คำนำ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและ
ต้องสูงสุดและต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้และ
ป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริม
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากการให้และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้า ที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือ ไม่ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทารายงาน วิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจ้างว่าเป็ นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ กาหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้ มค่าหรือความ
สามารถในการประหยัด งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีมีการใช้
งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจานวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจากัดอย่างไร/หรือไม่เพื่อนาไป
ปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ เห็นความสาคัญของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องดาเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทากรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
หลักการคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

งานพัสดุ
โรงพยาบาลเชียรใหญ่
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การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ คุ้ ม ค่า โปร่ง ใส มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และ
ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจ ริต การให้และการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า ง ถือเป็น
มาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่
ทาการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเรื่อง กาหนดให้ข้ อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม
และเพื่อเป็นการป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามประกาศฯ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 บังคับใช้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ ทาให้ แนวทางการจัดซื้ อจัดจ้า งมีความชัดเจน รัดกุ ม
ตรวจสอบได้ โรงพยาบาลเชียรใหญ่จึงกาหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. กำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี สาหรับงบประมาณ งบดาเนินงาน และงบลงทุน วงเงินตั้งแต่
500,000 บาท
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1.การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
7 วันทาการนับถัดจาก 1.หนังสือแจ้งการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
ประจาปี
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จัดสรรรายการและ เจ้าหน้าที่
จัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ
2.แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี
2.เสนออนุมัติแผนฯต่อผู้ว่าราชการ ภายใน 15 วันนับแต่ บันทึกอนุมัติแผนฯ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
จังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
วันที่จัดทาแผนแล้ว
เสนอตามขั้นตอน
เจ้าหน้าที่
เสร็จ

๒
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ปิด-ปลดประกาศ และ พยานอย่าง
น้อย 2 คน

ระยะเวลา
ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่จัดทาแผนเสร็จ

4.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด 30 วันนับแต่วันที่
จ้างและเสนอรายงานการประกาศ ได้รบั อนุมัติแผนการ
เผยแพร่ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ จัดซือ้ จัดจ้าง
- เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
(e-GP)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศเผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง
บันทึกขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อ
ประกาศเผยแพร่
1.เผยแพร่ในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง (e-GP)
2.เผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงาน
3.ปิดประกาศ
เผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน

1.2 แผนการจัดซื้อวัสดุประจาปี วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
1.สารวจความต้องการใช้
7 วัน นับถัดจากวัน
แบบฟอร์มสารวจ
- กาหนดแบบสารวจต้องการใช้วัสดุ ได้รับแบบสารวจ
ความต้องการใช้
ประจาปีและระยะเวลาการส่งแบบ ต้องการใช้วัสดุ
กาหนดแบบสารวจ
สารวจคืนงานพัสดุ
ประจาปี
ต้องการใช้วัสดุ
- งานพัสดุติดตาม เร่งรัดแบบสารวจ
ประจาปี
ให้ทุกกลุ่มผ่าย/งาน
- พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้
วัสดุในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี
- พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ
รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่า ขั้นสูง
- พิจารณาแผนรายรับ/จ่ายเงินบารุง
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในการ
3 วัน ถัดจากวันได้รับ แบบฟอร์มสารวจ
จัดทาแผน
แบบฟอร์มสารวจความ ความต้องการใช้
- ฝ่ายพัสดุรวบรวมความต้องการใช้ ต้องการใช้กาหนดแบบ กาหนดแบบสารวจ
วัสดุตามแบบสารวจที่กาหนด
สารวจต้องการใช้วัสดุ ต้องการใช้วัสดุ
ประจาปี
ประจาปี
3.จัดทาร่างแผนจัดซื้อวัสดุ
3 วัน ถัดจากรวบรวม เอกสารสรุปความ
- งานพัสดุจัดทาร่างแผนจัดซื้อวัสดุ ข้อมูลความต้องการ
ต้องการใช้ของ
เรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานต่างๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. กาหนดแผนการจัดซื้อวัสดุ
- คณะกรรมการบริหารพัสดุจัดทา
แผนจัดซื้อวัสดุ
- เสนอคณะกรรมการบริหารพัสดุ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารพัสดุ
- คณะกรรมการบริหารพัสดุจัดทา
แผนจัดซื้อวัสดุ
- เสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล
6. พิจารณาอนุมัติ
7. แผนจัดซื้อวัสดุ
- เสนอแผนจัดซื้อวัสดุ แก่ สสจ.
นครศรีธรรมราช
8. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ปิด-ปลดประกาศ และ พยานอย่าง
น้อย 2 คน
9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและเสนอรายงานการ
ประกาศเผยแพร่ให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบ
- เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
(e-GP)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศเผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ระยะเวลา
1 วัน ถัดจากการทา
ร่างแผนจัดซื้อวัสดุ
เรียบร้อย

จุดควบคุมความเสี่ยง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
แผนร่างการจัดซื้อ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
วัสดุ
เจ้าหน้าที่

1 วัน ถัดจากคณะ
กรรมการบริหารพัสดุ
จาทาแผนเสร็จ
เรียบร้อย

แผนการจัดซื้อวัสดุ
ประจาปี

คณะกรรมการบริหาร
พัสดุ

1 วัน ถัดจากแผนเสร็จ บันทึกรายงานการ
เรียบร้อย
จัดทาแผนวัสดุ
ประจาปี
15 วัน ถัดจากส่งแผน แผนการจัดซื้อวัสดุ
ขออนุมัติ
ประจาปี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

3 วัน ถัดจากวันที่
ได้รับแผนกลับมาจาก
สสจ.

บันทึกรายงานการขอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
อนุมัติแผนวัสดุ
เจ้าหน้าที่
ประจาปี

30 วันนับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

1.เผยแพร่ในเว็บไซต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) เจ้าหน้าที่
2.เผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงาน
3.ปิดประกาศ
เผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
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กำรทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี และประกำศเผยแพร่ (ม.11 และ ข้อ ข้อ 11-13)
หน่วยงานรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว

ประกอบด้วย : ชื่อโครงการ / วงเงินโดยประมาณ/
ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจ้าง / อื่นๆ

1.เจ้าหน้าที่ / ผูไ้ ด้รบั มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น

ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ
ความเห็นชอบ

2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐ
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ
เพื่อให้พร้อมทาสัญญา / ข้อตกลงได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว (ม . 12)

ประกาศเผยแพร่ในทั้ง 3 ช่องทาง
1. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
2. ระบบของหน่วยงานรัฐ (Web หน่วยงานของรัฐ)
3. ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

กรณีต้องเปลี่ยนแปลงแผนให้เจ้าหน้าที่ / ผู้ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานนั้น ทารายงาน+เหตุผล เสนอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐเพื่อ
ขอความเห็นชอบ แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศต่อไป

ยกเว้นไม่ต้องทาแผน และประกาศเผยแพร่ ม.11 (1) (2) (3) และ (4)
วิธีคัดเลือก
1.1 กรณีจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได้ เชิญชวนทั่วไป
ไม่ทัน ตาม ม.56 (1) (ค)
1.2 ใช้ในราชการลับ / ความมั่นคง ตาม ม.56 (1) (ฉ)
1.

4. กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
4.1 ที่จาเป็นเร่งด่วน / เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ล่าช้าเสียหาย ม.82 (3)

2.

วิธีเฉพำะเจำะจง

2.1 พัสดุผลิต/บริการทั่วไป วงเงินตามกฎหมาย
(ไม่เกิน 5 แสน) ม.56 (2) (ข)
2.2 จาเป็นใช้ฉุกเฉิน เหตุอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ หรือ
โรคติดต่ออันตราย และเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือก
อาจล่าช้าเสียหายร้ายแตง ม.56 (2) (ง)
2.3 พัสดุที่จะขายทอดตลาด ม.56 (2) (ฉ)

3. จ้ำงที่ปรึกษำ – วิธีเฉพำะเจำะจง
3.1 วงเงินค่าจ้างตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน)
ม. 70 (3) (ข)
3.2 จาเป็นเร่งด่วน / เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติล่าช้า
ล่าช้า เสียหาย ม.70 (3) (ฉ)
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2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 6
การจัดซื้อจัดจ้าง
• วิธีประกวศเชิญชวนทั่วไป
• วิธีคัดเลือก
• วิธเี ฉพาะเจาะจง

หมวด 7
การจ้างที่ปรึกษา
• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
• วิธีคัดเลือก
• วิธเี ฉพาะเจาะจง

หมวด 8 งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง
•
•
•
•

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดแบบ

2.1 วิธีประกาศเชิญชวน ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีสอบราคา
2.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96
วรรคสอง

66
6
6
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน วิธี e-Bidding
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา
ขั้นตอน e-bidding)
(วันทาการ)
1 จัดทาแผนกากรจัดซื้อจัดจ้าง
1
1. จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ (1) เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง
(2) เว็บไซต์หน่วยงาน (3) ปิดประกาศหน่วยงาน
2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
1
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
3 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
3
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่าง
ประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ
1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
เพื่อรับฟังคาวิจารณ์
- วงเงินเกิน5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อ
3
รับฟังคาวิจารณ์
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
4

จัดทารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวด
ราคา

ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา
ขั้นตอน e-bidding)
(วันทาการ)
5 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
5
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
10
- วงเงินเกิน 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
12
6 กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงาน
1
ให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 กาหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)
ตามความ
เหมาะสม
8 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
1
9

การพิจาณาการเสนอราคา

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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10

11
12
13
14
15

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
- ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
จากสานักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)
- ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กอง
กฎหมาย
อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อ
หรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกิน 200,000,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail
และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้ สตง.และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1
14
7

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
5
5
1
7
1

1

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน วิธี e-market
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา
ขั้นตอน e-market)
(วันทาการ)
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ / ให้เจ้าหน้าที่ / บุคคล ทาร่าง
1
TOR/Spec /แบบรุปรายการ (ข้อ 21) จัดทาและรายงาน
2 เจ้าหน้าที่ทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์
3
(เอกสาร e-market) พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบ (ข้อ34)
3 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
1
4

5

เจ้าหน้าที่ทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง พร้อมร่างเอกสาร emarket เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 22 และ Spec อยู่ใน e-catalog แล้วไม่
ต้องเผยแพร่ร่าง TOR)
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศ
และเอกสาร e-market (ตามข้อ 34) ในระบบ e-GP และเว็บ
ในหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด

และเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ

1

3

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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7

ประกาศของหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลางส่งประกาศและเอกสาร e-market ไปยัง
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบและนาพัสดุในระบบและ
พัสดุลงในระบบและส่งให้ สตง.ผ่านทางระบบ
วันเสนอราคา กรณีเกิน 5 แสนไม่เกิน 5 ล้าน เสนอราคาโดยใบ
เสนอราคา (RFQ) ผู้ประกอบการเข้าระบบ เสนอราคาภายใน
เวลาที่กาหนดได้เพียงครั้งเดียว
วันเสนอราคา กรณีเกิน 5 ล้าน เสนอราคาโดยประมูล (Thai
Auction) ผู้ประกอบการเข้าระบบ
- ลงทะเบียนก่อนเสนอราคาภายใน 15 นาที
- ทดสอบระบบ 15 นาที
- เสนอราคาภายใน 30 นาที เสนอกี่ครั้งก็ได้

8
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1

1
1

**ห้ามร่น หรือเลื่อน กาหนดวันเสนอราคา ** เว้นแต่
กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อน เพราะข้อขัดข้องผ่านระบบเมื่อ
ดาเนินการแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัย
ด้วย
8

9

สิ้นสุดการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา / ดาเนินการ
ดังนี้
- ต่าสุดเท่ากันหลายราย พิจารณาราคาต่าสุดของผู้ที่เสนอราคา
เข้าสู่ระบบลาดับแรกเป็นผู้ชนะ
- มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เห็นว่าราคาที่เสนอมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณารับ
ราคารายนั้นได้
- ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ยกเลิก และทา e-market ใหม่ หรือคัดเลือก
(56 ว.1 (1) (ก) หรือเฉพาะเจาะจง (56 ว1. (2) (ก) แล้วแต่
กรณี แต่ถ้าใช่เหตุอื่น ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ข้อ 22
หากราคาที่เสนอรายต่าสุดยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อจะจ้างตามข้อ
22 ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อ ดังนี้
9.1 ต่อรองราคากับรายดังกล่าวผ่านทางระบบให้ต่าสุดเท่าที่
จะทาได้ หากยอดลดและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบแล้วไม่สูง
กว่า หรือสูงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อจ้าง หรือ
ต่อรองแล้วไม่ยอมลดอีก แต่ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 % เห็นว่า
เหมาะสมให้เสนอซื้อจ้างนั้น
9.2 ดาเนินการตามข้อ 9.1 แล้วไม่ได้ผล แจ้งทุกรายที่ถูกต้อง

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

9
ตามเงื่อนไข ผ่านทางระบบ ให้ยืนเสนอราคาทางระบบใหม่
พร้อมกันภายในเวลาที่กาหนด – รายใดไม่ยื่นถือว่ายืนราคาเดิม
หากราคาต่าสุดครั้งใหม่ไม่สูงกว่า / สูงไม่เกิน 10% ของวงเงินที่
จะซื้อจะจ้าง เห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอซื้อจ้างจากรายนั้น
9.3 ดาเนินการตามข้อ 9.2 แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณายกเลิก
10

11
12
13

14

ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคารายนั้น (ที่ชนะ) จากระบบ 1 ชุด และลง
ลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาทุก
แผ่น รายที่ชนะนั้นเสนอราคาผิดเงื่อนไข หรือเสนอ catalog
หรือ spec ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่ารายนั้นไม่ผ่าน คุณสมบัติ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่าลาดับถัดไปได้ (เหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์รัฐ)
ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อ เสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP และเว็บ
หน่วยงาน และให้ปิดประกาศเปิดเผยที่หน่วยงาน (3 ช่องทาง)
และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เมื่อพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือกรณีมีการอุทธรณ์ หน่วยงาน
ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทาการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป
บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ

วิธีกำรสอบรำคำ ใช้สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน วิธีคดั เลือก
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีคัดเลือก)
ขั้นตอน
1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
- เว็บไซต์ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

7

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1

ผู้มีอานาจ

คกก.ตรวจรับพัสดุ

ระยะเวลา
(วันทาการ)
1

ชื่อผู้รับผิดชอบ

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

10
3

เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาเนินการจัดทา
หนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ
การยื่นซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

1

6

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลพร้อม
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

1

7

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/
เห็นชอบผลการพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน 100,000,000 บาท
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail
และจังส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

4
5

8
9
10
11
12

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน วิธีเฉพำะเจำะจง
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีคัดเลือก)
ขั้นตอน
1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3) จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
4) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
- เว็บไซต์ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (แล้วแต่กรณี)
3 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง

1

5
5
1
7
1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
(วันทาการ)
1

ชื่อผู้รับผิดชอบ

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
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4
5
6

7
8
9
10

คณะกรรมการซ้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการ
จัดทาหนังสือเชิญชวน
- เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผล
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/
เห็นชอบผลการพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail
และจังส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

และเจ้าหน้าที่
1
1

1
1
1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการ
หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

12

13

14

15

16

17

3. กำรป้องกันผูท้ ี่มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคูส่ ัญญำ
นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกาหนด
วิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีความ
สัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยใน
มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ตามที่สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ออกประกาศส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้ว ย
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่กาหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง โดยต้องควบคุมกากับดูแลตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลหัวไทร มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม merit System จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ดังนี้
1.บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย และผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
2.บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ทุกเวลา
3.บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้อง
ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดขึ้นก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติ
หน้าที่
4.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุรวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เพื่อซื้อมีน้าใจแต่ทั้งนี้การ
ปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
5.บุคลากรในหน่วยงาน งานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้เป็นที่ยอมรับ
6.บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
7.บุคลากรในหน่วยงานดาเนินการ ใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของราชการเป็นหลักโดยคานึงถึงความถูกต้องยุติธรรม
และความสมเหตุผลประกอบด้วย
8.ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนให้คาปรึกษา
แนะนารับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
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9. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกากับดูแลตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานนาประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ด้านล่าง ไปประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท)
ในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (เจ้าหน้าที)่
ข้าพเจ้า .................................................................................................................(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ลงนาม .................................................................
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที)่
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แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีของหน่วยงำน
ในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า ................................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า ................................................................................................(เจ้าหน้าที)่
ข้าพเจ้า ................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
หมำยเหตุ

หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดาเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ นี้ได้โดยอนุโลม
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4. กำรสรุปควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนและรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ต้องรายงานผลการพิจารณา
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจดู ข้ อ มู ล เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ
ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลา
ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
รายการ
ระยะเวลา
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเงิน
ทุกวันที่ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ของเดือน
และเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ (รายงาน สสจ)
2
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือนของทุกหน่วย
ทุกวันที่ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ (แบบสขร. 1 )ดังนี้
ของเดือน
และเจ้าหน้าที่
1. แผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา/เคมีภัณฑ์
2. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (กลุ่มงานพยาบาล)
3. แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (กายภาพบาบัด)
5. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ขาเทียม)
6. แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
7. แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
8. แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
9. แผนการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
10.แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11.แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12.แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค
13.แผนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
14.แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (70%)
15.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (20%)
16.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (10%)
(นาประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานทุกเดือน)
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แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน .......................
ชื่อหน่วยงำน....โรงพยำบำลเชียรใหญ่.....................
วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. (1)
วงเงินที่
งำนที่
ลำดับ
จัดซื้อหรือ รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
จัดซื้อหรือ
ที่
จัดจ้ำง
(บำท)
จ้ำง
และรำคำที่เสนอ
จัดจ้ำง
(บำท)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

(8)

(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง
(10)

(ลงชื่อ)...................................................
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่
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แบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ...........................

สมทบเงิน
เงิน UC
บารุง

สมทบ
แหล่งอื่น

สอบราคา

รายการ

วงเงิน
รวม
(บาท)

เฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยบริการ

จานวน
(หน่วย)

คัดเลือก

ลาดับ

รหัส
หน่วย
บริการ

วิธีการจัดหา
E-Bidding

จากแหล่งงบ(บาท)

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
กาหนด
สถานะ
เสร็จ(วดป.
ดาเนินการ
มลงนาม
ปัจจุบัน
สัญญา)

ราคา ซื้อ/
จ้าง

สาเหตุที่ทาให้
ดาเนินการล่าช้า
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5.กำรบริหำรพัสดุ
3.1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 202 การ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นการบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช่บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กำรเก็บและกำรบันทึก
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่าง
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย
*** สาหรับพัสดุประเภทอาการสด จะลงรายการอาการสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
2. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน
กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) และลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
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Flow Chart ขั้นตอนการรับวัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียด

ระยะเวลา ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

1. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้จด
ั ซื ้อ) ส่งมอบวัสดุที่

ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ

1.สาเนาใบส่งของ

พัสดุเรี ยบร้ อยแล้ ว และสาเนาใบส่งของให้

2.รายละเอียดวัสดุ

60 นาที

เจ้ าหน้ าที่

เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)

2. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)

1. ตรวจสอบจานวนวัสดุกบ
ั ใบส่งของ

รับวัสดุจดั เก็บในคลังพัสดุและระบุเลขที่

2. ระบุเลขที่กากับหลักฐานการรับวัสดุ

กากับหลักฐานการรับวัสดุ (ใบส่งของ)

(ใบส่งของ)

พร้ อมทังบั
้ นทึกการรับวัสดุใน Stock Card

3. บันทึกการรับวัสดุใน Stock Card

ตามรายละเอียด ในหลักฐานการรับวัสดุ

4. จัดเก็บวัสดุตามสถานที่ที่กาหนด

120 นาที

เจ้ าหน้ าที่

(ใบส่งของ)

3. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุ)
บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวสั ดุตาม
รายละเอียดในหลักฐานการรับวัสดุ (ใบส่ง
ของ) และจัดเก็บเข้ าแฟ้ มหลักฐานการรับ

1.บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวสั ดุ

2.จัดเก็บหลักฐานการรับวัสดุเรียง
ตามลาดับ

120 นาที

เจ้ าหน้ าที่

25

Flow Chart ขั้นตอนการจ่ายวัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียด

1. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)
ระบุเลขที่กากับใบเบิก

รับใบเบิกวัสดุจากหน่วยงานต่างๆ พร้ อมทัง้

ระยะเวลา ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่

ระบุเลขที่กากับใบเบิก

2. เจ้ าพนักงานพัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)
พิจารณาความเหมาะสมในการเบิกวัสดุและ
เสนอหัวหน้ าหน่วยพัสดุ เพื่ออนุมตั ิจา่ ยวัสดุ

3. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)
จ่ายวัสดุตามรายการเบิกวัสดุและบันทึกการ
จ่ายใน

Stock Card

4.เจ้เจ้าาหน้
พนัากทีงานพั
่พสั ดุ สดุ (ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุ)
บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชีวสั ดุตามรายการใน
ใบเบิกวัสดุและจัดเก็บเข้ าแฟ้ มใบเบิกวัสดุ

- หัวหน้ าหน่วยพัสดุลงนาม
อนุมตั ิ
-

60

นาที เจ้ าหน้ าที่

จ่ายในใบเบิกวัสดุ

- บันทึกการจ่ายวัสดุใน Stock
Card เพื่อคุมยอดวัสดุ

180 นาที เจ้ าหน้ าที่

- บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชี
วัสดุ

120

นาที เจ้ าหน้ าที่

180

นาที เจ้ าหน้ าที่

- จัดเก็บใบเบิกวัสดุเรี ยง
ตามลาดับ

5. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ) สารวจปริมาณวัสดุคงเหลือของแต่
ละรายการใน Stock Card และส่งรายการ
วัสดุคงเหลือให้ เจ้ าพนักงานพัสดุ
(ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุ) ตรวจสอบกับ
จานวนคงเหลือในบัญชีวสั ดุทกุ สิ ้นเดือน
การบารุงรักษา การตรวจสอบ
เพื่อเสนอต่อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุทราบ

กำรบำรุงรักษำ

และสัง่ การ

- รายงานการเบิกจ่ายและยอด
คงเหลือแต่ละเดือน
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ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุง ในกรณีที่พัสดุ
เกิดการชารุด ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วย
พัส ดุต ามข้อ 205 แต่ง ตั้งผู้ รั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบพัส ดุซึ่งมิ ใช่เป็ นเจ้า หน้าที่ ตามความจ าเป็น เพื่ อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อแต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด
และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย
ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
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Flow Chart ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียด

ผู้รับมอบอานาจอนุมตั ิแต่งตัง้

แต่งตังคณะกรรมการฯ
้
ก่อนสิ ้นเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี

กันยายน ทุกปี (ข้ อ 213)

ระยะเวลา ชื่อผูร้ ับผิดชอบ
5

วัน

เจ้าหน้าที่
ผูม้ ีอานาจ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุและครุภณ
ั ฑ์
เตรี ยมเอกสารหลักฐานการรับวัสดุ /
ครุภณ
ั ฑ์ และบัญชีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์

บัญชีวสั ดุ และ ทะเบียนทรัพย์สนิ

ทะเบียนทรัพย์สนิ เตรี ยมเอกสาร

3 วัน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการรับครุภณ
ั ฑ์และทะเบียน
คุมทรัพย์สนิ เพื่อให้ คณะกรรมการฯ
ดาเนินการตรวจสอบ
คณะกรรมการฯ ดาเนินการตรวจสอบ

เริ่ มตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทาการแรก

พัสดุและรายงานผล ตามระเบียบพัสดุ

ของเดือนตุลาคมและรายงานผล

(ข้ อ 213)

ภายใน 30 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั เริ่ ม

30 วัน คณะกรรมการฯ

ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ (ข้ อ 213)

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอการรายงานผลจาก
คณะกรรมการฯ ต่อผู้มีอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ

รายงานพัสดุ คงเหลือ ครบถ้ วน
ถูกต้ อง สภาพพร้ อมใช้ เสือ่ มสภาพ
สูญไป หรื อไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในราชการ
เป็ นต้ น (ข้ อ 213)

5 วัน เจ้าหน้าที่

28

Flow Chart ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียด

แต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้
้
อเท็จจริ ง

ตรวจสอบพัสดุ ชารุดหรื อ

จากผู้มีอานาจและผู้รับมอบอานาจ 1 ชุด

เสือ่ มสภาพ ไม่จาเป็ นในราชการ

ระยะเวลา

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

10 วัน

คณะกรรมการฯ

ต่อไป (ข้ อ 214)
รายงานการตรวจสอบพัสดุชารุด
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

เสือ่ มสภาพ สูญไป หรื อไม่

รายงานผลเสนอผู้มีอานาจหรื อผู้รับมอบ

จาเป็ นต้ องใช้ ในราชการ ตามที่

อานาจผ่านหัวหน้ าหน่วยงาน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

3 วัน

คณะกรรมการฯ

ประจาปี ของปี นัน้ (ข้ อ 214)
ขออนุมตั ิจาหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ

ตามระเบียบข้ อ (215) หลังจาก

พัสดุ โดยขอแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตาม

การตรวจสอบแล้ ว เสนอรายงานต่อ

ระเบียบพัสดุ และขออนุมตั จิ ากผู้มี

หัวหน้ าส่วนราชการ ข้ อ215 (1) ให้

อานาจหรื อผู้รับมอบอานาจ

ขายโดยวิธีขายทอดตลาดก่อนหาก

3 วัน

เจ้าหน้าที่ ผูม้ ีอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ

ไม่ได้ ผลดี ให้ นาวิธีทกี่ าหนดเกี่ยวกับ
การซื ้อมาใช้ โดยอนุโลม
คณะกรรมการกาหนดราคากลางและ
รายงานราคากลางพัสดุทจี่ ะดาเนินการ

สรุปผลรายงานราคากลาง

5 วัน

คณะกรรมการฯ

ขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 10 วัน

ปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน

ทาการ

5 วัน

เจ้าหน้าที่

รายงานผลการจาหน่ายพัสดุและส่ง
ประมูลขายทอดตลาด และ คณะกรรมการ

สาเนารายงานผลฯ ให้ สานักงานตรวจ

ขาดทอดตลาดเลือกผู้ชนะที่เสนอราคา

เงินแผ่นดินภายใน 30 วัน หลังจาก

สูงสุด

บันทึกการจ่ายออกจากบัญชีทะเบียน
ทรัพย์สนิ (ข้ อ 218)

1 วัน

คณะกรรมการขาย
ทอดตลาด /เจ้ าหน้ าที่
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ประเด็นตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ประเด็นตรวจสอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
3 ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานผล
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ คณะกรรมการกาหนดราคากลางพัสดุ
คณะกรรมการขายทอดตลาด
6 รายงานผลการกาหนดราคากลางพัสดุที่ดาเนินการจาหน่าย
7 ประกาศขายทอดตลาด/ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
8 รายงานผลการขายทอดตลาด/ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
9 นาเงินจากการขายทอดตลาด ส่งคืนแหล่งงบประมาณที่ได้มา
10 การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีและแจ้งสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วัน

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การตรวจสอบระยะเวลาในการดาเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1
2

3
4
4
5

ประเด็นการตรวจสอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการก่อนสิ้นเดือนกันยายน ทุกปี
เริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการแรกของเดือน
ตุลาคมและรายงานผลภายใน 30 วันทาการ นับตั้งแต่
วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีไปยัง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด
แต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ (แล้วเสร็จภายใน
60 วัน นับถัดจากหัวหน้าหน่วยงานสั่งการ)
ประกาศขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
การจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที และแจ้ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

บันทึกเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

……………………………….ผู้ตรวจสอบ

