
Flow Chart การจัดท าแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี 
งานพัสดุ  โรงพยาบาลสอง 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. งานพัสดุท าหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานที่ขอเบิก      ๒. จัดท าแบบส ารวจปริมาณการใช้วัสดุแต่ละรายการ
        ๓. ก าหนดระยะส่งคืนแบบส ารวจ 

        ๔. เปรียบเทียบการใช้วัสดุรอบปีที่ผ่านมา 
        ๕. พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี 
        ๖. ก าหนดระยะเวลาในการจัดซื้อและเกณฑ์คงคลัง 
        ก าหนดจุดสูงสุด-ต่ าสุด ของวัสดุแต่ละรายการ 
        ๗. สืบราคาวัสดุแต่ละประเภทจากผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย 
 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. งานพัสดุรวบรวมความต้องการ ปริมาณใช้วัสดุตาม
        แบบส ารวจที่ก าหนด ในแต่ละรายการโดยแยก เป็นหมวด
        หมู่ และรายงวดการจัดซื้อวัสดุแบ่งออกเป็น ๔ งวด      
        (๓ เดือน/งวด) 

 
 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. งานพัสดุจ าท าร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปีเสนอต่อ
        หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ       ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี- - 
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร      ต่อคณะกรรมการบริการโรงพยาบาล 
- คณะกรรมการ       ๒. ประชุมคณะกรรมการบริการเพื่อพิจารณาทบทวน  
บริหารโรงพยาบาล      กลั่นกรอง ปรับลด ร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปีตามความ
        เหมาะสม  

        ๓. เสนอร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปีเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
        พิจารณาอนุมัติ   
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. น าแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติเข้า
        แผนการ ใช้จ่ายเงินบ ารุงของโรงพยาบาล ประจ าปี 
        งบประมาณ 
        ๒. งานพัสดุส าเนาแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปีที่ 
        ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ 

รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ 
ในภาพรวมของโรงพยาบาล 

 
ร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
   
    

แผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี 



Flow Chart  กระบวนการควบคุม เก็บรักษาวัสดุ 
 งานพัสดุ  โรงพยาบาลสอง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  ก่อนวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  เจ้าหน้าที่พัสดุ
        จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ, เจ้าหน้าที่จัดหา
        พัสดุ  และเจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการ
        ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งในปีงบประมาณ
        ถัดไป  คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี สิ้นสุดวันที่  
        ๓๐  กันยายนของปีถัดไป  เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  
        เสนอต่อผู้นวยการโดยเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่า 
        ราชการจังหวัดแพร่  เพื่อลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
        ๒.  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ท าหน้าที่ด าเนินการ
        ควบคุม การใช้พัสดุ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุ
        ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนงาน รวมทั้งสร้าง
        ความเป็นระเบียบ และมีการบริหารงานพัสดุที่มี 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ตรวจสอบได้   
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการตรวจรับ      - เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุท าการตรวจนับวัสดุตามรายการ 
พัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ      ใบส่งของ / ใบก ากับภาษีของผู้ขายและตามรายงาน        
- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับ
        พัสดุ  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ทุกรายการ  ตามที่
        เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
        ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
        ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๙ เข้าคลังพัสดุของ
        โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดแนวทางและแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 
 

รับวัสดุเข้าคลัง 



-๒- 
        

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
-เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ      ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุด าเนินการลงทะเบียนคุมวัสดุ  
        ที่ได้ท าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  ลงในทะเบียนคุมวัสดุ  
        ตามแบบที่ กวพ. ก าหนด  ได้แก่ ทะเบียนคุมวัสดุและ
        บัตรบัญชีวัสดุ ( Stock Card)  ของวัสดุแต่ละรายการใน
        คลังพัสดุแยกตามหมวดหมู่ครบถ้วนทุกรายการ  เพื่อ
        ความถูกต้อง  ตรวจสอบได้ของข้อมูล การรับ – จ่าย และ
        คงเหลือวัสดุในคลัง  โดยข้อมูลวัสดุต้องเป็นปัจจุบัน 
        ๒.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุจะต้องท ารายงานการรับ–จ่าย 
        และยอดคงเหลือของวัสดุในแต่ละรายการ ในทะเบียนคุม
        วัสดุต้องตรงกับบัตรบัญชีวัสดุ ( Stock Card)ทุกรายการ 
        ๓.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ พิจารณาจ านวนชิ้นของวัสดุแต่
        ละรายการ ที่ควรจะเก็บส ารอง โดยให้มีจ านวนเท่าที่ 
        จ าเป็นและจัดหามาทดแทนเมื่อมีจ านวนน้อยลงหรือใกล้
        ถึงจุดต่ าสุดของวัสดุในแต่ละรายการที่ก าหนดไว้ 
        ๔.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุเกบ็ส าเนาเอกสารใบส่งของ / 
        ใบก ากับภาษีของผู้ขายไว้ในแฟ้มเอกสารการรับวัสดุเข้า
        คลัง  โดยให้เลขท่ีรับเอกสารเรียงล าดับตามวัน เวลา ที่
        ได้รับ เป็นล าดับไป เช่น ร๑ /๒๕๕๖ ภายในงบประมาณ  
        เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการรับวัสดุเข้าคลังและเพ่ือการ 
        ตรวจสอบ 
 
 
 
-  เจ้าหน้าที่คุม       ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุน าวัสดุที่ได้รับไปจัดเก็บไว้ในตู้
        หรือชั้นวางในคลังพัสดุของโรงพยาบาล  และดูแลวัสดุให้
        อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมที่จะให้งานได้
        ทันที  โดยแยกตามประเภทของวัสดุ 
        ๒.  น าหลักการด าเนินงาน ๕ ส. มาใช้ในการจัดเก็บวัสดุ
        ในคลัง  แยกวัสดุแต่ละรายการไว้เป็นหมวดหมู่  โดย 
        จัดท าป้ายแสดงชื่อวัสดุให้ชัดเจนครบถ้วนทุกรายการ เพื่อ
        ความเรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งานและการตรวจสอบของ
        วัดสุที่เก็บรักษาไว้ในคลังพัสดุ 

 

ลงทะเบียนคุมวัสดุ 

 
 
 

เก็บรักษาวัสดุ 
 



-๓- 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-   คณะกรรมการควบคุม      ๑.  คณะกรรมการควบคุมภายในของโรงพยาบาล  ท า 
ภายในของโรงพยาบาล      การสุ่มการตรวจสอบ ข้อมูลการรับ – จ่าย ของวัสดุใน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน ๕ ส.     คลัง ในทะเบียนคุมวัสดุและบัตรบัญชีวัสดุ (Stock card) 
- เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ      ทุกรายการ   
        ๒.ตรวจสอบจ านวนยอดคงเหลือของวัสดุแต่ละรายการที่
        คงเหลืออยู่จริงในคลังพัสดุ กับยอด คงเหลือในในบัตร
        บัญชีวัสดุ ( Stock Card) ทุกรายการ เป็นระยะตาม 
        แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของ
        โรงพยาบาล 
        ๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน ๕ ส. ท าการตรวจคลังพัสดุ 
        ในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของวัสดุ
        ที่เก็บรักษาไว้ในคลังพัสดุ   
 
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ      ๑.  ตรวจนับยอดคงเหลือจริงของวัสดุที่มีอยู่ในคลังพัสดุ
        เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ ( Stock Card) ให้ถูกต้อง 
        ตรงกันทุกรายการ  เดือนละ  ๑  ครั้ง 
        ๒.  จัดท ารายงานวัสดุคงคลังในแต่ละประเภท จ านวน 
        ราคา จ านวนเงินรวม เดือนละ ๑ ครั้ง เสนอผู้อ านวยการ
         ๓.  รายงานสรุปผลการรับ – จ่าย วัสดุในคลังแต่ละ 
        ประเภท  แจ้งให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหาร
        ทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

รายงานวัสดุคงคลัง 



 

Flow Chart  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง    โดยวิธตีกลงราคา 
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสอง 

 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  งานยุทธศาสตร์      ๑.  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน  แจ้งรายการ  
และแผนงาน       งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้ทุกหน่วยงาน 
        และผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
        ทราบและให้ด าเนินการตามรายการที่ได้รับการ 
        อนุมัติตามแผนการใช้เงินบ ารุงของโรงพยาบาล   
        ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
        ๒.  แผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปี 
        ๓. บันทึกใบส่งซ่อมในกรณทีี่ไม่สามารถซ่อมได้  
        โดยให้ซื้อใหม่ทดแทนหรือจ้างซ่อม 
 
-  หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ๑.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดท าบันทึกขอ 
-  เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ      อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง   ตามแบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจ้าง 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       พัสดุ 
        ๒.  เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
        ๓.  เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ  จัดท าบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุ
        ตามแผนการจัดซื้อวัสดุประจ า  เพ่ือใช้ส ารองไว้ในคลัง
        พัสดุของโรงพยาบาล 
        ๔.  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ
        จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ให้น าส่งงานพัสดุ  
        เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมติ  ผ่านหัวหน้า
        ฝ่ายบริหารทุกฉบับ 
        ๕.  ในกรณีเป็นการแจ้งซ่อมพัสดุ  โดยช่างให้ความเห็น
        จัดซื้อวัสดุใหม่มาทดแทนของเดิม ไม่สามารถซ่อมได้ หรือ
        จ้างซ่อม  งานพัสดุจะด าเนินการรวบรวมใบส่งซ่อม   
        เสนอให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติตามรายการวัสดุที่
        ช่างแจ้งในใบส่งซ่อมของหน่วยงาน  ผ่านหัวหน้าฝ่าย 
        บริหารทุกฉบับ   
        ๖.  เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนรับเอกสารบันทึกขออนุมัติ
        จัดซื้อจัดจ้างและใบส่งซ่อมทุกฉบับ ในทะเบียนหนังสือรับ
        งานพัสดุและทะเบียนคุมใบส่งซ่อม   

 
แผนการจัดซื้อวัสดุ 
แผนการใช้เงินบ ารุง 

ของโรงพยาบาล 
รายงานการส่งซ่อม 

 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ 
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามแผนที่ได้รบอนุมัติ 



-๒- 
 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารบันทึกขอ      
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและใบส่งซ่อมทุกฉบับ  เสนอ
         ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ผ่านหัวหน้า
         เจ้าหน้าที่พัสดุ 
         ๒.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ และ 
         พิจารณารายการทีห่น่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ 
         โครงการ / เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ  ขออนุมัติจัดซื้อ
         จัดจ้าง  เป็นไปแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของ 
         โรงพยาบาลและแผนการจัดซื้อพัสดุประจ า  ลง
         นามให้ความเห็นชอบด าเนินการตามเสนอ 
         ๓.  รายการวัสดุที่จัดซื้อใหม่หรือจ้างซ่อม ตามใบ
         ส่งซ่อม  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาตาม
         ความเหมาะ  และ   ลงนาม ให้ความเห็นชอบ
         ด าเนินการตามเสนอ เสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ือ
         พิจารณาต่อไป 
 
 
-  ผู้อ านวยการ        ๑.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสาร        
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและใบส่งซ่อมทุก
         ฉบับ  เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
         ๒.  ผู้อ านวยการพิจารณาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
         จัดจ้างและใบส่งซ่อมทุกฉบับ  และลงนามอนุมัติ
         ให้ด าเนินการตามที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ  
         ๓.  ในกรณีการอนุมัติจัดซื้อวัสดุตามใบส่งซ่อม  
         งานพัสดุก็ส่งคืนให้หน่วยงานที่แจ้งซ่อม  เขียน
         บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน 
         ด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ 
 
 
 
 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ให้ความเห็นชอบ 

อนุมัติ 



 
-๓- 

 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง    
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        ตามรายการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
         ของหน่วยงาน  รายละเอียดตามเอกสารบันทึก
         ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการด าเนินการตาม
         ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ี
         แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๑๙  เสนอผู้ว่าราชการ 
         จังหวัดแพร่โดยผู้อ านวยการรับมอบอ านาจ 
         ปฏิบัติราชการแทน โดยแนบเอกสารต้นเรื่องทุก
         ฉบับ ประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 
         ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ตรวจ
         รับ  ในรายงานซื้อขอจ้าง   
         ๓.  กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่มีวงเงินตั้งแต่  
         ๕,๐๐๐.- บาท  ขึ้นไป ให้บันทึกในระบบ e-GP 
         ที่ www.gprocurement.go.th  ของส านัก 
         มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
         ทุกรายการ 
                   ๔.  น ารายงานข้อซ้ือขอจ้าง เสนอผ่านหัวหน้า
         เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติทุกฉบับ 
 
          
-  ผู้อ านวยการ        ๑.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสาร      
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       รายงานขอซื้อขอจ้างที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าขึ้น
         ตามรายการที่ได้รับการอนุมัติทุกฉบับเสนอ 
         ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
         ๒.  ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติให้ด าเนินการใน
         เอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง และค าสั่งแต่งตั้ง
         คณะกรรมการตรวจรับ / ผู้ตรวจรับ  โดยการรับ
         มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
         จังหวัดแพร่  
 
 
 
 

 
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

 
อนุมัติด าเนินการ 

http://www.gprocurement.go.th/


-๔- 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการสั่งซื้อ / สั่งจ้าง         
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        ตามรายการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
         ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการสืบราคาจากผู้ขาย/
         ผู้รับจ้าง  โดยตรงอย่างน้อย ๓ ราย เพ่ือท าการ
         เปรียบเทียบราคา 
         ๓.ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดท าใบเสนอราคาแล้วแต่กรณี 
         ๔.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตกลงจัดซื้อจัดจ้าง  
         ในราคาที่ต่ าสุดจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
         ๕.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างในการ
         ซื้อ การจ้างครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินตั้งแต่  
         ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไปเพื่อน าข้อมูลไปบันทึกการ
         จัดซื้อจัดจ้าง  ในระบบ e-GP  เสนอให้หัวหน้า
         เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามอนุมัติในใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง   
         ๖.  เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกเก็บอากรแสตมป์ จาก
         ผู้รับจ้าง ในอัตราละ ๑,๐๐๐.- บาท ต่ออากร
         แสตมป์ ๑ บาท  ทุกครั้ง เพื่อน ามาติดในใบสั่ง
         ซื้อ / สั่งจ้าง ในกรณีงานจ้าง 
 
 
 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากผู้ขายหรือผู้
         รับจ้าง  รายละเอียดตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ / สั่ง
         จ้าง  หรือข้อตกลงทางวาจา  ภายในระยะเวลาที่
         ก าหนด 
         ๒.  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมอบเอกสารเป็น ใบส่ง
         ของ / ใบก ากับภาษี  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุไว้เป็น
         หลักฐาน 
 
 
 
  

 

 
ด าเนินการสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

 

 
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

ส่งมอบพัสดุ 
 
 



-๕- 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานการตรวจรับ 
/ ผู้ตรวจรับพัสดุ        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้คณะกรรมการตรวจ    
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        รับ/ผู้ตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้ง เพ่ือเข้าท า
         การตรวจรับพัสดุ 
         ๓.  คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  ท า
         การพิจารณาตรวจรับพัสดุที่ได้รับการส่งมอบจาก
         ผู้ขายหรือ  ผู้รับจ้าง  ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้
         ทราบ  รายละเอียดพัสดุตามเอกสารรายงานขอ
         ซื้อขอจ้าง 
         ๔.  คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
         พิจารณาแล้วเห็นว่าพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
         รายละเอียด ท าการลงนามในใบตรวจรับพัสดุ
         ตามท่ีเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าขึ้นไว้เป็นหลักฐานทั้ง 
         ๒ ใบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งมอบให้กับ
         ผู้ขายหรือผู้จ้าง ๑ ใบ  รายงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
         เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป   
         ๕.  คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
         พิจารณาแล้วเห็นว่าพัสดุในกรณีที่พัสดุไม่ถูกต้อง 
         ครบถ้วน  รายงานในใบตรวจรับพัสดุแจ้งให้ 
         เจ้าหน้าที่พัสดุทราบเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ 
         รับจ้าง ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
         ๖.  เจ้าหน้าที่พัสดุส าเนาใบส่งของ / ใบก ากับ
         ภาษี  ลงวันที่ตามเอกสารใบตรวจรับของ 
         คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  ที่ลง
         นามเรียบร้อยแล้ว ในใบส่งของ / ใบก ากับภาษี 
         จ านวน ๑ ชุด  ให้งานการเงินและบัญชี  เพ่ือท า
         การตัง้หนี้ในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  
 
 
 
 
 

 

ตรวจรับพัสดุ 



-๖- 

 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุท าการลงบัญชีควบคุมวัสดุใน
         ทะเบียนคุมวัสดุนอกคลัง(ใช้ไป) และทะเบียนคุม
         รหัสวัสดุคงทนถาวร แยกตามหมวดหมู่ของวัสดุ  
         ส่วนวัสดุที่ใช้ส ารองไว้ในคลังพัสดุมอบให้ 
         เจ้าหน้าที่คุมคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการท าบัญชี
         ควบคุมเอกสารตามที่กวพ. ก าหนด   
         ๒.  ในกรณีที่เป็นครุภัณฑ์  ท าการบันทึกใน 
         ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ แยก
         ตามหมวดหมู่  โดยก าหนดเลขคุมครุภัณฑ์ 
         เรียงล าดับการจัดซื้อของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
         ตามท่ีกวพ. ก าหนด  และเขียนเลขรหัสคุมลงบน
         ครุภัณฑ์ชนิดนั้น   เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
         และบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงในโปรแกรมทะเบียน
         คุมทรัพย์สิน 
         ๓.  ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายให้บันทึกในทะเบียนคุมค่าใช้
         สอย แยกตามหมวดแบ่งเป็น ๔  หมวด คือ  
         ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ , ค่าจ้างเหมา 
         บริการและค่าตรวจวิเคราะห์  ให้ครบทุกรายการ
         ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง (แผน ๓ แผน) และ
         เพ่ือน าข้อมูลไปบันทึกบัญชีต้นทุนบริการ ( Unit 
         Cost)  ของแต่ละหน่วยต้นทุน 
         ๔.  ทุกสิ้นเดือนงานพัสดุท าการสรุปยอดเจ้าหน้า
         ค่าวัสดุต่าง ๆ นอกคลัง(ใช้ไป) แยกตามหมวดให้
         งานการเงินและบัญชี  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและ
         ยืนยันความถูกต้องของการแจ้งยอดเจ้าหนี้และ
         การตั้งหนี้ค่าวัสดุต่าง ๆของงานพัสดุและงาน
         การเงินการบัญชี   
 
 
 
 

 

 
 
 

บันทึกคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์/ 
ค่าใช้สอย 



-๗- 

 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
-  หน่วยงาน /        ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบพัสดุให้กับหน่วยงาน / 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตามที่ขออนุมัติครบถ้วน  
-  เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ       ทุกรายการ  
         ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุให้หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
         โครงการ  ลงลายมือชื่อผู้รับพัสดุตามเอกสารของ
         เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าข้ึน  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
-  เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมหลักฐานเอกสารการ   
-  งานยุทธศาสตร์และ       จัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 
เก็บแผนงาน        ส าเนาไว้ ๑ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ      
-  งานการเงินและบัญชี       ๒.จัดท าแบบบันทึกการส่งเอกสารการจัดซื้อจัด
         จ้าง จ านวน  ๒  ชุด  เพื่อใช้เป็นหลักฐานการส่ง
         เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  ให้งานยุทธศาสตร์และ
         แผนงานและงานการเงินการบัญชี 
         ๓.  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ท าการบันทึก
         ข้อมูลการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว  
         ส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดแบบบันทึก
         การส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้งานการเงิน
         และบัญชี  เพื่อท าการเบิกจ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้
         รับจ้างต่อไป  แล้วส่งคืนคู่ฉบับแบบบันทึกการส่ง
         เอกสารฯให้งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 

จัดท าเอกสารตั้งเบิกเงิน 

 
 
 

ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงาน 
/ผู้รับผิดชอบโครงการ 



Flow Chart  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา ระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) 
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสอง 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 

 
-  หน่วยงานที่ขอซื้อ/ขอจ้าง      ๑.  หน่วยงานบันทึกขอซื้อ/จ้าง  ตามรายการ    
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตามแผนการ  
         ใช้เงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ  พร้อมกับใส่
         รหัสงบประมาณ เช่น U๒๔๐๑  โดยใช้แบบ 
         บันทึกของงานพัสดุ  
         ๒.  หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ   
         ๓.  ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติด าเนินการ 
         ๔.  เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างโครงการขอซื้อ/ขอจ้าง
         ใน ระบบ e-GP  ที่มีมูลการซื้อ/จ้าง ราคาตั้งแต่ 
         ๕,๐๐๐.- บาทข้ึนไป  และจดบันทึกเลขท่ี 
         โครงการ ๑๑  หลัก  
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียด ในรายงาน  
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        ขอซื้อขอจ้างตามที่หน่วยงานขออนุมัติด าเนิน       
         การซื้อ/จ้างผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้า 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
         ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข 
         เพ่ิมเติม ข้อ ๑๙    
         ๒.  จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
         พัสดุ / ผู้ตรวจรับพัสดุ ผ่านการเห็นชอบจาก
         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
         ๓.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๑ 
 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเลขที่และวันที่ ใน 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ         เอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างและค าสั่งแต่งตั้ง 
         คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ตรวจรับ   
         ๒.  น าเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างและค าสั่ง
         แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ตรวจรับ
         พัสดุ  ออกจากระบบเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
         และน ามาประกอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ 
         เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าข้ึน 
         ๓.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๒ 

สร้างโครงการ 

 
 
 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ

สร้างโครงการ 

 
 
 

บันทึกเลขที่และวันที่ของ
เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอ

จ้างและค าสั่ง
คณะกรรมการ 

 



 
-๒- 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินสืบราคาหรือติดต่อ
         ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรง เพ่ือเปรียบเทียบราคา 

-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่ง   
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ        จ้างจากผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านหัวหน้าเจ้าที่  
         พัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
         ๒.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและ 
         พิจารณาประกาศผู้ชนะเสนอราคา   
         ๓.  น าเอกสารรายงานผลการพิจารณาและขอ
         อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างออกจากระบบ  เพ่ือเก็บไว้
         เป็นหลักฐานและน ามาประกอบเอกสารจัดซื้อจัด
         จ้างที่เจ้าที่พัสดุจัดท าขึ้น 
         ๔.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๔ 
        
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่างสัญญา โดย      
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ          เลือกประเภทชองสัญญาเป็น ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง       
         รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
         ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบส านัก
         นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
         ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         ๒  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเลขที่และวันที่ในใบสั่ง
         ซื้อสั่งจ้างในระบบ  รายละเอียดตามใบสั่งซื้อสั่ง
         จ้างที่แนบกับเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างที่ 
         เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า 
         ๓.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๕ 
 
 

         ๒.  ผู้ขายจัดท าใบเสนอราคา (ถ้ามี) 
         ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดของผู้ขาย/
         ผู้รับจ้างและราคาที่เสนอ  
         ๔.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๓ 
 
 

 

 
 
 

บันทึกราคาของผู้เสนอราคา 

 
 
 

จัดท าหนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

 
 
 

จัดท าร่างสัญญา 



 
-๓- 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่างสัญญา โดยเลือก    
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ         ประเภทชองสัญญาเป็น ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง           
         รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
         ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบส านัก
         นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
         ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
         ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเลขที่และวันที่ในใบสั่ง
         ซื้อสั่งจ้างในระบบ  รายละเอียดตามใบสั่งซื้อสั่ง
         จ้างที่แนบกับเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างที่ 
         เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า 
          ๓.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกท่ี ๖ 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คลิก “รายละเอียด/
         แก้ไข” และน าข้อมูลแสดงขึ้นเว็ปไซต์ ของส านัก
         มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
         กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ
         ขั้นตอนต่อไป 
         ๒.  น าเอกสารเลขคุมสัญญาออกจากระบบ  เพ่ือ
         เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
         ๓.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๗ 
 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ         ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการส่งมอบพัสดุ
         ตามที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างแจ้ง  รายละเอียดวัสดุ
         ตามเอกสารใบส่งของ / ใบก ากับภาษี  ของผู้ขาย
         หรือผู้รับจ้าง  

 
 

  

หลักประกันสัญญา 
และจัดท าสัญญา 

 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

การบริหารสัญญา 



         ๖.  น าเอกสารออกจากระบบ  เพ่ือเก็บไว้เป็น
         หลักฐาน 
         ๗.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการตรวจรับ โดย
         แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ตรวจรับ
         พัสดุทราบ เพ่ือท าการตรวจรับพัสดุให้เรียบร้อย  
         ๓.  จดัท าเอกสารการเบิกจ่ายและหนังสือตั้งเบิก 
         ให้งานการเงินและบัญชี  เพื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย
         หรือผู้รับจ้างต่อไป 
         ๔.  บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงิน  ตามเอกสาร
         ใบเสร็จรับเงิน  หลังจากท่ีงานการเงินและบัญชี
         จ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
         ๕.  โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง 



Flow Chart  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคา   
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสอง 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
- งานยทุธศาสตร์และแผนงาน     ๑.  งานยุทธศาสตร์และแผนงานแจ้งแผนการจัดซื้อ/ 
- เจ้าหน้าที่พสัด ุ       จัดจ้างและแผนการใช้จ่ายเงนิบ ารุงของโรงพยาบาลที่ 
        ได้รับการอนุมัติให้งานพัสดทุราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดบุันทึกขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อ 
        จัดจ้าง  ตามแผนการจัดซื้อจัดจา้งและแผนการใช้จา่ยเงิน
        บ ารุงหรืองบประมาณทีโ่รงพยาบาลได้รับการจัดสรรตาม   
        รายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับแนบ 
        เอกสารประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรโดยมีวงเงินการจัดซื้อ
        จัดจ้างครั้งหนึ่งตัง้แต่  ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไ่ม่เกิน  
        ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีสอบราคา ตามระเบยีบส านัก 
        นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข 
        เพิ่มเติม ข้อ ๒๐  เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
        ผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ   
        ๒.ในกรณีงานก่อสร้างให้ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการ
        ก าหนดราคากลาง  เพื่อด าเนนิการ พิจารณาก าหนดราคา
        และรายละเอียดการค านวณราคากลางของงานที่จะ 
        ด าเนินการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
        ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๕ ที่ ก าหนดไว้อย่าง 
        เคร่งครัด แล้วให้รายงานขออนุมัติใช้ราคากลางตามมติที่ 
        ประชุมของคณะกรรมการฯ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เม่ือ
        หัวหน้าส่วนราชการได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางที่ก าหนด   
        ให้ด าเนินการมอบให้งานพสัดุเพื่อใช้เป็นราคากลางในการ
        จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯโดยเร็วและต้องไม่เกินระยะ  
        เวลา ๓๐ วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการฯ ได้ก าหนด 
        ราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
        ๓.  ในกรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ด าเนินการแต่งตั้ง  
        คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แต่ละชนิด  
        โดยหลักการของระเบียบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
        ของพัสดุ นอกจากต้องก าหนดให้สอดคล้องกับระเบียบ 
        พัสดุฯ ข้อ ๑๖ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
        จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาได้มีการแข่งขันกันอยา่ง
        เป็นธรรม ผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการก าหนด 
        คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อควรต้องใช้ความ 
        ละเอียดรอบคอบในการก าหนด  แล้วให้รายงานขออนุมัติ
        ใช้คุณลักษณะของครุภัณฑ์ตามมติที่ประชุมของ 
        คณะกรรมการฯ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อหัวหน้าส่วน

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
แผนการใช้เงินบ ารุง 

ของโรงพยาบาล 



        ราชการได้อนุมตัิให้ใช้คุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ก าหนด  
        ให้ด าเนินการมอบให้งานพสัดุ  เพื่อใช้ในการจัดซื้อตาม 
        ระเบียบฯ โดยเร็ว      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 

         
-  ผู้อ านวยการ       ๑.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบและพิจารณา 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      รายละเอียดบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่
        พัสดุ  ตามข้อเท็จจริงของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
        แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงหรืองบประมาณท่ีโรงพยาบาล
        ได้รับการจัดสรรตามรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจัด
        จ้าง  แล้วลงนามให้ความเห็นชอบในบันทึกฯของ 
        เจ้าหน้าที่พัสดุ  เสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา      
        สั่งการอนุมัติด าเนินการตามเสนอ 
 
        ๒.  ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัด
        จ้างและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
 
        ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุท าการสร้างโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง 
        โดยวิธีสอบราคา ในระบบ e-GP   ที่   
        www.gprocurement.go.th  ของส านักมาตรฐานการ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  รายละเอียดตาม
        เอกสารที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าขึ้น  ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 
        ๔.  น าเอกสารเลขที่โครงการออกจากระบบ  ในการสร้าง
        โครงการจะมีเลขประจ าโครงการแต่ละโครงการจ านวน   
        ๑๑ หลัก  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
        ๕. บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ 

http://www.gprocurement.go.th/


-๓- 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
-  เจ้าหน้าที่พสัด ุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท ารายงานขอซื้อขอจ้างด าเนินการตาม
        ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕  เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
        โดยผู้อ านวยการเป็นผู้รับมอบอ านาจ ปฏิบัติราชการแทนใน
        การจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน ยกเว้น วิธีพิเศษ  ตามระเบียบ
        ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
        ที่แก้ไขเพิ่มเติม/ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ 
        ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติ ครม. ที่
        เก่ียวข้องทุกข้ันตอนภายในวงเงนิ ครั้งหนึ่งไม่เกิน  
        ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อให้ความเห็นชอบ (ข้อ ๒๙)  ผ่าน 
        หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 
        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ  
        ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง ด้วยวิธสีอบราคาได้แก่คณะกรรมการ
        เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจงาน
        จ้างและผู้ควบคุมงาน ส าหรับงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 
        ให้ครบถ้วนทุกรายการตามวัตถปุระสงค์ในการ ประกาศสอบ
        ราคาจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
        ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท าเอกสารประกาศเชิญชวน (ข้อ๔๐) 
        และโดยก าหนดวันรบัซองและยืน่ซองเอกสารสอบราคา ก่อน
        วันเปิดซองสอบราคาไมน่้อยกว่า ๑๐ วัน  ส าหรับนานาชาติ
        ไม่น้อยกว่า ๔๕  วัน  และก าหนดวันเปิดซองสอบราคา ใน
        เอกสารประกาศเชิญชวน 
        ๔.  เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท าเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้าง  โดยมี
        ทะเบียนคุมเลขที่เอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง  เรียงล าดบัตาม
        วัน และเวลาในการจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีสอบราคา ใช้เกณฑป์ี 
        พ.ศ. เป็นตัวก าหนด เช่น ๑/๒๕๕๖  แนบกับเอกสารประกาศ
        เชิญชวนโดยมีรูปแบบและ รายละเอียดของเอกสารสอบ
        ราคาตามที่ กวพ.ก าหนด  โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุลงนาม
        ในเอกสารและประทบัตราจงัหวัดแพร่ด้วยหมึกสีแดง 
        ๕.  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารทั้งหมด  เสนอต่อหัวหน้า
        เจ้าหน้าที่พสัดุ  เพื่อท าการตรวจสอบ 
        ๖.  บันทึกรายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้าง  และค าสั่ง 
        แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวธิีสอบ
        ราคา  ใน ระบบ e-GP    
        ๗. บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๑ 
 
 

-๔- 

 
จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ 



 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการประกาศเชิญชวนในการ 
        จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ๔๑) ตามท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
        ผู้อ านวยการ 
        ๒.  ด าเนินการติดประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง    
        ปิด ณ ที่ท าการโดยเปิดเผย  และจัดส่งหนังสือขอความ
        ร่วมมือประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง  เพ่ือจัดส่งไปยัง 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
        โดยตรง  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ได้มากท่ีสุด  อย่าง
        น้อย  ๕  ราย  โดยแนบจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับ
        หนังสือฯ  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้รับเอกสารได้รับเอกสาร
        ตามท่ีเจ้าหน้าที่พัสดุจัดส่งไปให้   
        ๓.  บันทึกรายละเอียดและจัดส่งจัดส่งรายละเอียด  
        เอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง , ค าสั่งแต่งตั้ง  
        คณะกรรมการด าเนินงาน , ประกาศเชิญชวน  และ 
        เอกสารแนบท้ายประกอบในการสอบราคา  ให้หัวหน้า
        เจ้าหน้าทีพั่สดุเพ่ือพิจาณาอนุมัต ิ ในระบบ e-GP    
        ๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดของ 
        เอกสาร  ถ้ารายละเอียดถูกต้องทุกรายการก็ด าเนินการ
        ประกาศข้ึนขึ้นเว็ปไซด์   
        ๕.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๓ 
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุให้ผู้มารับซองสอบราคากรอก           
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       แบบฟอร์มขอรับเอกสารและทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร
        สอบราคา ตามท่ีงานพัสดุจัดท าข้ึน โดยแนบหลักฐานการ
        ขอรับเอกสารทุกครั้ง  ในแต่ละวันจนครบตามระยะเวลา
        ที่ก าหนดในเอกสารประกาศเชิญชวน 
        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายซองสอบราคาให้แก่ผู้มาขอรับซอง 
        ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุให้ผู้มายื่นซองสอบราคาลงลายมือชื่อ
        ในทะเบียนคุมรับเอกสารสอบราคาทุกครั้ง  เพ่ือเก็บไว้
        เป็นหลักฐาน  และออกใบรับซองให้ผู้มายื่นซอง  ๑ ใบ 
        ๔.  เจ้าหน้าที่พัสดุรับซองสอบราคาโดยไม่เปิดซองตั้งแต่
        วันประกาศจนถึงวันสิ้นสุดการรับซอง  และส่งมอบซอง
        ให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที 
        ๕.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบ
        ราคา  ในระบบ e-GP  ทุกราย 
        ๖.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๔ และ ๕ 

 
จัดท าประกาศเชิญชวน 

 
บันทึกผู้มาขอรับ/ 

ผู้มายื่นซองเสนอราคา 



-๕- 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  คณะกรรมการเปิดซอง      ๑.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมซองสอบราคาพร้อม
กับสอบราคา       จัดท ารายงานการรับซอง  ส่งมอบซองสอบราคาให้กับ    
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๒.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาท าการตรวจสอบ
        และพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกราย  ในการ
        เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและการขัดขวางราคาอย่าง
        เป็นธรรม  โดยจัดท าเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติของ
        ผู้เสนอราคา  เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
        ๓.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุน าเอกสารการตรวจสอบ 
        คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  เสนอต่อผู้อ านวยการเพ่ือ
        ทราบ  และให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
        การตรวจสอบ  รายละเอียดตามเอกสารการตรวจสอบ
        คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบของ 
        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เพ่ือให้ผู้อ านวยลงนาม
        ในประกาศดังกล่าว 
        ๔.  เมื่อผู้อ านวยลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว   
        เจ้าหน้าที่พัสดุน าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ   
        มา ปิดประกาศ ณ ที่ท าการโดยเปิดเผย  เป็นเวลาอย่าง
        น้อยล่วงหน้า  ๑ วัน ก่อนวันเปิดซองสอบราคา  เพ่ือแจ้ง
        ให้ผู้เสนอราคารับทราบ  
        ๕.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มี
        ผลประโยชน์ร่วมกันและคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในเอกสาร
        ประกาศสอบราคารายละเอียดตามเอกสารการตรวจสอบ
        ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในระบบ e-GP   
        ๖.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศรายช่ือผู้

ผ่านการตรวจสอบ 



-๖- 

ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 

-  คณะกรรมการเปิดซองราคา     ๑.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ด าเนินการเปิดซองสอบ
        เอกสารสอบราคาตามวันและเวลาที่ก าหนดในประกาศ   
        ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัทิุกราย ด าเนินการตาม 
        หน้าท่ีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  
        พ.ศ.๒๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ๔๒ อย่างเคร่งครดัโดย 
        บันทึกราคาของผู้เสนอราคาไว้ในเอกสารเปรียบเทียบราคา   
        ๒.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จัดท ารายงานผล 
        การพิจารณาเปดิซองสอบราคา และเสนอความเห็นข้อ 
        พิจารณาอนุมัติด าเนินการจดัซื้อจดัจ้าง  จากผู้ชนะการ 
        เสนอราคา พร้อมด้วยเอกสารที่ไดร้ับทั้งหมดเสนอ  ต่อ 
        ผู้อ านวยการเพื่อสั่งการโดยเสนอผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
        พัสด ุ
        ๓.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุบันทึกราคาของผู้เสนอราคาในวันท่ี 
        คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา ตามเอกสาร  
        เปรียบเทยีบราคา  และรายชื่อผู้ผา่นการพิจารณาของ    
        ผู้เสนอราคา ตามรายงานผลการพจิารณาในการเปดิซอง 
        ใบเสนอราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ใน 
        ระบบ  e - GP 
        ๔.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกท่ี ๗ และ ๘ 
 
-  ผู้อ านวยการ       ๑.  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดดุ าเนินการพิจารณาและ                  
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ      ตรวจสอบรายงานผลการพิจารณาการเปิดซองใบเสนอ             
-  เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ       ราคาของคณะกรรมการเปดิซองสอบราคา  แล้วลงนาม 
        ให้ความเห็นชอบในเอกสารรายงานผลการพิจารณาฯของ 
        คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
        ทั้งหมด น าเสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อสั่งการ 
        ๒.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการ 
        เสนอราคา  ตามรายงานผลการพจิารณาเปิดซองใบเสนอ 
        ราคาของคณะกรรมการเปดิซองสอบราคา  เพื่อให ้
        ผู้อ านวยการพิจารณาลงนามในประกาศดังกล่าว 
        ๓.  ผู้อ านวยการด าเนินการพิจารณาตามข้อเสนอของ 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อย 
        แล้ว  ประกอบกับรายงานผลการผลการพิจารณาการเปิด 
        ซองใบเสนอราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   
        หากเห็นชอบตามข้อเสนอก็พิจารณาลงนามอนมุัตสิั่งการ 
        จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ชนะการเสนอราคา     และลงนามใน 
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
        ๔.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุบันทึกรายละเอยีดหนังสืออนุมัตสิั่งซื้อ 
        สั่งจ้าง เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่ออนุมัติ         
        ในระบบ  e - GP 
        ๕.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกท่ี ๙ 

 เปิดซองสอบราคา 
ของผู้ผ่านการตรวจสอบ 

พิจารณาอนุมัติ 
สั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 



-๗- 
 

ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เมื่อผู้อ านวยการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
        เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว   ให้เจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศ
        รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ณ ที่ท าการโดยเปิดเผย 
        โดยเร็วที่สุดไม่ควรเกิน ๕ วัน หลังจากวันเปิดซองใบเสนอ
        ราคา 
        ๒.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณา และตรวจสอบ 
        รายละเอียดร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
        ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ถ้ารายละเอียดถูกต้อง ก็ด าเนินการ
        ประกาศข้ึนขึ้นเว็ปไซด์ หากไม่ถูกต้องก็ส่งคืนให้ 
        ด าเนินการแก้ไข   
        ๓.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๑๐ 
 
 

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าหนังสือแจ้งเข้าท าสัญญา        
        ส่งให้กับผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้  ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอ
        ราคาได้ ต้องเข้าท าสัญญากับโรงพยาบาล ภายใน ๗  วัน  
        นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องน าหลักประกัน 
        สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาซื้อ/
        จ้างที่สอบราคาได้ในวันที่เข้าท าสัญญาซื้อ / จ้าง  
 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่างสัญญาการซื้อ/จ้าง ตามที่      
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       กวพ.ก าหนด และเนื้อหาสาระส าคัญเพ่ิมเติมจากสัญญา    
        ที่ กวพ. ก าหนด เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
        ให้มากที่สุดและเพ่ือเป็นรักษาผลประโยชน์ของทาง 
        ราชการ  เสนอต่อผู้อ านวยการเพื่อลงนามในสัญญาซื้อ/
        จ้าง  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือลงนามใน
        สัญญาซื้อ / จ้าง    
        ๒. ผู้อ านวยการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียด 
        เนื้อหาในสัญญาซื้อ / จ้าง  หากเห็นชอบตามเสนอ  
        ด าเนินการลงนามในสัญญาซื้อ / จ้าง  หากไม่เห็นชอบ
        หรือมีการแก้ไขเนื้อหาในสัญญาจ้าง  ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่
        พัสดุด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป   
        ๓.   เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียด เสนอต่อหัวหน้า
        เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ืออนุมัติ  ในระบบ  e - GP 
        ๔.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๑๑ 

 
ประกาศรายช่ือ 

ผู้ชนะการเสนอราคา 

 
แจ้งเข้าท าสัญญา 

ร่างสัญญาซื้อ/จ้าง 



-๘- 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 

        
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ      ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหลักประกันสัญญาของผู้     
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ชนะการเสนอราคาท่ีน ามาเป็นหลักค้ าประกันสัญญาใน
        วันที่เข้าท าสัญญาซื้อ / จ้าง  โดยตรวจสอบจ านวนเงิน
        และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในหลักค้ าประกันถูกต้อง
        ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าสัญญาซื้อ / จ้าง  โดยให้ผู้ขาย / 
        ผู้รับจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ  ลงนามในสัญญาซื้อ / จ้าง
        ที่ผู้อ านวยการลงนามให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
        ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุมอบคู่ฉบับสัญญาซื้อ / จ้าง  ให้กับ
        ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
        ๔.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดส่งส าเนามูลค่าสัญญาตั้งแต่  
        ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป  ส่งสรรพากรพื้นที่ และมูลค่า
        สัญญาตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ส่งสรรพากรพ้ืนที่
        และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที๙่ จังหวัดล าปาง 
        ๕.  บันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาของผู้ชนะการเสนอ
        ราคาที่น ามาเป็นหลักค้ าประกันสัญญาในวันที่เข้าท า 
        สัญญาซื้อ / จ้าง  และสาระส าคัญของสัญญาซื้อ / จ้าง 
        จัดส่งข้อมูลทั้งหมดเสนอหัวหน้าพัสดุเพ่ือท าการ 
        ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ  ในระบบ e - GP 
        ๖.  บันทึกข้อมูลในลูกบอลลูกที่ ๑๒ และ ๑๓ 
 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างท าหนังสือส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง 
        ต่อหัวหน้าส่วนราชการในสัญญาซื้อ/จ้าง หรือผู้ควบคุม
        งานกรณีงานก่อสร้าง เพ่ือรับรอง 
        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเตรียมเอกสารใบตรวจรับพัสดุ / 
        ตรวจรับการจ้าง   และแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
        ทราบ  เพ่ือนัดวันและเวลากรรมการทุกคนในการตรวจ
        รับพัสดุ / ตรวจรับการจ้าง    
        ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลในระบบ e – GP  ในลูก
        บอลลูกที่ ๑๔ 
 
 
 
 

-๙- 

 
ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 

และจัดท าสัญญา 

 
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ส่งมอบพัสดุ/งาน 



 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัต ิ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุ    ๑. กรณีเป็นครุภัณฑ์ หรืองานจ้างอื่นไม่ใช่สิ่งก่อสร้างใหค้ณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง      คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนนิการตามหน้าที่(ตามระเบยีบพัสดุฯ       
-  ผู้ควบคุมงาน      ข้อ๗๑)    อย่างเคร่งครัด ถ้าเป็นครุภณัฑ์ ให้ท าการตรวจรับตามราย 
-  เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ      ละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะได้
       ก าหนดขึ้นโดยไดร้ับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการเรยีบร้อยแล้ว  ให้ 
       ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  ในกรณีที่จ าเป็น ที่ 
       คณะกรรมการตรวจรับพัสดไุม่สามรถตรวจนับเป็นจ าหน่วยทั้งหมดได้  
       ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิต ิ
       ๒.  หากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ท าการตรวจนับพัสดุตามที่ผู้ขาย 
       ส่งมอบ  ไม่ครบตามจ านวนหรือตรงตามข้อตกลง  ให้รีบรายงานเสนอ 
       ต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ  โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ขายหรอืผู้ 
       รับจ้าง ทราบ   ภายใน  ๓  วันท าการนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบ  
       ๓.  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  ใหร้ับ 
       พัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจา้ง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน  
       นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายหรือผูร้ับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ 
       พัสดุ  โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดลุงช่ือไว้เป็นหลักฐานในใบ 
       ตรวจรับพสัดุที่เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าขึ้นท้ัง๒ ฉบับ มอบให้ผู้ขายหรือผู ้
       รับจ้าง ๑ ฉบับ  และเจ้าหน้าท่ีพสัดุ   ๑ ฉบับ 
       ๔. ถ้าพัสดุทีไ่ด้มาจากการจัดซื้อเป็นวัสดุ ให ้ ด าเนินการลงทะเบียน
       คุมวัสดุ  แยกประเภทตามหมวดหมู่  ถ้าเป็น ครุภณัฑ์  ให้บันทึกใน
       ทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกประเภท ตามหมวดหมู่เขยีนรหสัครภุัณฑ์  
       และบันทึกในโปรแกรมทะเบียน คมุทรัพย์สินทุกรายการ 
        ๕. ในกรณีงานก่อสร้าง  ผู้รับจา้งต้องจัดท า หนังสือส่งมอบงาน 
        เสนอถึงหัวหน้าส่วนราชการของคูส่ัญญาหรือผู ้ ควบคุมงาน   
        ๖.  โดยใหผู้้ควบคุมงานท าการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของ
        งานก่อสร้างและลงนามในหนังสือส่งมอบงาน ของผู้รับจ้างเพื่อรับรอง  
        ก่อนบันทึกเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
       ๗.  ประธานคณะกรรมการตรวจจา้ง นัดวันและเวลาสถานท่ีที่ก าหนด 
       ในสัญญา  แจ้งให้กรรมการตรวจการ 
        ๘.  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  พิจารณาตรวจรับงานจา้งของ 
        ผู้รับจ้างแล้วเห็นว่าการส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรูป 
        แบบท่ีก าหนด และข้อก าหนดสญัญา ให้คณะกรรมการฯ ลงนามในใบ 
        ตรวจรับงานจา้ง  ทั้ง ๒  ฉบับไว้เป็นหลักฐานใหผู้้รับจ้าง ๑ ฉบับ และ
        เจ้าหน้าท่ีพัดสุ ๑ ฉบับ แล้วรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ   
       ๙.  กรณคีณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  พิจารณาตรวจรบังานจ้าง 
       ของผู้รับจ้างแล้วเห็นวา่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด  
       และข้อก าหนดสัญญาแจ้งให้ผูร้ับจา้งแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว รายงานให้
       หัวหน้าส่วนราชการที่จัดท าสัญญาจ้างทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี   
       ๑๐.  เจา้หน้าท่ีพัสดุ  น าสิ่งปลูกสร้างที่ได้ท าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
       ขอขึ้นทะเบียนราชพัสดุของกรมธนารักษ์เสนอผ่านส านักงานาธารณสุข
       จังหวัดแพร่  เพื่อพิจารณาและด าเนินการต่อไป       

ตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจรับงานจ้าง 



       ๑๑. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลทกุรายการในระบบ   e – GP  ในลกู 
       บอลลูกท่ี ๑๔ 
 

-๑๐- 
 

ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
-  ผู้อ านวยการ       ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสาร หลักฐานใบตรวจรับพัสดุหรือ  
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ     ใบตรวจรับงานจ้าง  ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจรับ   
-  เจ้าหน้าที่พัสดุงานจ้าง        ท าการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน
        ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  โดยรายละเอียดตามรายงานของ 
        คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจรับงานจ้าง  และ 
        เงื่อนไขการเบิก-จ่ายเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา    เสนอต่อ
        ผู้อ านวยการ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง   
        ผ่านหัวหน้าเจาหน้าที่พัสดุ 
        ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ที่ผู้อ านวยการ
        ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่งให้งานยุทธศาสตร์ฯ  เพ่ือบันทึกการ
        ใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ ประจ าปีงบประมาณ  เมื่อ
        ด าเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ส่งมอบให้งานการเงินและ
        บัญชีเพ่ือตรวจสอบและท าการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้ 
        รับจ้างต่อไป 
       ๓.  บันทึกข้อมูลในระบบ  e – GP ลูกบอลลูกท่ี ๑๔ 
 
 
 
 
-  ผู้อ านวยการ      ๑.  โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงสาระส าคัญอยู่ในสัญญา  ซื้อ / จ้าง 

-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ     ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ท าการบริหารสัญญาซื้อ / จ้าง  ตาม            
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ       ระยะเวลาการรับประกันของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  จนครบ 
       ก าหนดสัญญาซื้อ / จ้าง   ในกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์สัญญามี 
       ระยะเวลาการรับประกันเพียง  ๑  ปี  และในกรณีงานก่อสร้าง  
       สัญญามีระยะเวลาการรับประกัน     ๒  ป ี
 
 
 
 
 
 

จัดท าเอกสาร 
ตั้งเบิกเงิน 

 
บริหารสัญญา 



Flow Chart  การเบิก-จ่ายวัสดุ 
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสอง 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 

 
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดวันเบิก-จ่ายวัสดุแจ้งให้ทุกหน่วยงาน     
- หัวหน้าหน่วยงาน     ทราบ คือ ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- 
       ๑๕.๐๐ น. 

       ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดส่งใบเบิกวัสดุก่อนวันศุกร์ ของสัปดาห์  
       โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกลงลายมือเป็นผู้เบิกทุกครั้ง 
       ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดหมวดหมู่และเลขรหัสของวัสดุแต่ละ
       รายการที่อยู่ในคลังพัสดุ เป็นรูปเล่มพร้อมค าชี้แจงแจกให้ทุก 
       หน่วยงาน  เพ่ือถือปฏิบัติและเป็นแนวทางในการเขียนรหัสวัสดุ 
       โดยให้เขียนรหัสเรียงตามหมวดหมู่ของวัสดุที่ขอเบิกทุกครั้งในใบ
       เบิกวัสดุ  
 
 
- เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าทีคุ่มคลังพัสดุรับใบเบิกวัสดุจากหน่วยงาน 
       ๒.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ ระบุเลขท่ีก ากับใบเบิก (จ. ๑/๕๖) 
 
 
 
 
-  หัวหน้าหน่วยพัสด ุ     ๑.  เจ้าหน้าทีคุ่มคลังพัสดุรวบรวมใบเบิกวัสดุของหน่วยงานทุก     
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     เล่มเสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุเพ่ือท าการตรวจสอบ 
       ๒.  หัวหน้าหน่วยพัสดุ ตรวจสอบ และพิจารณารายการ ปริมาณ 
       วัสดุที่หน่วยงานขอเบิกตามความจ าเป็น คุ้มค่า ประหยัดและ 
       เหมาะสม  แล้วลงนามอนุมติในใบเบิก   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คุมคลัง
       เตรียมเบิก-จ่ายวัสดุให้หน่วยงานต่อไป 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าทีคุ่มคลังพัสดุบันทึกรายละเอียดวัสดุที่หัวหน้าหน่วย  
       พัสดุลงนามอนุมัติให้เบิก –จ่าย  ของแต่ละหน่วยงานทีข่อเบิกท้ัง
       จ านวน ราคา แยกตามประเภทของวัสดุ ทุกรายการตาม 
       แบบฟอร์มที่ กวพ. ก าหนด  ได้แก่ ทะเบียนคุมวัสดุและในบัญชี
       วัสดุ (Stock Card)  ตามรายการวัสดุ ให้ครบถ้วนทุกรายการ และ

 ก าหนดแนวทาง 
การเบิกจ่ายพัสดุ 

 
รับใบใบเบิกวัสดุ 

 

ตรวจสอบ 

 
ลงทะเบียนควบคุม 



       เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ โดยใช้เกณฑ์การบันทึกบัญชี
       แบบ FIFO (First In First Out) มาตัดบัญชีวัสดุในคลัง   เพ่ือ 
       ป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุตามรายการในใบเบิกท่ี     
-  หน่วยงานที่ขอเบิก     บันทึกการตัดจ่ายวัสดุตามบัญชีรายการวัสดุ (stock card) 
       ของแต่ละหน่วยงานที่ขอเบิก ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ 
       ๒.  ให้ผู้มารับพัสดุที่ขอเบิกแต่ละหน่วยงานลงลายมือ 
       ชื่อผู้รับของทุกครั้งที่มีการเบิก  และเจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุลง 
       ลายมือชื่อผู้จ่ายทุกครั้ง   
       ๓.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุเก็บต้นฉบับใบเบิกของจาก 
       หน่วยงานที่ขอเบิกไว้เป็นหลักฐานการเบิก-จ่ายวัสดุ ประจ าปี 
       ปีงบประมาณ เรียงตามล าดับ เลขใบเบิกจ่ายวัสดุ  ภายใน 
       ปีงบประมาณ ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกรายการ  เพ่ือเป็น 
       หลักฐานการตรวจสอบ 
 
 
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุสรุปงบประมาณการเบิกจ่ายวัสดุแยก
       ตามหมวดหมู่ของแต่ละหน่วยงาน ตามใบเบิกในแต่ละสัปดาห์ให้
       เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือน าข้อมูลไปบันทึกในบัญชีต้นทุนบริการ          
       ( Unit Cost) ในแต่ละหน่วยงาน 
       ๒.  เจ้าหน้าพัสดุรายงานวัสดุคงคลังแยกตามหมวดหมู่ให้ 
       งานการเงินและบัญชี  เพ่ือบันทึกบัญชีในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  
       เป็นประจ าทุกเดือน 
       ๓.  รวบรวมและจัดท ารายงานการรับ – จ่าย ของวัสดุแต่ละ 
       รายการและยอดวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ  เพื่อรอการ
       ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบิก-จ่ายวัสดุ 

การรายงาน 



 
 
 


