน าแผนวัสดุทั่วไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
3. ประกาศเผยแพรแ่ผนวัสดุทั่วไปเว็บไซต์
หน่วยงาน 
4. ส าเนาแผนให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด 

 
5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 วัน 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 

2 วัน 
 

ส ารวจความตอ้งการ 

รวบรวมความตอ้งการใช ้
วัสดุภาพรวม 

ร่างแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

อนุมัติ 

แผนจัดซ้ือวัสดุประจ าปี 
(เงินบ ารุง) 
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/นอกแผนความต้องการพัสดุประจ าปี (กรณีเร่งด่วน/โครงการ) 
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มงาน/ฝ่าย 

 
 
 
 
 

กลุ่มงาน/ฝ่าย 
 
 
 
 

กลุ่มงาน/ฝ่าย 
 

 
 

ชรัณยภัทร์ 
 
 
 
 

ชรัณยภัทร์ 
 
 
 
 

ชรัณยภัทร์ 
 
 
 
 
 

พรรณทิพย์ 

 
1. ก าหนดความต้องการใช้พัสดุนอกแผน / 
วัสดุโครงการโดยระบุรายการพัสดุที่ต้องการ
และเหตุผลให้ชัดเจน 
 
 
 
1.ท าบันทึกขออนุมัติความต้องการใช้พสัดุ
โดยระบุเหตุผลและความจ าเป็น ที่ต้องการ
ให้ชัดเจน   
 
 
1.ท าบันทึกขออนุมัติความต้องการเสนอ
ผู้บริหารอนุมัต ิ
 
 
1. รับแผนความต้องการพัสดุนอกแผน/วัสดุ
โครงการ 
2. ท าบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง เสนอ หน.เจ้า
หน้าพัสดุ และผู้บริหารอนุมัตจิัดซื้อจัดจา้ง 
 
1. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสด ุที่ตรงกับความ
ต้องการพร้อมต่อรองราคากบัร้านค้าที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างให้ได้ราคาที่เหมาะสมและตรง
ตามรายละเอยีดความต้องการ 
 
1. เมื่อได้รับการอนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้าง
ด าเนินการซ้ือ/จ้าง 
พัสดุที่ตรงตามความต้องการโดย 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซ้ือ/จ้างให้รา้นค้า
ตามที่ได้รับอนุมัติ 
 
1. รับพัสดุจากร้านค้าและตรวจสอบพัสดุให้
ถูกต้อง ตามใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
2. รับใบส่งของ พร้อมตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร 
3. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้า
ด าเนินการตรวจรับพัสด ุ

 
1 วัน 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 

 
 

2 วัน 
 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 

5 วัน 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 
 
 

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  13  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ทุกหน่วยงาน  
ผู้รับรอง  
 
                      (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
           (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

 

ส ารวจความตอ้งการใช้พัสด ุ

ท าบันทึกขออนุมัต ิ

อนุมัติ 

ส่งความต้องการใช้พัสดุ 
ให้งานพัสดุ 

จัดหาพัสด ุ

สั่งซ้ือสั่งจ้าง 

รับพัสดุ 
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  14  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
               (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
          นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เจ้าหน้าที ่

 
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 
 

หัวหน้าเจา้หนา้ที ่
 
 
 

หน่วยพัสดุ 
 

 
1.จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติแผน 
 
 
1.ท าบันทึกแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรอืผู้ก าหนด
ขอบเขตของงาน 
 
1.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกัน
ก าหนดรายละเอียดพัสดุ 
2.ท าบันทึกรายงานผลการก าหนด
รายละเอียดพัสดุ 
 
1. จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง 
 
 
1.หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐและผู้มีอ านาจ
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ซ้ือหรือจ้าง  
 
 
 
 
1.ท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 
 
1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ  
e-GP 
 
 
1.ออกใบสั่งซ้ือสั่งจ้างและจัดส่งให้บริษัทลง
นามในเอกสาร 
 
 
1.แจ้งคณะกรรมการร่วมกันตรวจรับพัสดุ 

 
1 วัน 

 
 
 

1-3 วัน 
 
 
 

1-2 วัน 
 
 
 
 

15 นาที 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1-2 วัน 

จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจา้ง 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน 

รายงานผลการก าหนด
รายละเอียดพัสดุ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง 

อนุมัติ 

รายงานผลการพจิารณาและ
ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคา 

ไม่อนุมัติ 

สั่งซ้ือสั่งจ้าง 

ตรวจรับพัสด ุ
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  15  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที ่
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 

คณะกรรมการ 
 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ 

 
 

เจ้าหน้าที ่
 
 

เจ้าหน้าที ่

1.จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัตแิผน 
 
1.ท าบันทึกแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรอืผู้ก าหนด
ขอบเขตของงาน 
 
1.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกัน
ก าหนดรายละเอียดพัสดุ 
 
 
1. จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง 
 
 
1.คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
 
 
1.ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่น
ข้อเสนอ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 
1.คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอและ
ด าเนินการพิจารณาผล 
 
1.คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงาน 
ของรัฐ 
 
1.หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐและผู้มีอ านาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา 
 
 
1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 
 
1.จัดท าเอกสารเพื่อลงนามสัญญา 

1 วัน 
 
 

10 นาที 
 
 
 

1-2 วัน 
 
 
 

20 นาที 
 
 

30 นาที 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 

1-5 วัน 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 

1-3 วัน 

จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจา้ง 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน 

รายงานผลการก าหนด
รายละเอียดพัสดุ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง 

ผู้ประกอบการยื่นขอ้เสนอ 

คณะการการฯเปิดซอง
ข้อเสนอและพิจารณา 

จัดท าหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการ 

คณะการการฯ รายงานผล 
การพิจารณา 

 
 
 
 อนุมัติ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ลงนามสัญญา 

ไม่อนุมัต ิ
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  16  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบ

แผน/เจ้าหน้าที ่

1. จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   1.1 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้างแสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
   1.2 ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัด
จ้าง 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจา้ง 
   2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
   2.2 สืบราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยอา้งอิงบริษัท 3 ราย 
   2.3 ท าบันทึกรายงานผลการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลาง 
   2.4 จัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
3. จัดท าเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิี e-bidding 
4. จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้งเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซ้ือขอจ้าง 
6. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงฟตงความคิดเห็น 
   6.1 มีผู้เสนอความคิดเห็น น ามาปรับปรุง / ไม่
ปรับปรุง 
   6.2 ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น (ด าเนินการขั้นตอน
ต่อไป) 
7. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบใหน้ าประกาศ
เผยแพร่ 
8. หัวหน้าเจา้หนา้ที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 
9. ระยะเวลาเผยแพร่เอกสาร  และจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP 
10. ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 
ก่อนถึงวันเสนอราคา 
11. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
12. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนนิการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ e-bidding 
13. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
เสนอต่อหัวหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
14. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ 
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน 
16. ลงนามสัญญาภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวด

ราคา  
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 นาที) 

ระยะเวลาเผยแพร่เอกสารฯ 
 และจัดเตรียมเอกสารฯ  

เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP  
(ระยะเวลาด าเนินการ 7 วันท าการ) 

ก าหนดวัน เวลา ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อน
ถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 

วันท าการ  

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา 
ผ่านระบบ e-GP 

(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ด าเนินการพิจารณาผล  
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผล
การพิจารณา เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ

เห็นชอบ (ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน  
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

 
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน) 

จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธี e-bidding  

(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

 น าร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อรับฟตง

ความคิดเห็น (ระยะเวลาด าเนินการ 3 วันท า
การ)  
 

ไม่มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น 

มีผู้เสนอ 
ความคิดเห็น 

ปรับปรุง 
(ระยะเวลา

ด าเนินการ 2 วัน) 

ไม่ปรับปรุง 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน  
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

 
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน) 

จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธี e-bidding  

(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

 น าร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อรับฟตง

ความคิดเห็น (ระยะเวลาด าเนินการ 3 วันท า
การ)  
 

ไม่มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น 

มีผู้เสนอ 
ความคิดเห็น 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบ 

ให้น าประกาศเผยแพร่ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 30 นาที) 

ปรับปรุง 
(ระยะเวลา

ด าเนินการ 2 วัน) 

ไม่ปรับปรุง 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน  
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

 
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน) 

จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธี e-bidding  

(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

 น าร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อรับฟตง

ความคิดเห็น (ระยะเวลาด าเนินการ 3 วันท า
การ)  
 

ไม่มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น 

มีผู้เสนอ 
ความคิดเห็น 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
(ขึ้นประกาศเว็บไซต์ 7 วันท า

การ) 

ลงนามสัญญาภายหลังจากพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา  

(ระยะเวลาด าเนินการ 7 วันท าการ) 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวด

ราคา  
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 นาที) 

ระยะเวลาเผยแพร่เอกสารฯ 
 และจัดเตรียมเอกสารฯ  

เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP  
(ระยะเวลาด าเนินการ 7 วันท าการ) 

ก าหนดวัน เวลา ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อน
ถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 

วันท าการ  

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา 
ผ่านระบบ e-GP 

(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ด าเนินการพิจารณาผล  
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผล
การพิจารณา เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ

เห็นชอบ (ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบ 

ให้น าประกาศเผยแพร่ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 30 นาที) 

ปรับปรุง 
(ระยะเวลา

ด าเนินการ 2 วัน) 

ไม่ปรับปรุง 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน  
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 

 
(ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน) 

จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธี e-bidding  

(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

 น าร่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อรับฟตง

ความคิดเห็น (ระยะเวลาด าเนินการ 3 วันท า
การ)  
 

ไม่มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น 

มีผู้เสนอ 
ความคิดเห็น 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน) 
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  17  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

กระบวนการเก็บรักษาและควบคุม   
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบคลัง 

 
1. ผู้รับผิดชอบคลังตรวจนับพัสดุแต่ละ
ประเภทให้ตรงกับใบส่งของของที่ได้รับที่
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
 
2.จัดเก็บพัสดุแต่ละประเภทให้เป็น
หมวดหมู่ เพือ่ง่ายต่อการหยิบใช้งานและ
ดูแลรักษา 
 
3. ตรวจนับวัสดุคงเหลือจริงเปรียบเทียบ
กับบัญชีให้ถกูต้องตรงกัน 
4. รายงานคงคลังแต่ละประเภทเสนอ
หัวหน้าเจา้หนา้ที่พัสดุทราบและรายงาน
คงคลังให้ฝ่ายบัญชีทุกสิ้นเดือน 

 
1 วัน 
 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
ทุกวันสุดท้าย
ของเดือน 
(เวลาราชการ) 
 

กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ 
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบคลัง 
 

1. ผู้รับผิดชอบคลังรับใบเบิกจากกลุ่มงาน 
ที่ขอเบิก(การยื่นเอกสารการเบิกใหย้ื่น
ล่วงหน้า 2 วันท าการให้เบิกได้ ทุกวัน
พฤหัสบดี ) 
 
2. ผู้รับผิดชอบคลังตรวจสอบรายการวสัดุ
ในคลัง 
3. เสนอหัวหน้าหน่วยพัสดุเพื่ออนุมัติ
เบิกจ่ายตามรายการ 
  
4. ผู้รับผิดชอบตัดเบิกจ่ายในทะเบียนคุม
วัสด ุ
 
 5. ผู้รับผิดชอบจ่ายพัสดุตามรายการที่
ขอเบิกและประสานผู้เกี่ยวข้องมารับพัสดุ
พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับพัสด ุ
 
6.เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกวัน
พฤหัสบด ี
(14.00น. 
เป็นต้นไป) 

 

รับพัสดเุข้าคลัง 

เก็บรักษาตามประเภท/หมวดหมูพ่ัสด ุ

รายงานคงคลัง 

รับใบเบิก 

ตรวจสอบรายงานวัสดุในคลัง 

เก็บหลักฐานที่ขอเบิก 

อนุมัต ิ

ตัดเบิกจ่ายในทะเบียน 

จ่ายตามพสัดุที่เบิกจ่าย 

ไม่อนุมัติ 



18 
 

 
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  18  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                       (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

 

กระบวนการยืมพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 207 ถึง ข้อ 209 (การยืม) 
ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ วิธีปฏบิัติงาน ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ผู้ยืมพัสดุ 
2.เจ้าหน้าที ่
 
 
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
1. เจ้าหน้าที ่
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
3.หัวหน้าหนว่ยงาน
ของรัฐ 
 
1.ผู้ยืมพัสดุ 
2.ผู้รับผิดชอบพัสดุ 
 
 
 
ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
 
 
 
ผู้รับคืนพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่) 
 
 
 
ผู้รับคืนพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่) 

1.ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์ม   
ใบยืมพัสด ุ
 
 
1.เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสาร
ตามใบยืมพัสด ุ
 
 
 
1.เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเอกสารใบยืม
ต่อหัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสด ุ
 
 
1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็น
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
1.ผู้รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุ
ก่อนการส่งให้ยืม 
2.ผู้ยืมพัสดุตรวจสอบพัสดุกอ่น
น าออกไปใช ้
 
1.ผู้ยืม/ผู้ส่งคืน น าพัสดุมาคืนและ
ตรวจสอบกอ่นการส่งมอบ/คืน 
 
 
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนตรวจรับ
พัสดุกลับคืน  
    - กรณีช ารุด/เสียหาย/สูญหาย 
ต้องชดใช้ก่อนการส่งมอบ 
 
1.เจ้าหน้าที่จัดเก็บเข้าคลังพัสด ุ

 
10 นาที 
 
 
10 นาที 
 
 
 
 
10 นาที 
 
 
 
30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 นาที 
 
 
 
 
20 นาที 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ 

เสนอผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

ผู้รับผิดชอบเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืม
พัสดุประเภทคงรูป 

กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 
จัดเก็บพัสดุ 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
เสนอความเห็นเพื่อ

พิจารณา 

ผูย้ืมรับพัสดุที่ยืม/ผู้ส่งคืนน าพัสดุมาส่งคืน 
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โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  19  / 21 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ : เลขที ่ WI  ฉบับท่ี  :  1       ปรับปรุงครั้งที่  : 4 
เรื่อง : งานพัสดุ วัน/เดือน/ปี   1 มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
             (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

 

                   การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

มี 

รายงานวัสดุคงเหลือ มีครุภัณฑ์ช ารุด/เส่ือมสภาพ/สูญ
หาย/ไม่จ าเป็นตอ้งใช้ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบไป
ยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 

ภายใน 30 วันท าการ 
 

ผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแล้ว 
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการขอ

อนุมัติจ าหนา่ย 

ชดใช้เป็นเงินตาม
หลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด 

ชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท 
ชนิด ขนาด ลักษณะ และ
คุณภาพอยา่งเดียวกัน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบหาตัวผู้รับผิด 

คณะกรรมการด าเนินการสอบหาตัว
ผู้รับผิดและรายงานผล  

ภายใน 60 วัน 

ตรวจสอบและรายงาน
คณะกรรมการสอบสวน 

กรณีไม่ต้องมีผู้รับผิด กรณีต้องมีผู้รับผิด 

รายงานกระทรวงการคลังให้
ความเห็นชอบผลการสอบสวน

ก่อน 

เจ้าหน้าที่สรุปเสนอผู้มีอ านาจ 
สั่งการให้ผู้รับผิด 

แต่งต้ังกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
และกรรมการจ าหน่ายพัสดุ   

เตรียมข้อมูลครุภัณฑ์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

ครุภัณฑ์ วัสด ุ

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 

ภายใน 15 วัน 

ขออนุมัติด าเนินการจ าหนา่ยพัสด ุ

ต้องมีผู้รับผิดหรือไม่ 

รายงานผลการตรวจสอบ 
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การจ าหน่ายพัสดุ 
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร หน้า  20  / 21 
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หน่วยงาน : บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ทุกหน่วยงาน 
ผู้รับรอง  
 
                        (นางดวงรัตน์  ดาบพล่อน) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้อนุมัติ   
            (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล) 
      นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

 

จ าหน่ายพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจ าหน่าย 
หัวหนา้หน่วยงาน 

โอน แปรสภาพ/ท าลาย 

ขออนุมัติ 
ด าเนินการโอน 

ขออนุมัติ 
วิธีแปรสภาพ/ท าลาย 

ด าเนินการ 
แปรสภาพ/ท าลาย 

แลกเปลีย่น 

จัดท ารายงาน 
ตามระเบียบฯ  

ข้อ 97 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

หน่วยงาน 
ของ

เอกชน 

แต่งตั้ง
กรรมการ
แลกเปลีย่

น 

กรรมการ 
รายงานผล 

อนุมัต ิ
แลกเปลีย่น 

วิธีขาย
ทอดตลาด 

รับช าระเงินครบถ้วนแล้ว 
 มอบพัสดุแก่ผูซ้ื้อ  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุขออนุมัติจ าหน่ายพสัดุและ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิราคา

และคณะกรรมการจ าหน่าย 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ราคา 

ขาย 

ขอความเห็นชอบราคา
ประเมิน 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ด าเนินการขาย
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

ประกาศขาย
ทอดตลาด  

 

น าเงินส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน 
ตามวิธีปฏิบตัิของหน่วยงาน 

ด าเนินการ 
ขายทอดตลาด 

 

ลงจ่ายออกจาก
ทะเบียน 
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7. เอกสารอ้างอิง 
    7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    7.3 กฎกระทรวง 
    7.4 หนังสือ ระเบียบ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กองบริหาร 
การสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนาคม 2562 
 
8. คณะผู้จัดท า 
 งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
 
9. คณะผู้ตรวจสอบความตามเนื้อหา 

1. นายธนดล    องค์วิลาวัณน์   ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ      
2. นางสาวกรวรรณ   เครือค า   ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ   
3. นางสาวชนกานต์   นรภาร   ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นางฐิตา    สารเสนา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       
5. นางอัจฉรา    โพธ ิ    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       
6. นางสาวอุมาพร    วรรณทอง   ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
7. นางจีระวัลย์    วงศ์งาม   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         
8. นางสาวปิโยรส    ประทุมรัตน์   ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
9. นางสาวณัฐญาณี   แสนสุทธิ์   ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
10. นายทวีศิลป์    กุละนาม   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ          

       
   


