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คำนำ
คู่มื อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ในการปฏิบั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐ(e-GP) โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ซึ่งคู่มือ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ ผู้จัดทาได้
รวบรวมขั้น ตอนให้เป็ น ระบบเพื่อ ให้ เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบัติงานพั สดุ มีความรู้ความเข้า ใจ แนวทาง
ขั้นตอนและกระบวนการทางานของการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

ผู้จัดทา
งานพัสดุ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
29 ธันวาคม 2564

สำรบัญ
หน้า
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงาน
นิยามศัพท์สาคัญ
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
Flow Chart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปมาตรฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
Flow Chart การจัดทาแผนจัดซื้อวัสดุประจาปี
Flow Chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Flow Chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุ
กระบวนการปฏิบัติงานควบคุม/เก็บรักษาวัสดุ
การเบิก - จ่าย พัสดุ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
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การจัดซื้อ/จัดจ้าง
1. บทนำ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายที่ ส าคั ญ ในการบริ ห ารประเทศ โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
กาหนด 180 วัน จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดความ คุ้มค่าต่อภารกิจ ของรัฐ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส
และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น
ต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป งานพัสดุ กลุ่มงาน
บริ ห ารทั่ ว ไป โรงพยาบาลทุ่ ง ใหญ่ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้
2.2 เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติ งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2.5 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. ขอบเขตของงาน
งานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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4. นิยำมศัพท์สำคัญ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. กำรบังคับใช้
ให้ ย กเลิ กบทบั ญ ญัติ เกี่ ย วกับ พั ส ดุ การจัด ซื้ อจั ดจ้ าง หรื อการบริ ห ารพัส ดุ ในกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศข้อบังคับ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
และให้บังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560
2. คาจากัดความ
ตามพระราชบัญญัติการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
“การจั ด ซื้อจั ด จ้ า ง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งพัส ดุโ ดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง งานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริ การ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการ รับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไ ม่หมายความ รวมถึงการ จ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของ หน่วยงานของ รัฐ งาน
จ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
“กำรจ้ ำงที่ปรึกษำ” หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คาปรึกษา และคาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การงาน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ที่อยู่ใน ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่ อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก สร้าง
อื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้ อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานอง เดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน ก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาง
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อ ระบายน้า หอถังน้า ถนนประปา ไฟฟ้า
หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอาคาร ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน
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“สาธารณสุ ข โภค” หมายความว่ า งานอั น เกี่ ย วกั บ การประปา การไฟฟ้ า การสื่ อ สาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่ งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรื อทางราง หรือ การ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“การบริ หารพัสดุ ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ ตรวจสอบ
การ บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ
ไว้ซง่ึ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า งหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ หน่วยงานของรัฐ
“หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรือ
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์ การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร ตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน กากับของรัฐสภาหน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. หลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
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4. ผู้มีอำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง
การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้ จะเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) กาหนด
5. คณะกรรมกำรและองค์กรดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กาหนดให้มีคณะกรรมการและองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการ
ราคา กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการ
พิจารณา อุทธรณ์และข้อร้องเรียน และกาหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหารพัสดุภาครัฐ
6. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะทาได้โดยวิธี
(1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป ที่มี
คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตาม
เงื่ อ นไขที่ หน่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนดซึ่ ง ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สามรายให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ เว้ น แต่ ใ นงานนั้ น
มีผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพำะเจำะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิ ญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการ
จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ให้ เลือกวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่เข้าลักษณะของเงื่อนไข วิธีการคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
7. กำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ
โดยในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะ
กระทาโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ องค์ประกอบและองค์ประชุม
ซึง่ กระทาโดยคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ รัฐมนตรีกาหนด ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ในการบริ ห ารสั ญ ญาและการตรวจรั บ พั ส ดุ ให้ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
เพื่อ รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบียบที่ รัฐ มนตรีก าหนด ในกรณีที่ การจัดซื้อ จัดจ้ างมีว งเงิ น
เล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้ง ให้ ดารงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริห ารพัส ดุ ให้ ได้
รับ ค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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8. กำรบริหำรพัสดุ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการ
บริหาร พัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก
การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนด
9. บทกำหนดโทษ
ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหาร พัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพั สดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความ เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้สาหรับ ความผิดตามข้างต้น
10. บทเฉพำะกำล
ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
และ ข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคั บได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ใช้บังคับ
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ (Workflow)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มตั้งแต่
1. สารวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มงานในโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
2. วางแผนกาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดาเนินการ
3. ตรวจสอบคุณลักษณะและแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ /จัดจ้าง
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เสนอผู้อานวยการ
5. ดาเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ/จัดทา e-GP
6. จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. บริหารสัญญา
8. ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด
9. จัดทารายงานเสนอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพื่อทราบผลการพิจารณา
10. เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเรื่องขอเบิกเงินให้งานการเงิน เบิกจ่ายให้ผู้ขายผู้รับจ้าง
แบบฟอร์มที่ใช้
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
สามารถ ใช้เอกสารที่จัดทาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกรายงานผล การ
พิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างได้ (ระเบียบฯ ข้อ 16)
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. คาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4318/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบอานาจให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน มีอานาจในการจัดซื้อจัดจ้างวิธี
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
4. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
6. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
7. คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
8.8 แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ชมรมรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
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โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
สำรวจควำมต้องกำร

วำงแผน/กำหนดเวลำ/ตรวจสอบงบประมำณทีไ่ ด้รับอนุมตั ิ

ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพำะ แบบรูปรำยกำรของพัสดุ
ทีต่ ้องกำรจัดซ้อจัดจ้ำง

ไม่ถกู ต้อง
จัดทำรำยงำนขอซือ้ ขอจ้ำง /
ขอควำมเห็นชอบ ของ ผอ.รพ.ทุง่ ใหญ่
ถูกต้อง
ดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ตำมวงเงินและวิธีจดั ซื้อจัดจ้ำง
ทีไ่ ด้รับควำมเห็นชอบ/ลงระบบ EGP
จัดทำสัญญำหรือข้อตกลง/ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้ำง
บริหำรสัญญำ
ตรวจรับพัสดุในเวลำทีร่ ะเบียบกำหนด
ไม่ถกู ต้อง
เจ้ำหน้ำที่พสั ดุจดั ทำรำยงำนเสนอ
ผอ.รพ.ทุง่ ใหญ่ เพือ่ ทรำบ
ถูกต้อง
เจ้ำหน้ำที่พสั ดุทำเรือ่ งเบิกจ่ำยส่งกำรเงินให้กบั
ห้ำงร้ำน/ผูป้ ระกอบกำร
คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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สรุปมำตรฐำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ชื่องาน การจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
รหัสเอกสาร
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามเวลาที่ต้องการใช้และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตาระเบียบ
ตัวชีวัดที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติทถี่ ูกต้องของขั้นตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตาระเบียบ
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ที่
1
ถูกต้อง
สารวจความต้องการ
30 วัน
เจ้าหน้าที่
ระยะเวลา
ใช้พัสดุของกลุ่มงาน
อาจจะ
ภายใน รพ.
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
2
วางแผน/
5 วันทาการ
เจ้าหน้าที่
เหมาะสมและ
กาหนดเวลา/
ปริมาณที่ได้รับ
ตรวจสอบงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติ
3
ตรวจสอบคุณลักษณะ
2 วันทาการ
เจ้าหน้าที่
เฉพาะแบบรูปรายการ
ไม่ถูกต้อง
ของพัสดุที่ต้องที่
ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4
จัดทารายงานขอซื้อ/
1 วันทาการ
ผอ.รพ.
จ้าง/ขอความเห็นชอบ
ถูกต้อง ของ ผอ.รพ.
5
ดาเนินการจัดซื้อ/จัด
ตามวิธีการ
เจ้าหน้าที่
จ้าง ตามวิธีที่ได้รับ
จัดซื้อจัดจ้าง
ความเห็นชอบ/E-GP
6
จัดทาสัญญาหรือ
30 วัน
เจ้าหน้าที่
ระยะเวลา
ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อสั่ง
อาจจะ
จ้าง
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
7
บริหารสัญญา
5 วันทาการ
เจ้าหน้าที่
เหมาะสมและ
8
ตรวจรับในเวลาที่
2 วันทาการ
เจ้าหน้าที่
ปริมาณที่ได้รับ
ระเบียบกาหนด
ไม่ถูกต้อง
9
เจ้าหน้าที่จัดทา
1 วันทาการ
ผอ.รพ.
รายงานเสนอ ผอ.รพ.
เพื่อทราบ
ถูกต้อง เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเรื่อง
10
ตามวิธีการ
เจ้าหน้าที่
ขอเบิกจ่ายไปยังงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
การเงิน เพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายให้
ห้างร้าน ผู้ประกบ
อาการต่าง ๆ
เอกสำรอ้ำงอิง
5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. กฎกระทรวง
8. หนังสือเวียนต่าง ๆ
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2. กำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องก่อเกิด ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ
และมีการวางระบบในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุประจาปี ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ที่บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรั ฐ ตามวิธี การที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดาเนินการให้ถูกต้อง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
จึงกาหนดให้ทุกภารกิจทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้งานพัสดุ ภายในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารสูงสุด และขออนุมัติจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นนาขึ้น
ประกาศบนเว็บไซต์และจัดส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ปริมาณ
(3) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(4) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(5) วิธีการจัดหา
• กรณีจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนโครงการ
ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้แต่
สามารถขอ ปรับเปลี่ยนแผนหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
• กรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ท ารายงานพร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลที่ ข อเปลี่ ย นแปลงเสนอต้ น สั ง กั ด ไปยั ง ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอความเห็นขอบ (อนุมัติ)/สานักงานเขตสุขภาพที่ 11 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ส่ง
มอบให้งานพัสดุดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
3. กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง
ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกอนุมัติขอซื้อหรือขอจ้างต่อผู้มีอานาจตามระเบียบผ่านผู้บังคับบัญชา ตาม
ค าสั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ 4318/2564 ลงวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2564
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชมอบอานาจให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน มีอานาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีและวงเงินที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
2. วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
โดยจะต้องแสดงรายการประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ หรือความจาเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
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(3) วงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจ้าง (พร้อมแนบสาเนาแผนงบประมาณ) ถ้ายังไม่มีในแผน
ให้ระบุ วงเงิน ที่ประมาณการว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้มอี านาจ
(4) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป)
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เช่น พิจารณาจากคุณภาพเป็นหลัก หรือ
พิจารณาจาก ราคาต่าสุดเป็นหลัก
(7) เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการ (แนบส าเนาบั ต รประชาชน ในกรณี ยั ง ไม่ เ คยเป็ น
คณะกรรมการมาก่อน) ก. วงเงิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุอย่าง น้อย 3 คน ข. วงเงิน 100,001 บาทขึ้นไป/ครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ 2 ชุด และ
จานวนไม่น้อย กว่า 3 คน/ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
• คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ไม่ควรเป็นกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัด ซื้อจัด
จ้าง แต่สามารถเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได
4. กำรจัดทำรำคำกลำง
ราคากลาง คือ ราคาที่หน่วยงานภาครัฐได้ทารายละเอียดราคามาตรฐานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ใน การก่อสร้าง และงานจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยอาศัยการสืบหาและจากข้อ มูลที่มีของหน่วยงานภาครัฐ ใช้
สาหรับ เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาจะทาการยื่นเสนอ ซึ่งราคาที่ผู้เสนอราคาจะยื่นไม่
จาเป็นต้อง เท่ากับราคากลางก็ได้ เพราะราคากลางนั้นเป็นราคาเพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบหรือเป็น
หลักในการคานวณเท่านั้น สามารถเสนอราคาที่แท้จริงได้ตามความพร้อมและความสามารถในการบริหาร
จัดการของ ตนเอง แต่จะได้งานหรือไม่ก็พิจารณาความเหมาะสมจากการเลือกของหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง
นั้น ๆ
4.1 แนวทางในการหาราคากลาง
(1) ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อ จัดจ้าง
ได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ก. ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
ข. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
ค. ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
ง. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
จ. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
ฉ. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณีที่มีราคา
ตาม ก. ให้ใช้ราคาตาม ก. ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม ก. แต่มีราคาตาม ข. หรือ ค. ให้ใช้ราคาตาม ข. หรือ
ค. ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม ข. หรือ ค. ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มี
ราคาตาม ก. ข. และ ค. ให้ใช้ราคาตาม ง. จ. หรือ ฉ. โดยจะใช้ราคาใดตาม ง. จ. หรือ ฉ. ให้คานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
(2) งานด้านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ฮาร์ด แวร์/ซอฟต์แวร์/การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท
โปรแกรมประยุกต์) ก. ใช้ราคาตามที่ ICT กาหนด ข. ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
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4.2 การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดการคานวณราคากลางไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
5. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การซื้อหรือจ้าง กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
5.1 วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป คือ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
1. วงเงิน
ไม่จากัดวงเงิน
ผู้ดำเนินกำร เจ้าหน้าที่พัสดุ
วิธีปฏิบัติ
ให้มีการประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผย ซึ่งสามารถติดประกาศได้ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ทุ่งใหญ่ Facebook และ หรือการส่งจดหมายเชิญโดยตรงทาง e - mail ส่วนขั้นตอนอื่น ๆ ให้จัดทาผ่าน
ระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลาง
5.2 วิธีคัดเลือก คือ การที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อ นไข ที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนด ซึ่งต้ องไม่น้อ ยกว่ าสามรายให้ เข้ ายื่น ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น มี
ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
1. วงเงิน
ไม่จากัดวงเงิน
ผู้ดำเนินกำร - เจ้าหน้าที่พัสดุ
- คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(2) คณะกรรมการตรวจรับ
วิธีปฏิบัติ
ให้ส่งจดหมายเชิญโดยตรงทาง e – mail ส่วนขั้นตอนอื่น ๆ เหมือนการสอบราคา และให้
จัดทาผ่านระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลาง
5.3 วิธีเฉพำะเจำะจง คือ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่ หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
1. วงเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
ผู้ดำเนินกำร - เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย 1 คน
2. วงเงิน
10,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
ผู้ดำเนินกำร - เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
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3. วงเงิน
เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
ผู้ดำเนินกำร - เจ้าหน้าที่พัสดุ
- คณะกรรมการดาเนินการ 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
(2) คณะกรรมการตรวจรับ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
วิธีปฏิบัติ
เชิญชวนให้ ผู้ ป ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้ เข้ามายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานโดยตรง หากราคาไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเสนอให้ผู้มีอานาจลงนามสั่งซื้อสั่งจ้างในใบเสนอราคาแทนการออกเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา
แต่ทั้งนี้ มีข้อควรระวังในเรื่องกาหนดระยะเวลาในการส่งมอบงานหรือค่าปรับที่ต้องระบุให้ชัดเจนในใบ เสนอ
ราคาด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
(1) เกณฑ์ราคา คือ การซื้อหรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลั กษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็น
มาตรฐาน และมี คุณภาพที่เพียงพอตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
(2) เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น คือ การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง
มีเทคนิคเฉพาะ จาเป็นต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็น
ประโยชน์ต่อ หน่วยงานของรัฐมากที่สุด
(3) ข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่า คือ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้อง
คานึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน เป็นเหตุ
ให้มีปัญหาในการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนอ อื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน และ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
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Flow Chart การจัดทาแผนจัดซื้อวัสดุประจาปี งานพัสดุ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- หน่วยงานที่ขอเบิก
รายการ

สารวจความต้องการใช้วัสดุ

วิธีปฏิบัติงาน
๑. งานพัสดุ ทาหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
๒. จัดทาแบบสารวจปริมาณการใช้วัสดุแต่ละ
๓. กาหนดระยะส่งคืนแบบสารวจ
๔. เปรียบเทียบการใช้วสั ดุรอบปีทผี่ ่านมา
๕. พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี
๖. กาหนดระยะเวลาในการจัดซื้อและเกณฑ์
คงคลัง กาหนดจุดสูงสุด-ต่าสุด ของวัสดุแต่
ละรายการ
๗. สืบราคาวัสดุแต่ละประเภทจากผู้ขายอย่าง
น้อย ๓ ราย

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ
ในภาพรวมของโรงพยาบาล

ร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจาปี

- ผู้อานวยการ
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

แผนจัดซื้อวัสดุประจาปี

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

๑. งานพัสดุรวบรวมความต้องการ ปริมาณใช้
วัสดุตาม แบบสารวจที่กาหนด ในแต่ละ
รายการโดยแยก เป็นหมวด หมู่ และราย
งวดการจัดซื้อวัสดุแบ่งออกเป็น ๔ งวด
(๓ เดือน/งวด)
๑. งานพัสดุจัดทาร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจาปี
เสนอต่อ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอร่างแผนจัดซื้อวัสดุ
ประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๒. ประชุมคณะกรรมการบริการเพื่อพิจารณา
ทบทวน บริหารโรงพยาบาล กลั่นกรอง
ปรับลด ร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจาปีตาม
ความ เหมาะสม
๓. เสนอร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจาปีเพื่อให้ผู้
อานวยการ พิจารณาอนุมัติ
๑. นาแผนการจัดซื้อวัสดุประจาปีที่ได้รับการ
อนุมัติเข้า แผนการใช้จ่ายเงินบารุงของ
โรงพยาบาล ประจาปีงบประมาณ
๒. งานพัสดุสาเนาแผนการจัดซื้อวัสดุ
ประจาปีที่ผู้อานวยการลงนามอนุมตั ิให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
X1113
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ21 )
จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 78 ประกอบ 22)

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา
45 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้อง
จัดทาแผน (พรบ.มาตรา11)
-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อของจ้าง
การเชิญชวน
/เจรจาต่อรอง
กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ซ)
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทาหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามที่กาหนด (ข้อ 78 (1) )

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท)
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
รับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ 79)
-กรณีตาม ม 56(2) (ข) ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ(เหมือนวิธี
ตกลงราคาเดิม

คณะกรรมการ จัดทารายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ 78(2) )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ (ข้อ 79)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอานาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบการคัดเลือก (ข้อ 81)
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 81

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบข้อ 163
คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่จาเป็นต้อง
รอให้พ้นระยะเวลา
(มาตรา 66)
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Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ.มาตรา ๓๓+ระเบียบฯข้อ๓๑)

-เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน(ข้อ๒๒)

-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมาย

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding(ข้อ๔๓)

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(ข้อ๒๒)

-เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ
กาหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก
วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นาร่างประกาศเอกสารและ
แพร่ลงเว็ปไซต์หรือรับฟัง
ความคิดเห็น (ข้อ๔๕)

NO

Yes

ไม่มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ได้นาประกาศเผยแพร่

มีผู้เสนอความ
คิดเห็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงาน

No

ไม่ปรับปรุง
ข้อ ๔๗ (๒)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคา (ข้อ ๕๘)

Yes
ปรับปรุง
ข้อ ๔๗ (๑)

-หากมีผู้เสนอความเห็นให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ ข้อ ๔๗(๑)
-กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงานพร้อม
รวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ+นาร่างประกาศอีกครั้ง ข้อ ๔๗(๑)

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารและจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบ e-gp (ข้อ ๕๓)
กาหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)ก่อนถึงวัน
เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ (ข้อ ๕๒)
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp โดยเสนอราคาได้
เพียงครั้งเดียว (ข้อ ๕๔)
คณะกรรมการพิจารณาผลฯดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ ๕๕)
คณะกรรมการฯจัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ ๕๕(๔)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอานาจอนุมตั ิซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการ
พิจารณา (ข้อ ๕๙)
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ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา (ข้อ ๕๙)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หรือข้อตกลงภายหลังจากพ้น
ระยะเวลาอุธรณ์ผลการพิจารณา
มาตรา ๖๖และระเบียบข้อ ๔๗
(๑) 15

6. กำรทำสัญญำและหลักประกัน
การทาสัญญารายใดถ้าจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาที่กาหนดไว้ใน
แบบสัญญาและไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่างสัญญานาไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ยกเว้น ตามมาตรา 96 (1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หน่วยงาน
ของ รัฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทาเป็นสัญญาก็ได้ดังนั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ที่จะเลือกทาเป็นสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯกาหนด หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้หาก
เลือกทา เป็นสัญญาฯก็ต้องมีหลักประกันสัญญาร้อยละ 5 ของวงเงินที่ทาสัญญาด้วย
6.1 กำรลงนำมในสัญญำ
(1) การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) การลงนามในสัญญา จะกระทาได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ (ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์
ต่อหน่ ว ยงานของรั ฐ ภายใน 7 วัน ทาการ นับตั้ง แต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง)
6.2 กำรกำหนดค่ำปรับ
(1) การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กาหนดค่าปรั บเป็น
รายวันใน อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการ
ผลสาเร็จ ของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 0.10 ของ ราคาจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบ
ต่อ การจราจรให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกาหนดขั้น
สูงสุด ของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(2) การทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กาหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะ
เกิด ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทาสัญญากาหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวัน
ใน สัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจานวนตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น
6.3 แบบสัญญำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกาหนด
(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
(2) แบบสัญญาซื้อขาย
(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
(7) แบบสัญญาการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์
(9) แบบสัญญาจ้างทาความสะอาดอาคาร
(10) แบบสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
(11) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน
(12) แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
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(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(15) แบบสัญญาจ้างทาของ
6.4 หลักประกันกำรเสนอรำคำ
เพื่อประกัน ความเสีย หายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ยื่นข้ อเสนอ ผู้ เสนอราคาหรือผู้ ให้ บริการ
ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
กาหนดหลั กประกัน การเสนอราคา ส าหรับ การซื้อหรือจ้า งด้ว ยวิธี ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ งานจ้า ง
ออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้าง หรือวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างเกิน กว่า 5,000,000 บาท ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
ข. หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
ค. พันธบัตรรัฐบาลไทย
ง. หนั งสื อ ค้ าประกั น ของบริ ษัท เงิ น ทุน หรื อ บริษั ท เงิ นทุ น หลั กทรั พ ย์ ที่ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้า ประกันขอธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(2) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวาง หลัก
ประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก. เงินสด
ข. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวัน ที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
ค. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ง. หนั งสื อ ค้ าประกั น ของบริ ษัท เงิ น ทุน หรื อ บริษั ท เงิ นทุ น หลั กทรั พ ย์ ที่ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
จ. พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หลักประกันสัญญำ
หน่วยงานของรัฐกาหนดหลักประกันสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
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(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.6 หลักประกันผลงำน
(1) การจ้างงานก่อสร้างที่ หน่วยงานของรัฐกาหนดแบ่งการชาระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด และมี
ความ ประสงค์ให้หักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด ให้กาหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
ของ เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจานวนไม่ต่ากว่า
อัตราที่หน่วยงานของรัฐกาหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนาหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาค้าประกันแทนการ
หักเงิน โดยมีอายุการค้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกาหนดก็ได้
(2) การจ้างทีป่ รึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชาระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะ
จ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือ
จะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือหนังสือ ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกาหนดมาวางค้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้
ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
6.7 กำรคืนหลักประกัน
หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้ค้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคา ให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทา
สัญญา หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(3) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
7. กำรตรวจรับพัสดุ
7.1 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การ ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ าหน่วยงาน
ของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ใน
กรณีจาเป็นไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

18

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้อง ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับ
โดยลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อ
ดาเนินการ เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่เห็นว่า พัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจานวน หรือส่งมอบครบ
จานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหั วหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะ
ปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่ ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรั บพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดาเนินการตาม (4)
หรือ (5) แล้วแต่กรณี
7.2 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนก่อสร้ำง
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุก
สัป ดาห์ รวมทั้ งรั บ ทราบหรื อพิจ ารณาการสั่ งหยุดงานหรือพักงานของผู้ ควบคุมงาน แล้ ว รายงานหั ว หน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ ทางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม
และ เห็นสมควรและจัดทาบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) นอกจากการดาเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป
รายการ ละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้ อย หรือไม่เป็นไปตาม
หลัก วิชาการช่างให้มีอานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตาม
หลัก วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดใน
สัญญา หรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทา
ใบรับรอง ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ
มอบให้แก่ ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
และรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด
หรืองวดใดก็ ตามไม่เป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ แล้วแต่กรณี
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(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดาเนินการ
ตาม (6)
7.3 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ
(1) กากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทาการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญา หรือ
ข้อตกลง
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานาผลงานมาส่ง และให้ดาเนินการให้
เสร็จ สิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างที่
ปรึกษา ไว้ และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานาผลงานมาส่งแล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่ พร้อมกับทาใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง มีอานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของ รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทาความเห็นแย้งไว้
แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้ นไว้
จึงดาเนินการตาม (4)
7.4 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ทาการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนาผลงานมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
(4) ในกรณี ที่ผ ลงานบกพร่อ งหรือ ไม่ เป็ นไปตามความประสงค์ ของหน่ว ยงานของรัฐ อั น
เนื่องมาจาก ไม่ได้ดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้
บริการ ดาเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้รับงานไว้ และถือ
ว่า ผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนาผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อม
กับ ทาใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1
ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ใน
กรณี ที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
มีอานาจสั่ง ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม มีอานาจสั่ง
ให้หยุดงาน นั้นชั่วคราวได้หรือรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ
แล้วแต่กรณี (6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรั บงาน ให้กรรมการดังกล่าวทาความเห็นแย้งไว้
แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดาเนินการตาม (5)

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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8. กำรบริหำรพัสดุ
การบริหารพัสดุ คือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มี
การใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการ
เก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็น ไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
8.1 กำรเก็บและกำรบันทึก
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ
ด้วย สาหรับ พัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ ทะเบียน
8.2 กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
(1) งานพัสดุได้กาหนดแบบฟอร์มการขอเบิกพัสดุ ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้วัสดุสานัก งานให้
กรอก แบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อขอเบิกวัสดุได้ที่งานพัสดุ
(2) การยืมครุภัณฑ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(3) การจาหน่ายพัสดุที่หมดความจาเป็น ต้องดาเนินตามที่กาหนดทุกสิ้นปีงบประมาณ หลังจากมี
การตรวจนับพัสดุ
8.2.1 กำหนดเวลำกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
1. การเบิกจ่ายวัสดุสานักงานทั่วไป
ก. เบิกวัสดุเดือนละ 1 ครั้ง ส่งใบเบิกสัปดาห์ที่ 1 จ่ายพัสดุสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
ข. เวลาในการเบิกจ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
2. การเบิกจ่ายวัสดุสานักงานเป็นกรณีพิเศษ (ใช้ในการจัดประชุม เป็นวัสดุนอกเหนือ รายการ ฯลฯ)
ก. กรอกรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการลงในแบบฟอร์มจัดซื้อ/จัดหา ส่งให้งานพัสดุ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน
ข. กรณีต้องการใช้พัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจานวนมาก ขอให้ติดต่อประสานงานในเบื้องต้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
8.2.2 หลักเกณฑ์ของกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
1. เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการทางาน แนะนาให้เบิกสารองไว้ส่วนหนึ่ง
2. กรณีต้องการให้จัดหาพัสดุฯ ให้พนักงามที่มีความประสงค์จะขอให้จัดหาพัสดุเพื่อใช้งาน
แสดงความจานงต่องานพัสดุโดยเสนอบันทึกคาขอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือใช้แบบฟอร์มที่สานักงานกาหนด
โดยจะต้องแสดงรายการประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยดังนี้
ก. วัตถุประสงค์ หรือความจาเป็นในการใช้งาน
ข. รายละเอียดของพัสดุที่ขอให้จัดหา
ค. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น
ง. รายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นตามสมควรแก่กรณี

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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กระบวนการปฏิบตั ิงานการจัดซื้อวัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กาหนดแนวทางการจัดซื้อ

ดาเนินการ

รับพัสดุ

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

วิธีการปฏิบัติงาน

1.แผนใช้เงินบารุงประจาปีทผี่ ่านการอนุมัติแล้ว
-วางแผนการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคดั เลือก)

1.ซื้อ/จ้าง(รายงานขอดาเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดรายละเอียดรูปแบบ ตรวจรับ)
2.เลือกสินค้า/ผู้ขาย (ใบเสนอราคา/แค็ตตาล็อก)
3.อนุมัติจัดซื้อ ไม่อนุมัติแจ้งฝ่าย/งานทราบ

-เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสภาพเบื้องต้น สภาพดี รับ สภาพชารุดส่งคืน
-นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(บริษัท/ตัวแทนสาธิตการใช้งาน ทดลองใช้งาน ถูกต้องครบถ้วน)
-คณะกรรมการลงนามตรวจรับ
-บันทึกตรวจรับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-รายงานผลการจัดซื้อ
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กระบวนการปฏิบตั ิงานการควบคุม/เก็บรักษาวัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัส ดุ (การเก็บรั กษาพัส ดุ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่ร วมถึงการดาเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานจะต้องจัดทาคู่มือ การ
ปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

วิธีการปฏิบัติงาน

กาหนดแนวทาง
ควบคุม/เก็บรักษา

1.กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
2.วัสดุทุกรายการตรวจรับผ่านโปรแกรม Excel

ดาเนินการ

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

1.ตรวจรับตามใบส่งสินค้า
2.ลงทะเบียนรับเข้าในระบบ Excel
3.เก็บเข้าคลังตามหมวดหมู่
4.เจ้าหน้าที่ลงนามรับวัสดุ
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การเบิก – จ่าย พัสดุ
1. กรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ระบุกลุ่ม/งาน ที่ขอเบิก, วัน เดือน ปี, เขียนลาดับที่, รายการ, ยอดคง
คลัง, หน่วยนับ, จานวนที่ขอเบิก ให้เรียบร้อย
2. ให้หัวหน้ากลุ่ม/งาน ที่เบิก ลงนามในช่องของ “ผู้เบิก”
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ รวบรวมใบเบิกพัสดุประจาเดือน เสนอหัวหน้าหน่วยพัสดุ“อนุมัติ”
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายของให้ผู้รับพัสดุตาม รายการที่เขียนเบิก กรณีไม่มีพัสดุให้ขีด X ที่ ช่อง “จ่าย”
5. ผู้รับพัสดุ เซ็นชื่อในช่อง “ผู้รับ” และ ผู้จ่าย (เจ้าหน้าที่พัสดุ) เซ็นในช่อง “ผู้จ่าย”
6. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บใบเบิกภายในเข้าแฟ้ม เพื่อลงบัญชีคุมพัสดุ ต่อไป
*หมายเหตุ : เบิกวัสดุเดือนละ 1 ครั้ง ส่งใบเบิกสัปดาห์ที่ 1 จ่ายพัสดุสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

ใบเบิกวัสดุการแพทย์
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยทีเ่ บิก................................................................... วันที.่ ..............................................................
ลำดับ

รำยกำร

ยอดคงคลัง

หน่วยนับ

จำนวนเบิก

จ่ำย

หมำยเหตุ

(ลงชื่อ).........................................ผูเ้ บิก/หัวหน้ำหน่วยงำน (ลงชื่อ)............................ผูอ้ นุมตั ิ/หัวหน้ำหน่วยพัสดุ
(.................................................................)
(..................................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูร้ บั
(.................................................................)
คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

(ลงชื่อ)................................................ผูจ้ ำ่ ย/เจ้ำหน้ำที่
(................................................................)
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8.3 กำรยืม
(1) การให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทามิได้
(2) การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
และ กาหนดวันส่งคืนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้า หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ
(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิด ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่าย ของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็น
เงินตาม ราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. ราชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลัง กาหนด
ข. ราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือ เมืองพัทยา แล้วแต่กรณีกาหนด
ค. หน่วยงานของรัฐอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
(4) การยืมพัส ดุป ระเภทใช้สิ้นเปลื องระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้ กระทาได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของ รัฐผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐผู้ ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และ
มีหลักฐานการยืม เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท
ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(5) เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้ส้นิ เปลือง
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภท
ใช้สิ้นเปลือง เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอ
ยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกาหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ระบุถึงกำรให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจกำรซึ่งมิใช่
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร จะกระทำมิได้ การยืมพัส ดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน
สถานที่ของหน่วยงานรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดชารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เ ป็นเงินตามราคา
ที่เป็นอยู่ในขณะยืม
4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพำะเมื่อหน่วยงำนของ
รัฐผู้ยืมมีควำมจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน จะดำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร และหน่วยงำนของ
รัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐของตนและให้มีหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม
5. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แ ทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7
วัน นับแต่วันครบกาหนดผู้ที่ได้รับมอบอานาจ ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืม
พัสดุประเภทใช้คงรู ป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูปและ
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตามเอกสารที่แนบนี้
สามารถเรียกดูใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
http://www.home.thungyaihospital.org/ > เมนูหลัก > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม> กลุ่มงานบริหารทั่วไป >
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป /ใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
หน่วยงาน......................................................
วันที.่ ....................เดือน...........................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า.................................................................................ตาแหน่ง...............................................................................................
กลุ่มงาน ...............................................................................................หน่วยงาน .............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่......................................................................
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที.่ ..............เดือน................................พ.ศ. ................ ถึงวันที.่ ..............เดือน................................พ.ศ. ................... ดังนี้
รายการ

จานวน

ยี่ห้อ/รุน่

หมายเลขเครื่อง
(serial Number)

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์

ลักษณะพัสดุ
(สี/ขนาด) ถ้ามี

อุปกรณ์ประกอบ

หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ

ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชารุด หรือใช้การไม่ได้
หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. .............
ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ
(...........................................................................)
เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
 ยืมใช้ ในหน่วยงานภายใน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
 ยืมใช้ ภายนอกหน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพัสดุ
(.................................................................)

ลงชื่อ........................................................................ ผูอ้ นุมตั ิ
(นายปกป้อง เศวตชนะ)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

 ได้ส่งพัสดุคนื แล้ว เมื่อวันที่............... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ...................................................................... ผูย้ ืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ
(.........................................................................)
 ได้รบั พัสดุคนื แล้ว เมื่อวันที่............... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ....................................................................... ผู้รบั คืนพัสดุ
(.........................................................................)

หมายเหตุ : เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนด
คู่มืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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ใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
หน่วยงาน......................................................
วันที.่ ....................เดือน...........................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า.................................................................................ตาแหน่ง...............................................................................................
กลุ่มงาน ...............................................................................................หน่วยงาน .............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่......................................................................
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที.่ ..............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที.่ ..............เดือน................................พ.ศ. .................. ดังนี้
รายการ

จานวน

ยี่ห้อ/รุน่

หมายเลขเครื่อง
(serial Number)

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์

ลักษณะพัสดุ
(สี/ขนาด) ถ้ามี

อุปกรณ์ประกอบ

หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ

ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชารุด หรือใช้การไม่ได้
หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. .............
ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ
(...........................................................................)
เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
 ยืมใช้ ในหน่วยงานภายใน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
 ยืมใช้ ภายนอกหน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพัสดุ
(.................................................................)

ลงชื่อ........................................................................ ผูอ้ นุมตั ิ
(นายปกป้อง เศวตชนะ)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

 ได้ส่งพัสดุคนื แล้ว เมื่อวันที่............... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ...................................................................... ผูย้ ืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ
(.........................................................................)
 ได้รบั พัสดุคนื แล้ว เมื่อวันที่............... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ....................................................................... ผู้รบั คืนพัสดุ
(.........................................................................)

หมายเหตุ : เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนด
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8.4 กำรบำรุงรักษำ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุ
เกิดความชารุด ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
8.5 กำรตรวจสอบประจำปี
(1) ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด
1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
(2) การตรวจสอบตาม (1) ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
(3) เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอ
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนา
รายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย
(4) เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามีพัสดุชารุด
เสื่ อมสภาพ หรือสู ญไป หรือไม่จ าเป็ นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไป ก็ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จ จริ งขึ้ น คณะหนึ่ ง เว้น แต่ กรณีที่ เห็ นได้ อย่างชัดเจนว่า เป็น การเสื่ อ มสภาพเนื่องมาจากการใช้ง าน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
8.6 กำรจำหน่ำยพัสดุ
หลั งจากการตรวจสอบแล้ ว พัส ดุ ใดหมดความจ าเป็ นหรือ หากใช้ ใ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ต่อ ไป
จะ สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ ายมาก ให้ เจ้ าหน้ าที่เสนอรายงานต่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดาเนินการ ตามวิธีกาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ขำย ให้ดาเนินการโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นาวิธี
ที่ กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมเว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
ก. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
ข. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
ค. การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มอบให้ ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว
ให้ขาย ให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
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(4) แปรสภำพหรือทำลำย ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ห น่ว ยงานของรัฐกาหนดการ
ดาเนินการตาม วรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทาง การเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
8.7 กำรจำหน่ำยเป็นสูญ
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิด แต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุ
อยู่ ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
ก. ราชการส่ว นกลางและราชการส่วนภูมิภ าค ให้ อยู่ในอานาจของกระทรวงการคลังเป็น
ผู้อนุมัติ
ข. ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ
ค. หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่น ผู้ ใดจะเป็นผู้ มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ห น่ว ยงานของรัฐ นั้น
กาหนด
รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็นจะกาหนดวงเงินการจาหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจาก ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบ แล้ว ให้รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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