
      เรือ่ง  แนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการจดัซือ้ / จดัจ้าง 

             วสัดสุ าหรบั
ใช้ในโครงการฝึกอบรม

ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ทณิาภูวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลหนองคาย 042 413456 ถึง 65 ต่อ 107



วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆและการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ
2. เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการต่างๆ ให้เปน็ไปในทศิทางเดียวกัน

ความหมายของพสัดุ
          พสัดุ หมายถงึ  วสัดุ ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและส่ิงกอ่สร้าง ทีก่ าหนดไวใ้น
หนงัสือ การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
ส านกังบประมาณ หรอืการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม สัญญาเงนิกู้จากตา่งประเทศ
ครุภัณฑ์มูลค่าต่่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีความคงทนถาวร และมีอายการใช้งาน เกินกว่า 1 ปี มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
ครุภณัฑ ์หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด่าเนินงาน มีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ 
5,000 บาท ขึ้นไป
“การซือ้”หมายความว่า การซือ้พสัดุทุกชนิดทัง้ทีม่กีารตดิตัง้ ทดลอง และบรกิารที ่ เกีย่วเน่ือง
อืน่ๆ แตไ่มร่วมถงึการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจ้าง 
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถงึ การจ้างท าของและการรบัขนตามประมวลกฎหมาย แพ่งและ
พาณิชยแ์ละการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงัการรบัขนในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการ การจ้างทีป่รกึษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล 
กฎหมายแพง่และพาณชิย์
“หวัหน้าส่วนราชการ”  ส าหรบัราชการบรหิารส่วนภูมภิาค หมายความวา่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั
“หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ” หมายความวา่ หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรอืทีม่ฐีานะ เทยีบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด หรือ 
ข้าราชการอืน่ซึ่งได้รบัแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการให้เป็นหวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ แล้วแตก่รณี
“เจ้าหน้าทีพ่สัดุ” หมายความวา่ เจ้าหน้าทีซ่ึ่งด ารงต าแหน่งทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการพสัดุ หรอืผู้ได้รบั



ค่าวัสดุ  หมายถึง
             รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่ 
คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช่าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

คา่ใช้สอย หมายถงึ 
               รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1) ค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท่าการอย่างหน่ึง อย่างใด ซึ่งอยู่ในความรับผดิชอบของ 

ผู้รับจ้าง
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าห้องประชุม



การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
               ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอย่างน้อย สองคน ซึ่ง

แต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะ 
แต่งต้ังบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้



โครงการที่ผ่านการอนุมัติ

จัดทําหนังสืออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการ

เจ้าของโครงการ  แจ้งขอจัดหาวัสดุพร้อมแนบหนังสือขอ
อนุมัติจดัโครงการ

เจ้าหน้าที่ผู้เขียนโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. จัดท่าหนังสืออนมุัติจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ยกเว้น   ค่าวิทยากร 
ค่าที่พัก ค่าอาหาร
2. แนบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
   2.1 ชื่อบริษัทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
   2.2 รายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ

ส่งมอบพสัดุ

เจ้าหน้าที่พัสด ุตรวจสอบเอกสารายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- จัดพิมพ์รายงานขออนุมัติจัดซือ้-จัดจ้างและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เสนอหัวหน้างานพัสดตุรวจสอบเอกสารและเสนอผ่าน  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 



เสนอผู้บรหิารอนุมัติ

ดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง

      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเอกสารและลงลายมือ
ชื่อในเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และเสนอผ่าน
ผู้อ่านวยการ อนุมัติในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

     งานพสัดุ ออกเลขที่ใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง
งานโครงการ และประสานงานแจ้ง
เจ้าของโครงการรบัทราบและด าเนินการ
ติดต่อ ผู้ขาย/ ผู้รับ จ้างด า เนินการตาม
รายงานทีข่ออนุมตัใิห้จดัซือ้/จดัจ้าง



 ส่งมอบของ/ส่ง
มอบงาน

ส่งเอกสารอนุมตัใิห้

เจ้าของโครงการ

      เจ้าหน้าที่พัสดุ ท่าบันทึกตรวจรับของ/ใบตรวจรับงาน 
จากนั้นให้
- คณะกรรมการตรวจรับและเบิกของเพื่อใชใ้นโครงการ
- เสนอหัวหน้างานพัสดุตรวจสอบเอกสารบันทึกตรวจรับ  
- เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสาร
- เสนอผ่านผู้อ่านวยการพิจารณาอนุมัติ

     เจ้าหน้าทีพ่สัดุ รวบรวมเอกสารขอ
อนุมตัจิดัซือ้จดัจ้างเพือ่ให้เจ้าของโครงการ
ส่งเบกิ
- หนงัสือขออนุมตัจิดัซือ้จดัจ้างและใบส่ังซือ้
ส่ังจ้าง
- ใบเสนอราคา (ถ้าม)ี
- ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน
- บนัทกึตรวจรบัพสัดุ/ตรวจรบังาน
- ใบเสร็จรบัเงนิ/บลิเงนิสด

 



ระบุแหล่งของเงนิจาก
งบประมาณทีไ่ด้รับ

ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติ

ก่อนวนัด าเนินโครงการ

เหตุผลเพือ่ใช้ใน

เสนอให้เพิ่มข้อความ
1).พร้อมขอแต่งต้ังกรรมการ
   ชื่อ..........................................
   ต่าแหน่ง................................
   เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
2).พร้อมขอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้
 1...............ต่าแหน่ง..................ประธานกรรมการ
 2...............ต่าแหน่ง...............................กรรมการ
 3...............ต่าแหน่ง...............................กรรมการ



ตัวอย่าง บิลเงินสด

ช่ือทีอ่ยู่ของผู้ขาย

ช่ือทีอ่ยู่โรงพยาบาล

จ านวนตวัเลขตวัอกัษรซ่ึงรวม
ภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว

กรรมการลงนามตรวจรับ

ลงช่ือผู้รับเงนิ

วนัที ่รับของ / จ่ายเงนิ

หมายเหตุ: กรณ ีจ่ายเงินให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้างแล้ว
ประทับตรา “ จ่ายจากเงินทดลองแล้ว”

ลงช่ือผู้จ่ายเงิน (ตัวบรรจง)
วนัทีจ่่ายเงิน



ตัวอย่าง บันทึกตรวจรับตัวอย่าง ขออนุมตัซ้ืิอ/จ้าง

กรรมการตรวจรับ



ตวัอย่างใบส่ังช้ือ ตวัอย่างใบส่ังจ้าง

งานจ้างต้องตดิอากรแสตมป์ 
1,000 ละ 1 บาท ทุกคร้ัง

ลงช่ือผู้รับในใบส่ังช้ือ/จ้าง
วนั/เดอืน/ปี

บริษัทผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

เลขทีคุ่มใบส่ังช้ือ/จ้าง

ตัวอย่าง งานซ้ือ ตัวอย่าง งานจ้าง



รายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ 
1.นางเปรมฤดี  สุวรรณศรหีา เจ้าพนักงานพัสดุ 
        รบัผิดชอบการจัดซื้อวัสดุประเภทวัสดุส่านักงาน งานบ้าน วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.นางจันทร์สอน  ทิพย์สุทธิ์    พนักงานพิมพ์ ส2 
         รบัผิดชอบการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทั่วไป และงานจัดจ้าง จ้างเหมาบริการต่างๆ
3.นางเขมมิภา  โพธิ์ศร ี นักวิชาการพัสดุ 
         รบัผิดชอบการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
4.นางสุภาพร  แท่นสุนทร  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 
         ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหนา้ที่พัสดุ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

มีข้อสงสัย โปรดติดต่อ  งานพสัดุ  โทร. 107 และ 77-1441


