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ค าน า 

ปัจจุบันมีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นจ านวนมาก 
โรงพยาบาลจะมีขั้นตอนในการให้บริการในรายละเอียด เพ่ือให้การบริการตรงกับความต้องการ
ของผู้มารับบริการ ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ตลอดจนสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ อัน
ได้แก่ ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

ดังนั้น คณะท างานการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกจึงได้จัดประชุม 
เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้
สามารถประเมินประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มารับบริการ ตลอดท้ังหน่วยงานข้างต้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันน ามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดของทุกๆ ฝ่ายท่ีกล่าวมา 

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

คณะผู้จัดท า 
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ส าหรับผู้บริหาร 

คู่มือการปฏิบติัราชการมีความส าคญัอย่างยิ่งในการปฏิบติัราชการ อนัสอดคล้องกบัการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล ให้ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

การพฒันาระบบราชการตอ้งอาศยัการวิเคราะห์รอบดา้นเพื่อให้ไดต้ามวิสัยทศัน์ของส านกั
การแพทย ์“มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการผูป่้วยนอก” เพื่อน าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงค ์
และยทุธศาสตร์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ คู่มือการปฏิบติัราชการนอกจากเป็นกลไกส าคญัในการปฏิบติัราชการ ยงั
เป็นส่วนส าคญัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอนัมีค่า ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงคน้หา ประเมิน และจดัการ
ความเส่ียง หาจุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคาม และโอกาส อนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาระบบราชการ
และบริหารราชการ 

คู่มือปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ผูใ้ห้บริการไดเ้ขา้ใจถึง
ภาระงาน ขอบเขตของงานท่ีสามารถพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเมิด และส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการอนัพึงประสงคแ์ละมีความพึงพอใจสูงสุด 

คณะท างานคู่มือปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
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ตอนที ่1 

คู่มอืการปฏบัิติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 

การบริการผู้ป่วยนอก มีหน้าท่ีหลกัในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วย พร้อมทั้งส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกนัการเกิดโรคของประชาชน อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีภาคภูมิใจอยา่งยิง่ 

การให้บริการตรวจรักษาพยาบาล มีกระบวนการอนัสลับซับซ้อน รวมถึงมีหน่วยงาน        
ทั้งภายนอกและภายในเก่ียวขอ้งมากมาย ซ่ึงส่งผลใหมี้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งหลายส่วน 

การจดัท าคู่มือปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก จะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้ใจและ
รับทราบขอบเขตในการปฏิบติัของตนเองและผูอ่ื้น ทราบถึงความเช่ือมโยง ช่องทางในการส่ือสารระหวา่ง
หน่วยงานภายนอกและภายใน อนัส่งผลต่อการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเส่ียงต่อการละเมิด
ผูรั้บบริการและความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รทั้งภายในและภายนอก 

 คู่มือปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอก เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาระบบปฏิบติั
บติังานของตึกผูป่้วยนอก 

2. วตัถุประสงค์ 

การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก โรงพยาบาล มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 2.1 เพื่อใหก้ระบวนการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก  เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกนั 

 2.2 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก และ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการน ากระบวนการปฏิบัติงานบริการผูป่้วยนอก ไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจน ท าใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และเกิดความพึงพอใจ 

2.3 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ 

โรงพยาบาล 

 2.4 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่ง 

สม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 2.5 เพื่อใหผู้บ้ริหารติดตามงานไดทุ้กขั้นตอน 

 2.6 เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการท างาน 

 2.7 เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการประสานงาน                                                             
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3. ขอบเขตของงานบริการผู้ป่วยนอก 

คู่มือการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก มีรายละเอียดเน้ือหาครอบคลุมถึงการจดักระบวนการ
ปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก  เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามขอ้ก าหนด และขั้นตอน ของกระบวนการ
ปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอก   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบและกระบวนการปฏิบัติงาน 

3.1  ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก ประกอบดว้ย 5  กระบวนหลกั ไดแ้ก่ 

3.1.1 จุดตรวจสอบสิทธิ(ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ  เจา้หนา้ท่ีเวช-ระเบียน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธิ 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน โดยใช้บัตร
ประชาชน/ใบขบัข่ี/Passport/บตัรขา้ราชการ/สูจิบตัร, ตรวจสอบและ
อนุมัติสิทธิโดยการลงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, คัดแยก
อาการและส่ง  หอ้งตรวจตามอาการ, คน้หาและส่งแฟ้มเวชระเบียนไป
ตามหอ้งตรวจ 

- ระบบติดตามประเมินผล ระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บบริการ, อตัราการคดั
กรองผิดพลาด, ระยะเวลาการส่งเวชระเบียนไปท่ีคลินิกต่างๆ, อตัรา
การคน้ประวติัผดิพลาด 

3.1.2 จุ ด วั ด สั ญ ญ า ณ ชี พ :ง า น บ ริ ก า ร พ ย า บ า ล ก่ อ น พ บ แ พ ท ย์                     
(ระยะเวลารอคอบ  10 นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ  ผูช่้วยเหลือคนไข/้พยาบาลวชิาชีพ 

- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ชัง่น ้าหนกั, วดัสัญญาณชีพ, ประเมินอาการตาม
ความเร่งด่วน, ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเขา้พบแพทย,์       
ลงบันทึกสัญญาณชีพ -น ้ าหนักส่วนสูง-อาการส าคัญ-ประวัติการ
เจบ็ป่วยในอดีต-การผา่ตดั-ความเส่ียงการแพย้า-ประวติัการใชส้ารเสพ
ติด และใหบ้ตัรคิวผูป่้วยเขา้พบแพทย ์ 
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3.1.3 ซักประวตัิ    (ระยะเวลารอคอย 20 นาที) 

             ผู้รับผดิชอบ  พยาบาลวชิาชีพ 

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  ประเมินอาการตามความเร่งด่วน, ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเขา้
พบแพทย,์     ตรวจสอบการลงบนัทึกสัญญาณชีพ-น ้ าหนกัส่วนสูง-อาการส าคญั-ประวติัการเจ็บป่วย
ในอดีต-การผา่ตดั-ความเส่ียงการแพย้า-ประวติัการใชส้ารเสพติด ส่งผูป่้วยเขา้พบแพทย ์ 

3.1.4 ตรวจพบแพทย์  (ระยะเวลารอคอย 30 นาที) 

   ผู้รับผดิชอบ   :        แพทย์   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ : การตรวจรักษาและวนิิจฉยัโรค 

 

3.1.5 ห้องยา/การเงิน (  15  นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ 

  ห้องยา เภสัชกร และเจา้พนกังานเภสัชกรรม 

  การเงิน เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

  ห้องยา รับใบสั่งยาหรือใบน าทางจากผูป่้วย, จดัล าดบัคิว
ใหบ้ริการ, คดักรองความถูกตอ้งและความเหมาะสมในการสั่ง
ยา, จดัท าฉลากยาและจดัยา, ตรวจสอบรายการยาโดยเภสัชกร 
และส่งมอบยาพร้อมใหค้  าแนะน าการใชย้าโดยเภสัชกร 

  การเงิน ตรวจสอบค่าใชจ่้าย และรับช าระค่าใชจ่้าย 

- ระบบติดตามประเมินผล 

  ห้องยา ระยะเวลารอคอยในการรับยา, อตัราความคลาดเคล่ือน
ในการจ่ายยา และจ านวนอุบติัการณ์การจ่ายยาท่ีผูป่้วยแพซ้ ้ า 
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3.2งานบริการพยาบาลหลงัพบแพทย์  
- ผู้รับผดิชอบ   พยาบาลวชิาชีพ,  
- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ตรวจสอบค าสั่งการรักษา        ให้ค  าแนะน าใน

การปฏิบติัตวั การนดัคร้ังต่อไป ให้ค  าแนะน าในการท าหตัถการ (ถา้มี) 
การนดัคร้ังต่อไป 

 

3.2 ส่งตรวจเพิม่เติมทางห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรคกลาง  
- ผู้รับผิดชอบ นักเทคนิคการแพทย์,  เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์,         

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับค าร้องเจาะเลือด, เจาะเลือดและน าส่งส่ิงส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบติัการ, ท าการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลทาง
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

- ระบบติดตามประเมินผล อตัราการวดัผลและรายงานคลาดเคล่ือน และ
ระยะเวลารอคอย 

3.2.1 ส่งตรวจเพิม่เติมรังสีวนิิจฉัย    
- ผู้รับผดิชอบ รังสีแพทย,์ นกัรังสีการแพทย,์ เจา้พนกังานรังสีการแพทย์

, เจา้หนา้ท่ีรังสีเทคนิคการแพทย,์  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับใบส่งตรวจ พร้อมบตัรประชาชนหรือบตัร

ผู ้ป่วย  ตรวจสอบเพื่อระบุตัวผู ้ป่วย  ลงทะเบียนตรวจทางรังสี ,      
แนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัการเปล่ียนเส้ือผา้และถอดเคร่ืองประดบั,      เรียก
ผูป่้วยเขา้หอ้งตรวจรังสีวินิจฉยั, จดัท าและถ่ายภาพรังสี, สร้างภาพรังสี
บนฟิล์ม, ตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม, จดัฟิล์มเพื่อส่งให้รังสีแพทยอ่์านผล 
(รายงานด่วน) หรือ ส่งให้ผูป่้วย (ฟิล์มด่วน), รายงานผลวินิจฉัยทาง
รังสีทางระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล, เยบ็ผล จดัฟิล์ม-ผลใส่ซอง
ฟิลม์ และลงทะเบียนยมืฟิลม์-ส่งมอบใหผู้ป่้วย 

- ระบบติดตามประเมินผล อตัราการประกนัเวลารอคอยเอกซเรยท์ัว่ไป
ท่ีตอ้งการรายงานด่วน (%)     
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3.2.2 ส่งปรึกษาคลนิิกอืน่ (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจา้หนา้ท่ีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ และเจา้หนา้ท่ีบนัทึก

ขอ้มูล 

- หน้าทีค่วามรับผดิชอบ บนัทึกส่งตรวจผูป่้วยทางคอมพิวเตอร์ 

-  

3.2.3 ส่งตรวจเพิม่เติมรับเป็นผู้ป่วยใน (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าหน้าท่ี

พยาบาล, เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล และผูช่้วยเหลือคนไข ้

- หน้าที่ความรับผิดชอบ  รับใบจองห้อง, ตรวจสอบเตียงว่าง และ
ลงทะเบียนผูป่้วยตามหอผูป่้วย 

3.2.4 ส่งตรวจเพิม่เติมส่งรักษาต่อ รพ.อืน่ (ระยะเวลา 10 นาที) 
- ผู้รับผดิชอบ เจา้หนา้ท่ีประสานสิทธิ และพยาบาลวชิาชีพ 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานกบัพยาบาลศูนย ์Refer พร้อมใบสรุป
ประวติัการรักษาของแพทยแ์ละขอ้มูลบตัรประจ าตวัประชาชนผูป่้วย, 
ประสานโรงพยาบาลท่ีจะขอ Refer เม่ือได้รับการตอบรับ Refer 

พยาบาลหอผูป่้วยหรือพยาบาลห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีต้องการ 
Refer ช้ีแจงผูป่้วยและญาติให้ทราบเหตุผลท่ีจะส่งผูป่้วยไปรับษาต่อ
พร้อมเตรียมเอกสารใบ Refer ผล lab x-ray และเอกสารบตัรประจ าตวั
ประชาชน ประสานศูนยน์ าส่ง (EMS) เพื่อเตรียมความพร้อมของ
รถพยาบาลน าผูป่้วยส่งยงัโรงพยาบาลท่ีระบุ 

- ระบบติดตามประเมินผล อตัราความส าเร็จในการส่งผูป่้วยรักษาต่อ 

โปรแกรม ไทรีเฟอร์ 
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4.กรอบแนวความคิด 

กรอบแนวความคิดในการจดัท าคู่มือการปฏิบติัการให้บริการผูป่้วยนอก ไดจ้ากการคน้หา
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัโดยพิจารณาความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการอนัประกอบดว้ย ผูรั้บบริการ     
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึง ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายท่ีส าคญั ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุม้ค่า
ของกระบวนการ 

คณะท างานการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก ได้ร่วมพิจารณาและ
ก าหนดขอ้ก าหนดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

ข้อก าหนดด้าน ผู้เกีย่วข้อง 
ความต้องการทีไ่ด้รับการ

เสนอ 

ความต้องการทีไ่ด้รับ
คัดเลอืกตามล าดับ

ความส าคัญ 

ผูรั้บบริการ  ผูป่้วย 

 ญาติผูป่้วย 

 ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

 ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ 

 ความปลอดภยัในการ
ใหบ้ริการ 

 ความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการ 

 ความปลอดภยั 

 ความรวดเร็ว 

 ความพึงพอใจ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

 กรมบญัชีกลาง 

 ส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

 ส านกังาน
ประกนัสังคม 

 ส านกังานคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ 

 ความถูกตอ้งในการ
ส่งขอ้มูล 

 ความรวดเร็วในการ
ส่งขอ้มูล(ครอบคลุม
ถึงความครบถว้นของ
ขอ้มูล) 

 มีช่องทางง่ายต่อการ
เขา้ถึง 

 ความถูกตอ้งในการส่ง
ขอ้มูล 
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ข้อก าหนดด้าน ผู้เกีย่วข้อง 
ความต้องการทีไ่ด้รับการ

เสนอ 

ความต้องการทีไ่ด้รับ
คัดเลอืกตามล าดับ

ความส าคัญ 

ขอ้ก าหนดดา้น
กฎหมาย 

 กฎหมาย
สถานพยาบาล 

 แนวทางปฏิบติัในการ
ขอรับค่าใชจ่้ายเพื่อ
บริการสารณสุข 2555 

 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 

 สถาบนัรับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน) 

 มาตรฐานของระบบ 

 บุคลากรมีคุณภาพ 

 ระบบการจดัการไม่
ซ ้ าซอ้น 

 เขา้ถึงระบบไดง่้าย 

 ระบบการจดัการไม่
ซ ้ าซอ้น 

ความคุม้ค่า  ผูป้ฏิบติังาน 

 ผูบ้ริหาร 

 เพิ่มงบประมาณเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 คงงบประมาณตามท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

 ลดงบประมาณลง
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
สภาพเศรษฐกิจ 

 คงงบประมาณตามท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

คณะท างานการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานการให้บริการผูป่้วยนอก ไดพ้ิจารณาความตอ้งการท่ี
ส าคญัเพื่อก าหนดขอ้ก าหนดของกระบวนการ คือ  ผูป่้วยไดรั้บบริการแบบผูป่้วยนอกดว้ยความปลอดภยั
ถูกตอ้ง รวดเร็วและพึงพอใจ 
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6.ค าจ ากดัความ 

6.1 รับเป็นผูป่้วยใน (Admit) หมายถึง การรับผูป่้วยเขา้ไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาลตาม
ความเห็นของแพทย ์

6.2 สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง การตรวจสอบอาการแสดงท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีการมีชีวิต
ของคน โดยการจบัชีพจร นบัการหายใจ การวดัอุณหภูมิร่างกายและการวดัความดนัโลหิต  

6.3 ท าหตัถการ หมายถึง กิจกรรมทางการแพทยท่ี์กระท าต่อผูป่้วย โดยผูท้  าหตัถการจะผา่น
การฝึกทักษะและความช านาญจนเกิดความเช่ียวชาญ เช่น การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ การท าแผลผ่าตัด                    
การผา่ตดัไฝ การเจาะหลงั เป็นตน้ 

6.4 การคดักรองผูป่้วย (Triage) หมายถึง การจ าแนกประเภทผูป่้วย ตามแนวทางการคดั
กรองและประเมินอาการ หรือปัญหาส าคญัท่ีน ามาโรงพยาบาล โดยจ าแนกผูป่้วยออกเป็น 3 ประเภท     

ไดแ้ก่ ฉุกเฉิน, รีบด่วน และไม่รีบด่วน 
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หน่วยงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

หน่วยงานรับผดิชอบ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์  บงัคบับญัชาและก ากบัติดตามการปฏิบติัราชการของ
โรงพยาบาล 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  บงัคบับญัชาและก ากบัติดตามการปฏิบติังานแต่ละ
แผนก 

ฝ่ายการพยาบาล  คดักรองผูป่้วยเพื่อประเมินภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 

 คดัแยกผูป่้วยเพื่อพบแพทยต์ามสาขา 

 ใหก้ารพยาบาลผูป่้วย 

 ใหค้  าแนะน าดา้นการพยาบาล 

 จดัท านดั 

ฝ่ายบริหาร  อ านวยความสะดวก ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลแก่
ผูป่้วย 

 เคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

 อ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ี 

ฝ่ายการเงิน  จดัเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล 

งานประกนัสุขภาพ  กดบตัรคิว  จุดประชาสัมพนัธ์ 

 บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยตรวจสอบสิทธิและอนุมติัสิทธิ 

 ตรวจสอบสิทธิเบ้ืองตน้ 

 คน้หาเวชระเบียน 

กลุ่มงานผูป่้วยนอก  คดักรองผูป่้วยเพื่อประเมินภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 

 คดัแยกผูป่้วยเพื่อพบแพทยต์ามสาขา 

 ใหก้ารพยาบาลผูป่้วย 

 ใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วย 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  จดัเตรียมยาส าหรับผูป่้วย 

 ใหค้  าแนะน าส าหรับผูป่้วย 

กลุ่มงานชนัสูตรโรค  ตรวจวเิคราะห์และรายงานผลตรวจทางปฏิบติัการ 

กลุ่มงานรังสีวทิยา  ตรวจวเิคราะห์และรายงานผลทางรังสีวทิยา 

 ใหก้ารรักษาทางรังสีวทิยา 



11 

 

 

ขั้นตอนการรับบริการ 

1.พยาบาลคดักรองผูป่้วย  การจ าแนกประเภทผูป่้วย ตามแนวทางการคดักรองและประเมินอาการ หรือ
ปัญหาส าคญัท่ีน ามาโรงพยาบาล โดยจ าแนกผูป่้วยออกเป็น 3 ประเภท     ไดแ้ก่ ฉุกเฉิน, รีบด่วน และไม่
รีบด่วน   ฉุกเฉิน ส่ง ตรวจ ER   รีบด่วนและมาตรวจตามปกติกดคิวตรวจท่ี OPD 

2. กดบตัรคิว   ผู้รับผดิชอบ : งานประกนัสุขภาพ 

คิว  A: นดัตรวจเลือด +    ผูป่้วยสูติกรรม      

คิว  B:  คิวคลินิกเฉพาะโรค   ศลัยกรรม/อายุรกรรม  /กระดูกและขอ้ /หอบหืด   

คิว  C:    ตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองแพทย ์   

คิว  D:  คิวผูป่้วยฉุกเฉิน /เจา้หนา้ท่ี   

คิว  E:พระภิกษุ ,เด็กอาย<ุ 1 ปี, ผูสู้งอาย>ุ 70 ปี ,ผูพ้ิการ   

คิว F:  คลินิก ความดนัโลหิตสูง/  คลินิกจิตเวช  

คิว  G : คิวผูป่้วยนดั (ไม่เจาะเลือด )  / ผูป่้วยนดัทัว่ไป : ทุก ร่วมกนัรับผดิชอบ   

คิว  P : คิวทนัตกรรม     กด 30 คิว  แลว้เชิญรับบริการชั้น2 

แผนกตรวจสอบสิทธิ /ท าประวัติ กดเรียกตามเวลาทีก่ดบัตรคิวในเวลาราชการ  

จุดวดัสัญญารชีพ 

คนที ่1 กด  A    E     C      กดหมดไม่ไปสามารถไปช่วยคนที ่ 2 

คนที ่2 กด  B    C    G       กดหมดไม่ไปสามารถไปช่วยคนที ่ 1  

คิว  F  ผู้ป่วยคลนิิก ความดันโลหิตวดัทีจุ่ดบริการ  คลนิิก  HT เน่ืองจากนัดมาคร้ังละ 80 คนขึน้ไป/คร้ัง 
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การให้บริการจุดซักประวตัิ 

จุดซกัประวติัท่ี1  คิว  A: นดัตรวจเลือด +    ผูป่้วยสูติกรรม      

จุดซกัประวติัท่ี2   คิว  B:  คิวคลินิกเฉพาะโรค   ศลัยกรรม/อายรุกรรม  /กระดูกและขอ้ /หอบหืด   

จุดซกัประวติัท่ี 3  คิว  C:    ตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองแพทย ์   

จุดซกัประวติัท่ี  4 คิว  D:  คิวผูป่้วยฉุกเฉิน /เจา้หนา้ท่ี   

จุดซกัประวติัท่ี   5  คิว  E:พระภิกษุ ,เด็กอาย<ุ 1 ปี, ผูสู้งอาย>ุ 70 ปี ,ผูพ้ิการ   

จุดซกัประวติัท่ี  6   คิว F:  คลินิก ความดนัโลหิตสูง/  คลินิกจิตเวช  

คิว  G : คิวผูป่้วยนดั (ไม่เจาะเลือด )  / ผูป่้วยนดัทัว่ไป : ทุก ร่วมกนัรับผดิชอบ   

    วธีิปฏิบติัเร่ือง   การคดักรอง ซกัประวติั ประเมินสภาพผูรั้บบริการ  

1. เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่มีทรัพยากรพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี โดยการปฏิบติังาน
ในเวลาราชการ เวลา 8.00-16.00 น. มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน  ควบคุมการเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ใหพ้ร้อมใชส้ าหรับใหบ้ริการผูรั้บบริการ  ดงัน้ี 

- พยาบาลวชิาชีพ  6  คน เป็นหวัหนา้งาน 1 คน  

- พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้4  คน 

- แพทยป์ฏิบติังานประจ าหอ้งตรวจโรค ตามตารางการปฏิบติังานของแพทย ์

ในกรณีเจา้หนา้ท่ี และ/หรือ พยาบาลวชิาชีพ ลา/ไปราชการ/อบรม ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และ/หรือ 
พยาบาลวชิาชีพจากหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมขณะปฏิบติังานจริงมาปฏิบติังานทดแทน 

ในกรณีพนกังานผูช่้วยเหลือคนไขล้า ใหพ้นกังานผูช่้วยเหลือคนไขจ้ากหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ 

ฝึกอบรมขณะปฏิบติังานจริงมาปฏิบติังานทดแทน 

2. กรณีตรวจโรคทัว่ไป  ผูรั้บบริการกดบตัรคิวท่ีเคร่ืองกดบตัรคิวผูป่้วยนอก พนกังานตรวจสอบสิทธ์ิ
ทุกราย  พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้ / ทีมการพยาบาล เรียกผูรั้บบริการวดัสัญญาณชีพตามบตัรคิว 
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2.1 ชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสูงผูรั้บบริการทุกราย ยกเวน้ในรายท่ียนืไม่ได ้ตอ้งนัง่รถเขน็นัง่ 

2.2 วดัอุณหภูมิร่างกาย  ชีพจร และการหายใจ ผูรั้บบริการทุกราย      

2.3 วดัความดนัโลหิต  ทุกราย  ยกเวน้ ในเด็กอายุต  ่ากวา่ 4 ปี   

2.4  บนัทึกสัญญาณชีพ  น ้าหนกั ส่วนสูง  ดว้ยเคร่ืองอตัโนมติัท่ีสามารถบนัทึกไดใ้นประวติัผูป่้วย 

3.  ซกัประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั  ในอดีต  และอาการส าคญั 

      จดัล าดบัการเขา้พบแพทยใ์นหอ้งตรวจโรค ก่อน-หลงั ตามล าดบั ยกเวน้ผูรั้บบริการท่ีไดรั้บ  การประเมิน
สภาพแลว้วา่ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลเร่งด่วน 

พยาบาลจะประเมินผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการอะไร โดยแยกประเภท เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

       กลุ่มท่ี1 Urgent =ฉุกเฉิน รีบเร่ง  ตอ้งการการช่วยเหลือรีบด่วนหรือตอ้งพบแพทยท์นัที  

 แสดงสัญญาลกัษณ์สีแดง  

        ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

          -ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตตวับน < 90 mmHg หรือ > 180 mmHg,ความดนัโลหิตตวัล่าง  

< 60 mmHg ร่วมกบัอาการทางคลินิกอ่ืน ๆ  

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจรุนแรง ควบคุมตวัเองไดน้อ้ย 

          -ผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการเจบ็ปวดอวยัวะภายนอก / ภายใน รุนแรงเฉียบพลนั เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง  

ปวดหลงัท่ี รุนแรง  คล่ืนไส้  อาเจียน หรือถ่ายทอ้งติดต่อกนั  สัญญาณชีพปกติ 

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทาง หู ตา คอ จมูก  ลูกตาแตก  ตามองไม่ชดั ตอ้หิน เลือดก าเดาไหล  

       กลุ่มท่ี2 Semi Urgent=ก่ึงรีบเร่ง  ผูป่้วยท่ีมีการเจบ็ป่วยเฉียบพลนัไม่มีภาวะวกิฤตตอ้งการ 

การวนิิจฉยัและรักษาอยา่งเหมาะสมโดยท่ีในขณะนั้นไม่มีภาวะฉุกเฉินรอไดจ้ะจดัใหพ้บแพทยภ์ายใน30

นาที แสดงสัญญาลกัษณ์สีเหลือง  



14 

 

 

ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

           -กลุ่มอาการปวดไม่รุนแรง , ปวดเร้ือรัง เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดกลา้มเน้ือ 

           -กลุ่มอาการไข ้ ไขห้วดัและทางเดินหายใจส่วนตน้อกัเสบ 

           -กลุ่มอาการปวดทอ้ง  ทอ้งเสียเร้ือรัง แต่ไม่รุนแรง 

           -กลุ่มผูป่้วยเร้ือรังท่ีอาการไม่รุนแรง เช่น HIV positive 

           -กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

       กลุ่มท่ี3 Non urgent=ไมรี่บเร่ง รอตรวจตามคิว  แสดงสัญญาลกัษณ์สีเขียว 

กรณีผูรั้บบริการท่ีมาตรวจตามแพทยน์ดั 

4.1 ตรวจสอบใบนดัเพื่อดูรายละเอียดของการนดั 

4.2 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ หรือส่งถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย ์ในกรณีท่ีแพทยร์ะบุใหส่้งตรวจก่อนพบแพทย ์ 
จากนั้นปฏิบติัตามกรณีตรวจโรคทัว่ไป 

กรณีส่งผูรั้บบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดก่้อนทนัที ดงัน้ี 

5.1 ผูรั้บบริการตอ้งการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูการตั้งครรภ ์

5.2 ตรวจหมู่เลือด 

5.3 ตรวจเลือด   ตรวจปัสสาวะและเอกซเรยป์อด  เพื่อขอใบรับรองแพทย ์ตรวจสุขภาพสมคัรงาน (F-OPD-

003) 

5.4 กรณี ตรวจเลือด หา Anti HIV เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการผูป่้วยนอก ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง“การ
ใหบ้ริการปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจเลือด” (WI-OPD-01.08) 

5.5 กรณีผูป่้วยประวติัไขมนัในเลือดสูง รับยาประจ า ใหเ้จาะตรวจไขมนัในเลือดได ้ทุก 6 เดือน ประวติั 
ธาลสัซีเมีย เจาะ Hct  ซ ้ า ทุก 3 เดือน (ถา้ผูป่้วยซีด และ/หรือ มีอาการเวยีนศีรษะ มึนงง) 

5.6 กรณีท่ีตอ้งการตรวจเลือด เพื่อน าผลการตรวจเลือดไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืน   
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5.7 แพทยน์ดัมาตรวจพร้อมสั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และ/หรือ ส่งถ่ายภาพรังสีเอก็ซเรยก่์อนพบแพทย ์

5.8 บนัทึกรายการตรวจในเวชระเบียนผูป่้วยนอก แลว้ส่งผูรั้บบริการ และเวชระเบียนผูป่้วยนอก (F-COM-

001) ไปยงัหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ หอ้งถ่ายภาพรังสี ต่อไป 

กรณีผูรั้บบริการส่งมาจากหน่วยบริการอ่ืน ๆ ตรวจสอบประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ  

ส่งพบแพทยต์รวจตามล าดบัขณะนั้น 

กรณีผูรั้บบริการกลบัจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ การถ่ายภาพรังสี  ส่งพบแพทยต์รวจไดเ้ลย 

กรณีผูรั้บบริการขอใบรับรองแพทย ์

กรณีขอใบรับรองแพทยเ์พื่อสมคัรงาน (F-OPD-003) ท าใบขบัข่ี  บวช  สมคัรฌกส. 

      - ซกัประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ เช่นเดียวกบัผูรั้บบริการตรวจโรคทัว่ไป 

      - ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ ถ่ายภาพรังสี ก่อนพบแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการ         

     -  จดัล าดบัผูรั้บบริการเขา้พบแพทย ์ตามล าดบัก่อน-หลงั  

     -  เม่ือแพทยต์รวจสุขภาพ และบนัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงผล
การตรวจในใบรับรองแพทย(์F-OPD-003) ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจ และใหผู้รั้บบริการน าใบรับรองแพทย ์
(F-OPD-003) ไปหอ้งจ่ายยาเพื่อประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคาม ตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทย์
ผูต้รวจ และช าระเงินค่าบริการท่ีหอ้งจ่ายเงิน 

กรณีผูรั้บบริการตอ้งการใบรับรองแพทย ์(F-MED-003) เพื่อลาหยดุงาน 

       แพทยบ์นัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจและ
ใหผู้รั้บบริการน าไปประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคามตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจท่ีหอ้ง
จ่ายเงิน   
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1. เร่ือง   การคดักรอง ซักประวตัิ ประเมนิสภาพผู้รับบริการ 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่มีทรัพยากรพร้อมที่จะปฏิบตังิานให้ด าเนนิไปได้ด้วยดี โดยการปฏิบตัิงานในเวลาราชการ เวลา 
8.00-16.00 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน  ควบคมุการเตรียมอปุกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ให้พร้อมใช้ส าหรับให้บริการ
ผู้ รับบริการ  ดงันี ้

- พยาบาลวิชาชีพ  6  คน เป็นหวัหน้างาน 1 คน  

- พนกังานผู้ ช่วยเหลอืคนไข้ 4  คน 

- แพทย์ปฏิบตัิงานประจ าห้องตรวจโรค ตามตารางการปฏิบตังิานของแพทย์ 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ และ/หรือ พยาบาลวิชาชีพ ลา/ไปราชการ/อบรม ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และ/หรือ พยาบาล
วิชาชีพจากหนว่ยงานอ่ืนที่ได้รับการฝึกอบรมขณะปฏิบตังิานจริงมาปฏิบตัิงานทดแทน 

ในกรณีพนกังานผู้ ช่วยเหลอืคนไข้ลา ให้พนกังานผู้ ช่วยเหลอืคนไข้จากหนว่ยงานอ่ืนที่ได้รับการ 

ฝึกอบรมขณะปฏิบตัิงานจริงมาปฏิบตัิงานทดแทน 

กรณีตรวจโรคทัว่ไป  ผู้ รับบริการกดบตัรควิท่ีเคร่ืองกดบตัรควิผู้ ป่วยนอก พนกังานตรวจสอบสทิธ์ิทกุราย  พนกังานผู้
ช่วยเหลอืคนไข้  / ทีมการพยาบาล เรียกผู้ รับบริการวดัสญัญาณชีพตามบตัรคิว 

2.1 ชัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงูผู้ รับบริการทกุราย ยกเว้นในรายทีย่ืนไมไ่ด้ ต้องนัง่รถเข็นนัง่ 

2.2 วดัอณุหภมูิร่างกาย  ชีพจร และการหายใจ ผู้ รับบริการทกุราย      

2.3 วดัความดนัโลหิต  ทกุราย  ยกเว้น ในเดก็อายตุ ่ากวา่ 4 ปี   

2.4  บนัทกึสญัญาณชีพ  น า้หนกั สว่นสงู  ด้วยเคร่ืองอตัโนมตัิทีส่ามารถบันทกึได้ในประวตัิผู้ ป่วย 

2.4 กรณีเคร่ืองวดัสญัญาณชีพขดัข้อง  วดัด้วยมือ     ลงบนัทกึในแบบบนัทกึสญัญาณชีพ          (F-OPD-012) แนบพร้อม
บตัรคิว  เพื่อให้พยาบาลบนัทกึลงในเวชระเบียน 

ทีมการพยาบาล  เรียกผู้ รับบริการตามบตัรคิว 

3.1 ซกัประวตัิการเจ็บป่วยในปัจจบุนั  ในอดีต  และอาการส าคญั 

3.2 จดัล าดบัการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจโรค ก่อน-หลงั ตามล าดบั ยกเว้นผู้ รับบริการท่ีได้รับ  การประเมินสภาพแล้ววา่
ต้องได้รับการรักษาพยาบาลเร่งดว่น 
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-พยาบาลจะประเมินผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการอะไร โดยแยกประเภท เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

       กลุ่มท่ี1 Urgent =ฉุกเฉิน รีบเร่ง  ตอ้งการการช่วยเหลือรีบด่วนหรือตอ้งพบแพทยท์นัที  

 แสดงสัญญาลกัษณ์สีแดง  

        ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

          -ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตตวับน < 90 mmHg หรือ > 180 mmHg,ความดนัโลหิตตวัล่าง  

< 60 mmHg ร่วมกบัอาการทางคลินิกอ่ืน ๆ  

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจรุนแรง ควบคุมตวัเองไดน้อ้ย 

          -ผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการเจบ็ปวดอวยัวะภายนอก / ภายใน รุนแรงเฉียบพลนั เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง  
ปวดหลงัท่ี รุนแรง  คล่ืนไส้  อาเจียน หรือถ่ายทอ้งติดต่อกนั  สัญญาณชีพปกติ 

          -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทาง หู ตา คอ จมูก  ลูกตาแตก  ตามองไม่ชดั ตอ้หิน เลือดก าเดาไหล  

       กลุ่มท่ี2 Semi Urgent=ก่ึงรีบเร่ง  ผูป่้วยท่ีมีการเจบ็ป่วยเฉียบพลนัไม่มีภาวะวกิฤตตอ้งการ 

การวนิิจฉยัและรักษาอยา่งเหมาะสมโดยท่ีในขณะนั้นไม่มีภาวะฉุกเฉินรอไดจ้ะจดัใหพ้บแพทยภ์ายใน30
นาที แสดงสัญญาลกัษณ์สีเหลือง  

        ไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีอาการ  อาการแสดง หรือภาวะเจบ็ป่วยดงัต่อไปน้ี  

           -กลุ่มอาการปวดไม่รุนแรง , ปวดเร้ือรัง เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดกลา้มเน้ือ 

           -กลุ่มอาการไข ้ ไขห้วดัและทางเดินหายใจส่วนตน้อกัเสบ 

           -กลุ่มอาการปวดทอ้ง  ทอ้งเสียเร้ือรัง แต่ไม่รุนแรง 

           -กลุ่มผูป่้วยเร้ือรังท่ีอาการไม่รุนแรง เช่น HIV positive 

           -กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

       กลุ่มท่ี3 Non urgent=ไมรี่บเร่ง รอตรวจตามคิว  แสดงสัญญาลกัษณ์สีเขียว 
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กรณผู้ีรับบริการทีม่าตรวจตามแพทย์นัด 

4.1 ตรวจสอบใบนดัเพื่อดูรายละเอียดของการนดั 

4.2 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ หรือส่งถ่ายภาพรังสีเอก็ซเรย ์ในกรณีท่ีแพทยร์ะบุใหส่้งตรวจก่อนพบแพทย ์ 
จากนั้นปฏิบติัตามกรณีตรวจโรคทัว่ไป 

กรณีส่งผูรั้บบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ไดก่้อนทนัที ดงัน้ี 

5.1 ผูรั้บบริการตอ้งการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูการตั้งครรภ ์

5.2 ตรวจหมู่เลือด 

5.3 ตรวจเลือด   ตรวจปัสสาวะและเอกซเรยป์อด  เพื่อขอใบรับรองแพทย ์ตรวจสุขภาพสมคัรงาน (F-OPD-

003) 

5.4 กรณี ตรวจเลือด หา Anti HIV เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการผูป่้วยนอก ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง“การ
ใหบ้ริการปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจเลือด” (WI-OPD-01.08) 

5.5 กรณีผูป่้วยประวติัไขมนัในเลือดสูง รับยาประจ า ใหเ้จาะตรวจไขมนัในเลือดได ้ทุก 6 เดือน ประวติั 
ธาลสัซีเมีย เจาะ Hct  ซ ้ า ทุก 3 เดือน (ถา้ผูป่้วยซีด และ/หรือ มีอาการเวยีนศีรษะ มึนงง) 

5.6 กรณีท่ีตอ้งการตรวจเลือด เพื่อน าผลการตรวจเลือดไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืน   

5.7 แพทยน์ดัมาตรวจพร้อมสั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และ/หรือ ส่งถ่ายภาพรังสีเอก็ซเรยก่์อนพบแพทย ์

5.8 บนัทึกรายการตรวจในเวชระเบียนผูป่้วยนอก แลว้ส่งผูรั้บบริการ และเวชระเบียนผูป่้วยนอก (F-COM-

001) ไปยงัหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ หอ้งถ่ายภาพรังสี ต่อไป 

กรณีผูรั้บบริการส่งมาจากหน่วยบริการอ่ืน ๆ ตรวจสอบประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ  

ส่งพบแพทยต์รวจตามล าดบัขณะนั้น 

กรณีผูรั้บบริการกลบัจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ การถ่ายภาพรังสี  ส่งพบแพทยต์รวจไดเ้ลย 
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กรณผู้ีรับบริการขอใบรับรองแพทย์ 

1 กรณีขอใบรับรองแพทยเ์พื่อสมคัรงาน (F-OPD-003) ท าใบขบัข่ี  บวช  สมคัรฌกส. 

      - ซกัประวติั และประเมินสภาพผูรั้บบริการ เช่นเดียวกบัผูรั้บบริการตรวจโรคทัว่ไป 

      - ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือ ถ่ายภาพรังสี ก่อนพบแพทย ์ในกรณีท่ีตอ้งการ         

     -  จดัล าดบัผูรั้บบริการเขา้พบแพทย ์ตามล าดบัก่อน-หลงั  

     -  เม่ือแพทยต์รวจสุขภาพ และบนัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงผล
การตรวจในใบรับรองแพทย(์F-OPD-003) ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจ และใหผู้รั้บบริการน าใบรับรองแพทย ์
(F-OPD-003) ไปหอ้งจ่ายยาเพื่อประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคาม ตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทย์
ผูต้รวจ และช าระเงินค่าบริการท่ีหอ้งจ่ายเงิน 

2 กรณีผูรั้บบริการตอ้งการใบรับรองแพทย ์(F-MED-003) เพื่อลาหยดุงาน 

       แพทยบ์นัทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรับรองแพทยใ์นคอมพิวเตอร์  ลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจและ
ใหผู้รั้บบริการน าไปประทบัตราโรงพยาบาลพนมสารคามตรงบรรทดัท่ีลงลายมือช่ือแพทยผ์ูต้รวจท่ีหอ้ง
จ่ายเงิน   

 

     2. เร่ือง   การนัดผู้รับบริการ 

1.เพื่อใหผู้รั้บบริการท่ีไดรั้บการนดั  ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นและมารับบริการไดถู้กตอ้ง และไดรั้บการดูแล
รักษา อยา่งต่อเน่ือง โดยมีระบบการนดัท่ีมีคุณภาพ  

2.ผูรั้บบริการท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง จะไดรั้บการนดั โดยออกบตัรนดัผูป่้วย 
โรงพยาบาลพนมสารคาม (F-OPD-002) ใหก้บัผูรั้บบริการ และท าบนัทึกการนดัลงในคอมพิวเตอร์   พร้อม
อธิบายใหผู้รั้บบริการทราบและเขา้ใจในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1   วนัท่ีนดัและเวลานดั 

2.2   เหตุท่ีนดั - นดัเพื่อจุดประสงคใ์ด 
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2.3   ติดต่อท่ี - สถานท่ี ท่ีใหผู้รั้บบริการมาติดต่อในวนันดั 

2.4   ผูน้ดั - พบผูใ้หบ้ริการคนใด ( ถา้ตอ้งมีเฉพาะ ) 

2.5   การเตรียมตวัก่อนนดั 

2.6   ขอ้แนะน า อ่ืน ๆ ถา้มี  

ส าหรับการนดัต่อเน่ืองกรณีอ่ืน ๆ  ใหใ้ชบ้ตัรนดัเฉพาะของงานนั้น ๆ  และแนะน ารายละเอียด 

การนดัใหผู้รั้บบริการทราบ 

เม่ือมีผูรั้บบริการมาตรวจตามนดั ท่ีหน่วยงานท่ีนดั  ใหบ้ริการผูรั้บบริการตามนดั 

     3.เร่ือง   การใหบ้ริการปรึกษาก่อน-หลงัการตรวจเลือด 

1.เม่ือผูรั้บบริการตอ้งการตรวจเลือด Anti HIV หรือแพทยส์ั่งส่งตรวจ Anti HIV  ทีมการพยาบาลใหบ้ริการ
ปรึกษาก่อนการตรวจเลือด ตามคู่มือ “แนวทางการใหบ้ริการปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบั 

โรคเอดส์” แลว้บนัทึกลงใน “แบบบนัทึกการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด” (F-OPD-009) ส่งผูรั้บบริการไปยงั
หอ้งปฏิบติัการชนัสูตร เพื่อใหห้อ้งปฏิบติัการชนัสูตร ปฏิบติัตาม ระเบียบปฏิบติั เร่ือง “การบริการทาง
หอ้งปฏิบติัการ”  

2.เม่ือไดรั้บผลเลือด  ทีมการพยาบาล ใหบ้ริการปรึกษาหลงัการตรวจเลือด ตามคู่มือ “แนวทาง 

การใหบ้ริการปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบัโรคเอดส์” แลง้บนัทึกลงใน “แบบบนัทึกการปรึกษา 

หลงัการตรวจเลือด” (F-OPD-010)  

    4. เร่ือง   การบริการตรวจภายใน 

การตรวจภายในเป็นการตรวจเพื่อใชป้ระกอบการวินิจฉยัโรค 

เตรียมเตียงตรวจภายใน ปูผา้ยางส าหรับรองกน้   ผา้ปิดตา   ถงัขยะใส่ถุงแดง   เพื่อแยกขยะ 

 เตรียม Set  PV. ประกอบดว้ย ขนั  ส าลีส าหรับท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ  Speculum 

 ส าหรับตรวจภายใน   ไมพ้นัส าลี   ขวดใส่ NSS ส าหรับส่ง Specimen        
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 เตรียมน ้ายาท่ีใช ้  เช่น   Savlon 1:100 , NSS 

 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับส่งส่ิงส่งตรวจ (ถา้มี)  เช่น  แผน่สไลด ์  แผน่กระดาษกรอง  ฯลฯ 

 โคมไฟส าหรับส่องตรวจภายใน 

 เคร่ืองมือเพิ่มเติม ถา้ใช ้ เช่น   Sponge  ฯลฯ 

เม่ือผูรั้บบริการไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทย ์ใหท้  าการตรวจภายในทีมการพยาบาล และ/หรือ พนกังานผู ้
ช่วยเหลือคนไข ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1 น าผูป่้วยเขา้ห้องตรวจภายในน าผูป่้วยเขา้ห้องตรวจภายใน   อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงวธีิการตรวจภายใน   
แนะน าใหผู้ป่้วยเขา้หอ้งน ้า   เปล่ียนสวมผา้ถุงโรงพยาบาล   ถอดกางเกงชั้นใน   และท าความสะอาดอวยัวะ
สืบพนัธ์ุภายนอกดว้ยน ้าสะอาด 

2 จดัท่านอน ใหผู้ป่้วยนอนหงายท่าข้ึนขาบนขาหยัง่   ปิดตาผูป่้วย 

3 เตรียมอุปกรณ์ตามขอ้ 1  

4 ช่วยแพทยใ์นระหวา่งการตรวจภายใน 

5 แพทยต์รวจภายใน และอธิบายในส่ิงท่ีตรวจพบใหผู้ป่้วยทราบ และแนะน าแนวทางการรักษา 

6 กรณีมีส่ิงส่งตรวจ  น าส่ิงส่งตรวจไปส่งหอ้งปฏิบติัการชนัสูตร  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ชนัสูตร
ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั เร่ือง “การบริการทางห้องปฏิบติัการ” (SP-LAB-01)  

7 อธิบายและแนะน าผูป่้วยตามสภาพการเจบ็ป่วยและใหผู้ป่้วยเปล่ียนเส้ือผา้เป็นของตนเอง  

8 แพทย ์ลงบนัทึกผลการตรวจภายในลงเวชระเบียนผูป่้วยในคอมพิวเตอร์ 

 





แนวทางการบริหาร
การจัดซ้ือการจัดจ้างพัสดุ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป





สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

คำ�นำ�
 ด้วยพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันท่ี  
๒๓ สิงห�คม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทำ�ให้ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข 

เพิม่เตมิ ถูกยกเลิกไป รวมถึงหนงัสือเวียน กฎ ข้อบงัคับอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัก�รพสัด ุจะนำ�ม�ใช้ไดเ้พยีงเท�่ทีไ่ม่ขัด 

หรือแย้งกับพระร�ชบัญญัตินี้ในช่วงเวล�ที่ยังมี กฎ ระเบียบ ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน ทำ�ให้หน่วยง�นต่�งๆเกิด 

ปัญห�ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�ง กองบริห�รก�รส�ธ�รณสุข และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร  
โรงพย�บ�ลศูนย์ /โรงพย�บ�ลทั่วไป จึงได้จัดทำ�แนวท�งปฏิบัติง�นก�รจัดซื้อจัดจ้�งพัสดุ โดยมีเนื้อห� 
ประกอบด้วย ข้ันตอนก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง  แนวท�งก�รดำ�เนินก�ร  ต�มข้ันตอน และตัวอย่�งแบบฟอร์มต�ม
กระบวนก�รจดัซือ้จดัจ�้งพสัด ุโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้บคุล�กรในสังกดัสำ�นกัง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุขทีท่ำ� 
หน้�ที่ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งพัสดุของหน่วยง�นใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติร�ชก�รได้อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย  
กฎกระทรวง ระเบียบ ประก�ศ มติคณะรัฐมนตรี ลดคว�มเส่ียงต�มกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�ง หรือข้อผิดพล�ด
ต่�งๆ   ก�รปฏิบัติต้องคำ�นึงถึงกฎหม�ย กฎกระทรวง ประก�ศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งหนังสือส่ังก�ร
ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่�งๆ ที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด

 กองบริห�รก�รส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข และชมรมรองผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ่�ยบริห�ร โรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป ขอขอบคุณคณะทำ�ง�นท่ีได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แนวท�งฉบับนี้  
ซึ่งปร�กฏร�ยช่ืออยู่ในแนวท�ง ท้�ยเล่มนี้ และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�แนวท�งก�รปฏิบัติง�นดังกล่�ว จะเป็น 

ประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ต่อไป
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บทที่  1 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
 
 
 
 
 
  

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
1
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง และระเบียบ ข้อ 29 (2) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน/สเปค/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

6.1  ซื้อ/จ้าง  มิใช่งานก่อสร้างข้อ 21 วรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก./จะให้เจ้าหน้าที่/
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือสเปค   
และก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก  
(แบบฟอร์ม 3,4,5 หน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาเห็นชอบ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

6.2 จ้างก่อสร้างข้อ 21 วรรคสาม 

- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก./จะให้เจ้าหน้าที่/
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

   (แบบฟอร์ม 45, 46, 47 หน่วยงานก าหนด) 

- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก. จัดท าราคากลาง 
  (ตามประกาศ คกก. ราคากลาง) และข้ึนทะเบียน

ผู้ประกอบการ ลว. 19 ต.ค. 60 และ พ.ร.บ. มาตรา 4 
(แบบฟอร์ม 6,7,8 ตามหน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ  พิจารณาเห็นชอบ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบแหล่งเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 

งบประมาณ/แผนเงินบ ารุง/เงิน uc / งบพัฒนาจังหวัด (ทราบยอดเงิน) 
 

1 

2 3 

หน่วยงานของรัฐ 

1. จัดท าแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค.ของทุกปี  
   ส่ง  สตง.อย่างช้าภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี 
    - ครุภัณฑ์ ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท 
    - ส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีราคาเกิน 1 ล้านบาท 
      (แบบฟอร์ม 1 หน่วยงานก าหนด) 
2. กรณี มีการแก้ไข/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมรายละเอียด/ระยะเวลาในแผน  
   แจ้ง สตง.ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับอนุมัติแก้ไข 

3. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ้างตามแผน ให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส  
   ภายใน 30 วัน (ตามประกาศ คกก. ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546) 

4. กรณีจัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง / UC ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การจ่ายเงินบ ารุงฯ ก่อนด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สร้างแผนในระบบ e-GP 
จนท./ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
เสนอหัวหน้างานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจเพือ่ขอความเห็นชอบ 
(ข้อ 11 วรรคหน่ึง) แบบฟอร์ม 2 จากระบบ e-GP 
แผนประกอบด้วย 
1. ช่ือโครงการที่จะซ้ือ/จ้าง          
2. วงเงินซ้ือ/จ้าง 
3. ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซ้ือ/จ้าง 
4. รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 11 วรรคสอง) 
ข้อยกเว้น  ไม่ต้องจัดท าแผน ม. 11 (1),(2),(3),(4) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่ 3 ช่องทาง 
- เว็บไซต์ กรมบัญชกีลาง 
- เว็บไซต์ หน่วยงาน 
- ปิดประกาศ โดยเปิดเผยหน่วยงานของรัฐ 
  (ข้อ 11 วรรคสาม) (โดยผู้รับผิดชอบ ปิด- ปลดประกาศที่ได้รับแต่งตั้ง  
  ตามประกาศ/ระเบียบ ITA) (ตามแบบฟอร์ม 2.1) 
 

4 5 

เห็นชอบ 

6 

ไม่เห็นชอบ 

2
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1) 

   7.1. รายงานขอซ้ือขอจ้าง (แบบฟอร์ม 9 จากระบบ e-GP) (ระเบียบ ข้อ 22) 
   7.2. ค าสั่งแต่งต้ัง คกก. พิจารณาผลการประกวดราคา และ คกก. ตรวจรับพสัดุ/ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)  
         (แบบฟอร์ม 10 จากระบบ e-GP)  
   7.3. ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา ข้อ 43 (ให้ใช้แบบฟอร์มในระบบ e-GP) 
         7.3.1 วงเงินเกิน 5 แสน  แต่ไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ต่อคร้ัง) ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน 
                 ของรัฐ ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ข้อ 45 (1) 
         7.3.2 วงเงินเกิน 5 ล้านบาท (ต่อคร้ัง) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด 
                 ราคา เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผูป้ระกอบการ ข้อ 45 (2) 
   7.4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. (แบบฟอร์ม 11) ต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบญัชีกลาง  
         และหน่วยงานพร้อมการประกาศร่าง TOR ไปจนถึงวันท่ีผู้มอี านาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้างหรือเมื่อพ้น 30 วัน      
         นับแต่วันทีค่ณะกรรมการพิจารณาผลเสนอความเห็นถึงผูม้อี านาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใด     
         จะถึงก่อน 

   7.5. แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงก าหนด) 
         ** ระบเุกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 21  

1) หลักเกณฑร์าคา   
2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  
(แปลงไฟล์สเปค/แบบรูปรายละเอียด ให้เป็น PDF) และแนบสกุลไฟล์ .xls กรณีงานจ้างก่อสร้าง 

เห็นชอบ 

7 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ/จ้าง เพ่ือรับฟังความเห็นจาก
ผู้ประกอบการ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 46)  (กรณีเห็นชอบให้ประกาศร่าง TOR) 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

8 

9 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส้ินสุดการเสนอราคา (วันท าการถัดไป) ขอ้ 55 
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  ด าเนนิการ 

1. จัดพิมพ์เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ทุกรายจากระบบ e-GP ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารทกุแผ่น 
2. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัฯและเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที ่2 และตรวจสอบรายช่ือผู้ทิ้งงาน  
    จากระบบกรมบัญชีกลาง   
3. ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัตติาม ประกาศ ปปช. (คกก.สอบถามข้อเท็จจริงได้แต่เปล่ียนสาระส าคญัไม่ได้) 
4. บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในระบบ e-GP  
5. จัดพิมพ์ใบเสนอราคา พร้อมลงลายมือช่ือก ากับทกุแผ่น 
6. ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน (แบบฟอร์ม 14 หน่วยงานก าหนด) 
7. การตรวจสอบหลักประกันการเสนอราคา  

 
 

17 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 

14.1 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาฯ ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง, 
        เว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ 

- วงเงินเกิน 5 แสน  แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไปให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 

       (ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย) 
14.2 การให้/ขายเอกสาร/ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศ 
14.3 กรมบัญชีกลาง ส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้ สตง. ผ่านระบบ ข้อ 50 

14.4 ถ้ารายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญท้ังหมด หรือบางส่วนให้ยกเลิกด าเนินการใหม่ข้อ 53 

14 

กรณีก าหนดให้สอบถามข้อมูลเพิม่เติม จะต้องสอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานรัฐ
หรือท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด โดยหน่วยงานจะต้องช้ีแจงรายละเอียดก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

ผ่านเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลางและหน่วยงานของรัฐ ข้อ 52 
 

15 

ถึงก าหนดวันเสนอราคาผู้ประกอบการเสนอราคาผ่านระบบภายในเวลาที่ก าหนดและเสนอราคา 
ได้เพียงคร้ังเดียว (ระบบ e-GP ขัน้ตอนที่ 2) 

ห้าม ร่น เลื่อน เว้นแต่ กรมบญัชีกลาง แจ้งเลื่อนระบบขัดข้อง 
 

16 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณา ลงนาม  ประกาศเชิญชวน 13 
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ถูกต้อง 
 ไม่ถูกต้อง 

17.7 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา ยกเลิกด าเนินการ e-bidding ใหม่ 
       - เห็นว่าจะไม่ได้ผลดีให้ด าเนินการ วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) - ถ้าเหตุอื่นให้เร่ิมใหม่ 

ด าเนนิการโดยวิธีคัดเลือก 
ม.56 ว.1(1) (ก) 

ด าเนนิการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ม.56 ว.1 (2) (ก) 

17.1 กรณี  
– ย่ืนเสนอรายเดียว (ข้อ 56) 
- ย่ืนเสนอหลายราย ถูกตอ้ง

รายเดียวเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรฐั/ผู้รับมอบ
อ านาจยกเลิก หรอืถ้า คกก. 
เห็นว่ามเีหตุสมควรจัดซ้ือ/
จ้างให้ด าเนนิการเสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้น 

17.2กรณีใน
การเสนอของ
ผู้ประกอบการ 
(ใช้เกณฑ์ราคา 
ข้อ 57) 

เสนอราคาต่ าสุด
เท่ากันหลายราย 

ราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบล าดับแรกเป็นผู้ชนะ 

พิจารณาแล้วราคา
เหมาะสมเป็นประโยชน์ 

เสนอ หน.นง.รัฐผ่าน 
หน. จนท. รับราคาได ้

มีผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียว 

ไม่มีผู้เสนอราคา คกก. พิจารณา เสนอ  
หน.นง.รัฐผ่าน หน. จนท. 

เสนอยกเลิก 
 

ด าเนนิการโดยการท า 
e-bidding ใหม่ 

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อ่ืน ให้เร่ิม จัดซ้ือ/จ้างใหม่  

17.3 ผู้ชนะเสนอราคาต่ า
สุดแต่ยังสูงกว่าวงเงนิ งปม.ที่

จะจัดซ้ือจ้าง (ข้อ 22) 

17.4 ให้ตอ่รองราคารายที่
ต่ าสุด โดยย่ืนใบเสนอราคา

ผ่านระบบฯ 

 ผู้เสนอ
ราคาย่ืนใบ
เสนอราคา
ผ่านระบบ
ยอมลด 

ราคาไม่สูงกว่า วงเงิน งปม. เห็นว่า
เหมาะสม 
ให้เสนอ
ซ้ือ/จ้าง 
รายน้ัน 

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10% ของวงเงิน งปม. 

ต่อรองแล้วไม่ลดอกีแต่ไมเ่กนิ  10% 
17.5 - ต่อรองราคารายต่ าสุดไม่
ได้ผล 
- ด าเนนิการแจ้งผู้เสนอราคาทุก
รายที่ คกก. เห็นสมควรซ้ือ/จ้าง 
เสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบ
เสนอราคาผ่านระบบภายในเวลา
อันสมควร 

ผู้เสนอราย
ใดไม่เสนอ

ราคาใหม่ถือ
ว่ายืนราคา

เดิม 

ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน เห็นว่าเหมาะสม 
ให้เสนอซื้อ/จ้าง 

รายน้ัน สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10% 

ของวงเงิน งปม. 

 ยกเลิก 17.6 ด าเนินการแล้วให้
เสนอความเห็นต่อ หน.นง.
รัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ ผ่าน 

หน.จนท.ใช้ดุลพินิจ 

ขอเงินเพิ่มเติม 

ลดรายการ/
จ านวน/ 
เนื้องาน 

ท าให้ล าดับผู้ชนะการ
เสนอราคาเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมท าให้
ได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้เสนอราคา 

ยกเลิก 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา

แล้ว เห็นว่า ท าวิธี  
e-bidding อีกไม่ได้ผล 

ด าเนินการวธิีคัดเลือก ม. 56 ว.1 (1) 
(ก)

ด าเนนิการวิธเีฉพาะเจาะจง ม.56 ว.1 (2) 
(ก) 

วิธีคัดเลือก/วิธเีฉพาะเจาะจงให้เริม่
กระบวนการจดัซ้ือ/จา้ง ใหม่  

(ภายใต้เงื่อนไขเดมิ) 

เจ้าหน้าที่/คกก. จัดท ารายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 3) 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รบัมอบอ านาจพิจารณา 
(คัดเลือกเรียงล าดบั 3 ราย ราคาต่ าสุดหรือคะแนนสูงสุดแล้วแต่กรณี) 

 

18 

6
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท./คกก.จัดท ารายงานผลการพิจารณา กรณีงบประมาณปีเดียวและงบประมาณผูกพันข้ามปี 

18.1 กรณีงบปีเดียว (แบบฟอร์มท่ี 15 หน่วยงานก าหนด) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณา  
1. อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอ (แบบฟอร์ม 16 ระบบ e-GP) 

- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดวงเงินไม่เกิน 
200 ล้านบาท 

- ผู้มีอ านาจเหนือชั้นขึ้นไปหน่ึงชั้น คือ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด 
วงเงินเกิน 200 ล้านบาท 

 

18.2  กรณีงบผูกพันข้ามปี 

        ให้ด าเนินการตามขั้นตอน            หน้า 9 A 

1. การลงนามสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันท าการ) 

   นับแต่วันท่ีประกาศผลผู้ชนะในระบบ ม.117  
2. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณารายเดียวและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก สามารถลงนามสัญญาได้ 
    โดยไม่ต้องรอ ระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย.60 

3. กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 20 ข้อสังเกต (3)  

   (แบบฟอร์มท่ี 45 หน่วยงานก าหนด) 

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการอุทธรณ์ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (แบบฟอร์ม  18  หน่วยงาน
ก าหนด) และท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญา/ข้อตกลง เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ (แบบฟอร์ม 19 ระบบ e-GP ขั้นตอนที่  4) 
 

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (แบบฟอร์ม 20 หน่วยงานก าหนด)  
และจัดท าสัญญา/ข้อตกลง (สัญญาให้ใช้ตามแบบที่ คกก. นโยบายฯก าหนด (ระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 5) พร้อม
ทั้งจัดท าบันทึก (แบบฟอร์มท่ี 44 หน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญา/ข้อตกลง 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้รับมอบอ านาจลงนามสัญญา/ข้อตกลง 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
    - เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง 
    - เว็บไซต์ หน่วยงาน 

    - ปิดประกาศ โดยเปดิเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 

19 

20 

21 

22 

23 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง บริหารสัญญา/คกก. ตรวจรับพัสด ุตามสัญญา/ข้อตกลง
(แบบฟอร์ม 22 ระบบ e-GP) (ระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 7) 

ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆต่อไป 

25 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
1. ส่งสัญญา/ข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการโดยตรง และด าเนินการส่งมอบพัสดุ  
2. ส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง มูลค่าต้ังแต่ 1 ล้านบาท ให้ (แบบฟอร์มที่ 21 หน่วยงานก าหนด) 
    2.1. สตง.     
    2.2 กรมสรรพากร  
    2.3 คู่ฉบับส่งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (แบบฟอร์มที่ 21.1 หน่วยงานก าหนด) 
3. ส่งส าเนาสัญญาให้ คกก.ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 6) 
 

24 

ถูกต้อง 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งธนารักษ์พ้ืนท่ี) และรายงานผลการตรวจรับให้ 
แล้วเสร็จภายในวันท่ีท่ีก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบ

อ านาจเพื่อทราบ (ข้อ 175 (4) หรือ ข้อ 176 (6) แบบฟอร์ม 23 หน่วยงานก าหนด) และน าหลักฐานส่งการเงิน 

 

 

26 

จนท. (พัสดุ) ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย 
(แบบฟอร์ม 23.1 ระบบ e-GP) 

 

28 

จดัท าบนัทึก รายงานผลการพิจารณา (เมือ่โครงการส้ินสุด) 
ตามระเบียบ ข้อ 16 ในระบบ  e-GP 

 

27 

สิ้นสุด 

8
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

กรณีงบประมาณผูกพันข้ามปี 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                        

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สป.สธ. (กบ.รส.) ท าหนังสือเสนอส านักงบประมาณ 
5 

ราคาที่ผู้ประกอบการเสนออยู่ใน
วงเงินจังหวัดฯ เสนอ สป.สธ.        
ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของราคา กรณีวงเงินเกิน 
200 ล้าน ขออนุมัติปลัดกระทรวงฯ 
ไปพร้อมกัน 

ราคาที่ผู้ประกอบการ เสนอสูงกว่าวงเงินจังหวัด 
เสนอ สป.สธ. ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของราคา และขอใช้เงินสมทบคือ 

1. เงินงบประมาณ 

2. เงินบ ารุง (สถานะเงินบ ารุง/เอกสารอ่ืน)  
    (ศึกษารายละเอียดจากค าอธิบายแนบท้าย) 
    กรณีวงเงินเกิน 200 ล้าน ขออนุมัติปลดักระทรวง   
    ไปพร้อมกัน 

 

3 4 

A 

จนท./คกก. จัดท าบันทึกรายงานการพิจารณา และขอความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ระบบ e-GP ข้ันตอนท่ี 2 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ พิจารณา 

(แบบฟอร์มที่ 17 ระบบ e - GP) 

1.  เห็นชอบราคาที่ประกวดราคาได้ 

2.  ลงนามหนังสือเสนอ สป.สธ. (กบ.รส.) ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา 
    ก่อนท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน (ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2535 ข้อ 4  

    แบบฟอร์มที่ 17.1 สิ่งที่แนบมาด้วย ตามเอกสารที ่กบ.รส. ต้องการ) 
* คัดเลือกเรียงล าดับ 3 ราย ราคาต่ าที่สุดหรือคะแนนสูงสุดแล้วแต่กรณี  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 

1 

2 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สป.สธ. (กบรส.) ด าเนินการ 

-  ตรวจสอบระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
กรณีระยะเวลาเกินระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณเกินกว่าท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ 

ต้องเสนอต่อรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและรายงาน
ส านักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับอนุมัติ 

- ตรวจสอบอ านาจส่ังจ้างกรณีวงเงินเกิน 200 ล้าน 
เสนอปลัดกระทรวงพิจารณาอนุมัติส่ังจ้าง และ 

- แจ้งจังหวัดฯทราบ ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
ด าเนินการท าสัญญาต่อไป 

สป.สธ. (กบรส.) แจ้งจังหวัดทราบตามวงเงินที่
ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ  
ให้ด าเนินการต่อรองราคาหรือยกเลิก 

การประกวดราคาครั้งนั้น 

 

จนท.จัดท าหนังสือจังหวัดฯ แจ้งผู้ประกอบการ
เพื่ อด า เ นินการต่อรองราคา ตามที่ ส า นัก
งบประมาณอนุมัติวงเงิน  

7.1 

8.1 

8.2 

5 

ส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัต ิ

อนุมัติเตม็วงเงิน อนุมัติต่ ากว่าวงเงิน 

6 

7 8 

ต่อรองราคาได้ในวงเงินที่ส านกังบประมาณ 

อนุมัติ (มีหนังสือผู้ประกอบการเพื่อไว้เป็น
หลักฐาน) 

 
ด าเนินการต่อขั้นตอนที่ 19 

ต่อรองราคาไม่ได้ในวงเงินท่ีส านักงบประมาณอนุมัติ
ให ้จนท. จัดท าบันทึกเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ/
ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 
 1. ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น และด าเนินการ 
    จ้างใหม่ หรือ 

 2. เสนอ สป.สธ. (กบรส.) อุทธรณ์ไปส านักงบประมาณ 

     เพื่อทบทวนราคาใหม่อีกคร้ัง 

8.3 

9 

8.4 

สิ้นสุด 

 

 

แนวทางการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
e - bidding คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000.  บาท 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน รายการ / รายละเอียด
1.1  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินท่ีจะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบ

ด าเนินการไปตามแผนและตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และรายการ
ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

1.2  เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 และค าส่ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง และการอนุมัติการจ่ายเงิน
บริจาค ที ่ ลงวันที่ มิถุนายน 

1.3  เงินงบค่าเส่ือม ( ) ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช.
1.4  งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ

ขั้นตอนท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
พ.ศ. 2546 ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างเกิน 1 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี  ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี

กรณี เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงิน
กรณี ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว 

กรณี จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง / ก่อนด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณี ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พักที่มีราคาเกิน ล้านบาท (ต่อคร้ัง)
 ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหน่วยละ ล้านบาท 
 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน ล้านบาท (ต่อคร้ัง)
 ค่าซ้ือรถพยาบาลที่มีราคาเกิน ล้านบาท (ต่อคร้ัง)
 ค่าซ้ือยานพาหนะอ่ืนที่มีราคาเกิน ล้านบาท (ต่อคร้ัง)
(ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง

บ้านพักหรืออาคารที่พัก หรือเพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้างและยานพาหนะ ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ) และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 รายจ่ายเก่ียวกับที่ดิน ส่ิงก่อสร้างที่มีวงเงินแต่ละรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบ
เงินบ ารุง ปี 2561
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แนวทางการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - bidding) คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000.- บาท 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 

  1.1  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินท่ีจะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบ
ด าเนินการไปตามแผนและตามข้ันตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และรายการ
ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 
  1.2  เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 และค าส่ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง และการอนุมัติการจ่ายเงิน
บริจาค ที ่1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  1.3  เงินงบค่าเส่ือม (UC) ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
 1.4  งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง       
พ.ศ. 2546 ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างเกิน 1 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี  ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี 

   กรณี  เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงิน 

   กรณี  ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว  
                กรณี  จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง / UC ก่อนด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณี ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                         - ค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พักที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท (ต่อคร้ัง) 
                         - ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหน่วยละ 5 ล้านบาท  
                         - ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาท (ต่อคร้ัง) 
                         - ค่าซ้ือรถพยาบาลที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท (ต่อคร้ัง) 
                         - ค่าซ้ือยานพาหนะอ่ืนที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท (ต่อคร้ัง) 
                         (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
บ้านพักหรืออาคารที่พัก หรือเพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้างและยานพาหนะ ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554) และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 รายจ่ายเก่ียวกับที่ดิน ส่ิงก่อสร้างที่มีวงเงินแต่ละรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามข้อ 11 วรรคสอง ของระเบียบ
เงินบ ารุง ปี 2561 
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ง 

ขั้นตอนท่ี 3 ตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 11-13 การท าแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
          3.1  เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ ซ่ึงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
   1) ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   2) วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง 
      4) รายการขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

          3.2 ข้อยกเว้น  ไม่ต้องท าแผน และประกาศเผยแพร่ ม.11 (1) (2) (3) และ (4) 
   3.2.1 วิธีคัดเลือก 
       1) กรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได้ ตาม ม.56 (1) (ค) 
       2) ใช้ในราชการลับ/ความม่ันคง ตาม ม.56 (1) (ฉ) 
   3.2.2 วิธีเฉพาะเจาะจง 
          1) พัสดุผลิต/บริการทั่วไป วงเงินตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) ม.56 (2) (ข) 
          2) จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน เหตุอุบัติภัย ภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย และเชิญชวนทั่วไป
หรือคัดเลือกอาจล่าช้าเสียหายร้ายแรง ม.56 (2) (ง) 
          3) พัสดุที่จะขายทอดตลาด ม.56 (2) (ฉ) 
   3.2.3 จ้างที่ปรึกษา 
          1) วงเงินค่าจ้างตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) ม.70 (3) (ข) 
          2) จ าเป็นเร่งด่วน/เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ล่าช้าเสียหาย ม.70 (3) (ฉ) 
   3.2.4 การจ้างออกแบบ 
          1) ที่จ าเป็นเร่งด่วน/เก่ียวกับความม่ันคงของชาติล่าช้าเสียหาย ม.82 (3) 
          3.3  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ด าเนินการดังนี้ 
    1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง 
   2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศแผน 3 ช่องทางต่อไป 
  ข้อสังเกต 
  1. กรณีไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการนั้นได้ 
  2. การจัดท าแผนตาม พ.ร.บ. 2560 หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ยังไม่ได้มีการก าหนดว่าต้อง
ท าแผนและประกาศแผนก่อนการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นระยะเวลา (วัน เดือน ปี) เท่าใด  หน่วยงานของรัฐสามารถ
ท าแผนและประกาศแผนเวลาใดก็ได้ (ประกาศแผนช่วงเช้าจะจัดซ้ือจัดจ้างช่วงบ่ายย่อมท าได้) 
 
ขั้นตอนท่ี 4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปีหากไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวนให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 3 
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ขั้นตอนท่ี 5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
เผยแพร่แผน 3 ช่องทาง ข้อ 11 วรรคสาม คือ 

  (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

  (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
  (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  

  ข้อสังเกต 
  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA) ข้อ EB4 (1) 

ต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดประกาศและปลดประกาศโดยจัดท าค าส่ัง  (โรงพยาบาล) แต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ด าเนินการปิดประกาศและปลดประกาศ เพ่ือเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตามที่
ได้รับแต่งต้ัง  

ขั้นตอนท่ี 6 จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง   
  6.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง มิใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรค 1)  ด าเนินการ ดังนี้ 
     6.1.1 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 
     6.1.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ 

     6.1.3 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและจัดท า
ตาราง ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  ข้อสังเกต 
  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

  - มาตรา 9 หลักการ      ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุนั้น 

        ข้อห้าม       ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด 

           ยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

        ข้อยกเว้น      พัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ 
            อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

        (ถ้า Lock spec ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว) 
  * ระเบียบ ข้อ 21 วรรค 2 

   -  พัสดุที่จะซ้ือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

   -  พัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง มีการประกาศก าหนด มอก.แล้วให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุ      

เลข มอก. 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

 
 

 

บา 

   -  ถ้าพัสดุยังไม่มีการประกาศ มอก. และมีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ มอก. แล้วให้
ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

     6.1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  6.2  ในการจ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสาม  ด าเนินการ ดังนี้ 
      6.2.1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
            1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะ
ให้เจ้าหน้าที่  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ         

พิจารณาเห็นชอบ   

            2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

            3) คณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยถอดแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง และจัดท ารายการ ปริมาณงานและราคา และประมาณการราคาในเบ้ืองต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรอง
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการ ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
            4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 

                      ข้อสังเกต กรณีหน่วยงานของรัฐอ่ืน เช่น กองแบบแผน , ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ,  
กรมศิลปากร , อบต. , อบจ. เทศบาล ฯลฯ ได้จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างไว้แล้ว คณะกรรมการ/

เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับแต่งต้ัง ตามระเบียบ ข้อ 21 วรรคสาม อาจน าแบบรูปรายการนั้น        
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

     6.2.2 การก าหนดราคากลาง (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 และตาม พ.ร.บ.พัสดุ 2560 มาตรา 4, บัญชีมาตรฐานราคากลาง
ส่ิงก่อสร้าง) 
            1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
(ราคากลางท้องถิ่น) 
            2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

            3) คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท ารายงานผลการค านวณราคากลางโดยมีแบบ
แสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และจัดท าตาราง 
ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
            4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบราคากลาง (ก่อนการจัดท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง) 

   ข้อสังเกต 
   1. กรณีมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นร่วมเป็นกรรมการ เช่น โยธาธิการและผังเมือง, 
อบต. , อบจ. เทศบาล ต้องท าหนังสือขอเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ ไปก่อนจึงจะด าเนินการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่คนนั้นได้ 

 

าบาลทั่วไป 

2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
หรือประกาศเชิญชวนภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้น

แนวทางการปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนด ตามหนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว4 ลงวันที่ 24 
ต.ค. 2561 (ให้ศึกษาแนวทางหรือข้อส่ังการของ สป.สธ. แต่ละปีงบประมาณ) 

     รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพันข้ามปีงบประมาณด าเนินการ ดังน้ี
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้ส านักงบประมาณ 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้
2. ส าหรับกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ

ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
ควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงิน
ที่ส านักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งส านักงบประมาณทราบและด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอน
ต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว

3. ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้
ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน 
ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อนการด าเนินการจัดจ้าง กรณีที่การเปล่ียนแปลงดังกล่าว มีผล
ท าให้ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เกินกว่าร้อยละ 5 ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
จึงสามารถด าเนินการประกวดราคาได้

รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน กรณีราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถ่ิน) สูงกว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรด าเนินการ ดังน้ี

1. หากมีราคาที่ สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบว่ามีรายการในบัญชีฯที่เกิน
ความจ าเป็นต่อการสร้างอาคารและไม่เป็นสาระส าคัญ ก็ให้พิจารณาปรับลดรายการตามความจ าเป็น ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างความแข็งแรงและวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้เกิดความเสียหาย ให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ต่องานอาคารที่แท้จริง แต่ไม่ควรตัดรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จ าเป็น 
เช่น ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ

2. รายการส่ิงก่อสร้าง ไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ หากมีความจ าเป็นไม่
สามารถปรับลดรายการเงินราคากลางจังหวัดได้ และเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เกิน 5 หรือเกิน 
5 ไม่เกิน 10 ให้ด าเนินการเสนอส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมราคา ควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
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าบาลทั่วไป 

   2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
หรือประกาศเชิญชวนภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้น 

   แนวทางการปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนด ตามหนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว4 ลงวันที่ 24 
ต.ค. 2561 (ให้ศึกษาแนวทางหรือข้อส่ังการของ สป.สธ. แต่ละปีงบประมาณ) 
          รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพันข้ามปีงบประมาณด าเนินการ ดังน้ี 

  1. ให้หน่วยงานที่ได้รับผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้ส านักงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้ 

  2. ส าหรับกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ
ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
ควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงิน
ที่ส านักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งส านักงบประมาณทราบและด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอน
ต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว 

  3. ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้
ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน     
ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อนการด าเนินการจัดจ้าง กรณีที่การเปล่ียนแปลงดังกล่าว มีผล    

ท าให้ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เกินกว่าร้อยละ 5 ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว    

จึงสามารถด าเนินการประกวดราคาได้ 

  รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน กรณีราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถ่ิน) สูงกว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรด าเนินการ ดังน้ี 

  1. หากมีราคาที่ สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบว่ามีรายการในบัญชีฯที่เกิน         

ความจ าเป็นต่อการสร้างอาคารและไม่เป็นสาระส าคัญ ก็ให้พิจารณาปรับลดรายการตามความจ าเป็น ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างความแข็งแรงและวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้เกิดความเสียหาย ให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ต่องานอาคารที่แท้จริง แต่ไม่ควรตัดรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จ าเป็น 
เช่น ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ 

  2. รายการส่ิงก่อสร้าง (ไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ) หากมีความจ าเป็นไม่
สามารถปรับลดรายการเงินราคากลางจังหวัดได้ และเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เกิน 5% หรือเกิน 
5% ไม่เกิน 10% ให้ด าเนินการเสนอส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมราคา ควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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าลทั่วไป 

  3. เกิน 10% ขึ้นไป (สูงกว่า ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เกินกว่าร้อยละ 5) ให้เสนอส านัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อส านักงบประมาณ
เห็นชอบความเหมาะสมแล้ว ส านักงบประมาณ จะให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติต่อ
ครม. เมื่อ ครม.อนุมัติแล้วจึงจะก่อหนี้ผูกพันได้ 

  4. รายการส่ิงก่อสร้างที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้
ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม.ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เกินกว่าร้อยละ 5 ให้เสนอขออนุมัติต่อครม.ก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงสามารถ
ด าเนินการประกวดราคาได้ 

  รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว กรณีราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถ่ินสูงกว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร) ด าเนินการ ดังน้ี 

  รายการส่ิงก่อสร้าง ที่มีราคากลางจังหวัดสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อได้ผลการจัดจ้างแล้ว 
มีวงเงินสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้พิจารณาหาแหล่งงบประมาณมาสมทบเพ่ิมเติม ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 26 น าเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจโอนและ หรือเปล่ียนแปลงรายการภายใต้แผนงบประมาณ
เดียวกัน 

  ข้อ 27 การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (กรณีสมทบเกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ หากสมทบด้วยงบประมาณแต่เป็นคนละ
แผนงานกัน ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ) 

 

ขั้นตอนท่ี 7 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(ลงระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายการดังนี้ 
    (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
    (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

            งานก่อสร้างที่จะซ้ือหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
    (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
    (4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

         ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 

    (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

    (6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

    (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
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  ข้อสังเกต ข้อ 83 ก าหนดว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือ
วิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเป็นส าคัญตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. การซ้ือหรือจ้างที่ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพดีเพียงพอ       

ตามความต้องการใช้งาน ให้ใช้เกณฑ์ราคาที่เสนอราคาต่ าสุด 

  2. การซ้ือหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะจ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่
มีคุณภาพ ให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาให้ใช้เกณฑ์ราคา  
  3. การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยก
มาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดแล้ว  ให้ด าเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2  ต่อไป  
   7.2 เจ้าหน้าท่ีจัดท าค า ส่ังจั งหวัดฯ แต่ง ต้ังคณะกรรมการด าเนินการวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย 

    1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

     2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
     3. ผู้ควบคุมงาน (กรณีจ้างก่อสร้าง) 

  องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 26 
  ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน จะแต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
โดยค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็น
กรรมการนั้นด้วย 

  ข้อห้าม ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานจ้างก่อสร้าง) 
  ข้อสังเกต 
  1. กรณีจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการท าได้ แต่ต้องไม่มากกว่ากรรมการจ านวน
ที่แต่งต้ัง 
  ตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจรับ (ในการจ้างก่อสร้างประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการจาก
หน่วยงาน หรือกองแบบแผน หรือจากโยธาธิการและผังเมืองรวม 4 คน (ไม่รวมประธาน) หาก มีความจ าเป็นต้อง
แต่งต้ังบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการต้องไม่เกิน 4 คน) 
   2. ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นเลขค่ี 
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  3. ประธานและกรรมการต้องไม่เป็นผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ สัญญา          
ตามระเบียบฯ ข้อ 27 หากทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้ลาออกจากท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นประธานหรือกรรมการ 
และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบและส่ังการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

  4. เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ควรร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
  องค์ประชุมคณะกรรมการ ข้อ 27 
  1) คณะกรรมการต้องมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  2) ประธานต้องอยู่ประชุมด้วยทุกคร้ัง หากประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้ังประธานใหม่แทน 
  3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การลงมติโดย ถือเสียงข้างมาก     
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด 
  4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานจ้างก่อสร้าง) การลงมติให้ถือมติเอกฉันท์ (กรรมการ     

มาครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบองค์ประชุมแต่ต้องเกินก่ึงหนึ่งก็คือว่าครบองค์ประชุมแล้ว) ทุกเสียงขององค์
ประชุมเห็นพ้องต้องกันกันหมดเรียกว่ามติเอกฉันท์ 
  กรณี กรรมการคนใดเห็นต่างให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ต้องลงนามในการเข้าร่วมประชุม แต่ไม่
ลงนามในมติที่ประชุม (ไม่ต้องลงนามในใบตรวจรับพัสดุ)  
   7.3 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างประกาศ และร่างเอกสารซ้ือ/จ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ตามระเบียบฯ ข้อ 43 การน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง     
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
       7.3.1 การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท    
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1) 
        7.3.2 การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น       

จากผู้ประกอบการ ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (2) 
  ข้อสังเกต  
  (1) กรณีร่างประกาศ และร่างเอกสารซ้ือ/จ้าง จ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบสามารถท าได้ 

  เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ ไม่รัดกุมให้ส่งร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 

  (2) การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศ โดยต้องเป็นวันและเวลาท าการเท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเป็นเกณฑ์ 
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โรงพยาบาลทั่วไป 

  ตัวอย่าง ประกาศวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 (5 วันท าการ) วันที่ก าหนดในการเสนอราคา     
เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  (3) การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้าง จะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้
ในเอกสารซ้ือหรือจ้าง ข้อ 44 

       3.1 กรณี น าตัวอย่างมาแสดงเพ่ือทดลอง , ทดสอบ, น าเสนองานให้หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุก าหนดให้น ามาตามวัน เวลา ณ สถานที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

       3.2 กรณี การประกวดราคาต้องมีเอกสารที่เป็นสาระส าคัญ ประกอบการยื่นข้อเสนอผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณมาก การน าเข้าระบบประกวดราคาฯ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดให้น าเอกสารพร้อมสรุปจ านวนเอกสารมาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารนั้นด้วย 

                    กรณีท่ี 3.1 และ 3.2 ให้ระบุเป็นเงื่อนไขในเอกสารซ้ือหรือจ้างให้ชัดเจนโดย 

        - ต้องก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันที่เสนอราคา  
        - เว้นแต่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ ให้หน่วยงานพิจารณา 

         ก าหนดมากกว่า 1 วัน ได้แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา 
(ดังนี้ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซ้ือหรือจ้าง ให้ชัดเจน) 
   (4) กรณีในการจัดหาท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องค านึงเทคโนโลยีของพัสดุ           

และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เป็นเหตุให้มีปัญหาในการคัดเลือกข้อเสนอ เนื่องจากข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกัน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้วยเทคนิค หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก    
ข้อ 55 (1) วรรค 2 

   7.4 ให้เจ้าหน้าที่ท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคา แล้วแต่กรณี (ตาราง ป.ป.ช.) 
ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดและน าข้อมูลรายละเอียดราคากลาง , การค านวณราคากลางในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ลงประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมการประกาศ
ร่าง TOR ไปจนถึงวันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง หรือเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ พิจารณาผล
การประกวดราคาฯ เสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน  

   7.5 จัดท าแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   ข้อสังเกต เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการแปลงไฟล์รายละเอียดคุณลักษณะ และแบบรูปรายละเอียด
ให้เป็น PDF และแนบสกุลไฟล์ .xls ใช้เฉพาะงานจ้างก่อสร้าง 

ขั้นตอนท่ี 8 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงาน   

ของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 7 

 

 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
19



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

      

 

 

 

พยาบาลทั่วไป 

 

ขั้นตอนท่ี 9 หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ/จ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ (ผู้ยื่นข้อเสนอ) มีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตัว ตามระเบียบฯ ข้อ 46 

ขั้นตอนท่ี 10 การประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง ผู้ประกอบการมีสิทธิให้         
ความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง เปิดเผยตัวระเบียบฯ ข้อ 46 
     กรณี ผู้ประกอบไม่มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน    

ของรัฐพิจารณาด าเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 12 

ขั้นตอนท่ี 11 กรณีท่ีมีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ (คณะกรรมการ) จัดท า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้างตามข้อ 21 พิจารณาว่าสมควร
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ตามระเบียบฯ ข้อ 47 
                11.1 กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

                11.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ    

หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ       

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

                 11.3 กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง          
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมความเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

ขั้นตอนท่ี 12 ในกรณีไม่มีความคิดเห็นหรือพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานพร้อมความเห็น
ประกอบด้วยเอกสารเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  พิจารณาความเห็นชอบ ดังนี้ 
   12.1 เห็นชอบบันทึกรายงานร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างคร้ังนี้ 
   12.2 พิจารณาลงนามประกาศเชิญชวน (ประกาศจังหวัด) 
 

 

 

 

 

 
 

พยาบาลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาและลงนามประกาศเชิญชวน (ประกาศ
จังหวัดฯ) (กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 )

ขั้นตอนท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
.1 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารซ้ือหรือจ้าง 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผยของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด มาตรา 62

การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่จะประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วยโดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ ข้อ 51 (1)  (4) 

วงเงินการซ้ือ/จ้างคร้ังหน่ึงเกิน (บาท) แต่ไม่เกิน (บาท) 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า  

(วันท าการ)
เกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
เกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ
เกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ
เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ

  ข้อสังเกต 1. ในกรณีที่มีการขายให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้อง
เสียไปในการจัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา

2. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผู้รับหรือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังก่อนมีสิทธิ
ขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก ตามข้อ 49

กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 50

การยกเลิกการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่
ประกาศและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซ้ือ
หรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้หน่วยงานของรัฐ
ยกเลิกการด าเนินการซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ตามข้อ 53
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พยาบาลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 13 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาและลงนามประกาศเชิญชวน (ประกาศ
จังหวัดฯ) (กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 12) 
 

ขั้นตอนท่ี 14 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ 

   14.1 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารซ้ือหรือจ้าง 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผยของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด มาตรา 62 

   14.2 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับ 

คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่จะประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วยโดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ ข้อ 51 (1) – (4) 
 

วงเงินการซ้ือ/จ้างคร้ังหน่ึงเกิน (บาท) แต่ไม่เกิน (บาท) 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า  

(วันท าการ) 
เกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

เกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

เกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 

เกิน 50 ล้าน  ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 

    ข้อสังเกต 1. ในกรณีที่มีการขายให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้อง
เสียไปในการจัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ     

เพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา 

        2. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผู้รับหรือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังก่อนมีสิทธิ
ขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก ตามข้อ 49 

   14.3 กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 50 

   14.4 การยกเลิกการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่
ประกาศและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซ้ือ
หรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้หน่วยงานของรัฐ
ยกเลิกการด าเนินการซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ตามข้อ 53 
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พยาบาลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 15 กรณีก าหนดให้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม จะต้องสอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ของหน่วยงานรัฐหรือท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด โดยหน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในเครือข่าย
ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ท าการ ตามข้อ 52 

ขั้นตอนท่ี 16 เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ผู้ประกอบการเสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 2)  
     ข้อสังเกต ห้ามมิให้ร่นหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงก าหนดวันเสนอราคา เว้นแต่กรณีที่
กรมบัญชีกลางแจ้งเล่ือนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน่ืองจากมีปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวกับการเสนอราคา
ผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ด าเนินการเป็นประการใดแล้ว               
ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย ตามข้อ 54  

ขั้นตอนท่ี 17 เมื่อส้ินสุดการเสนอราคาแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
พิจารณาและด าเนินการดังนี้ ตามข้อ 55 

     1). จัดพิมพ์ใบเสนอราคา (จะพิมพ์ใบเสนอราคาได้ต่อเมื่อพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงใน
ระบบจะพิมพ์ใบเสนอราคาได้เฉพาะรายที่คุณสมบัติถูกต้องเท่านั้น) และเอกสารการเสนอราคาของทุกราย   

จากระบบจ านวน 1 ชุด โดยคณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
    ข้อสังเกต ทั้งนี้การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่าน้ีคณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะ
ด าเนินการตามข้อ 83 (3) แล้วเสร็จ 
      2). ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และตัวอย่าง 
(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานทุกรายหรือเอกสารท่ีก าหนดให้ส่งภายหลัง (ภายใน 5 วันท าการ         
ตามข้อ 44) แล้วคัดเลือกผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านเทคนิค, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดในประกาศจังหวัด          

และเอกสารแนบท้าย  
     3). ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศของ ป.ป.ช. (2 ล้านบาทขึ้นไป) ดังนี้ 
        3.1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      3.2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
   3.3. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า    
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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าบาลทั่วไป 

     ข้อสังเกต - การพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอได้ 
แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด ให้คัดรายชื่อรายนั้นออกจากการประกวดราคาในคร้ังนั้นตามข้อ 55 (2) วรรคสอง 
     - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(spec) ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากประกาศเชิญชวน ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่มี
ผลให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นตามข้อ 55 (2) วรรคสาม 

     - การตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานจากรายชื่อกรมบัญชีกลาง และไม่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (จากเว็บไซต์ของ ป.ป.ช.) 
   4) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอลงในระบบ e-GP 

   5) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาคณะกรรมการลงชื่อก ากับทุกแผ่น 

   6) ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานต้องท าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรอง
เพ่ือตรวจสอบหนังสือดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ (กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจจะโทรศัพท์สอบถามล่วงหน้าไป
ก่อนก็ได้และหนังสือรับรองผลงานต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
   7) ตรวจสอบหลักประกันและใช้หลักประกันในการเสนอราคาที่มิใช่หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ 

   7.1  มูลค่าหลักประกันการเสนอราคา ก าหนดร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ หรือราคาพัสดุ
ที่จัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังนั้น (ไม่ใช่มูลค่าของราคากลาง) ข้อ 168 

  ข้อสังเกต - กรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ ก าหนดสูงกว่าร้อยละ 5 
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ ข้อ 168 

      - กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน ข้อ 169 

      - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอวางหลักประกันสูงกว่าที่ก าหนดไว้ประกาศเชิญชวน ให้อนุโลมรับได้ 

   7 .2  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่มีวงเงินซ้ือหรือจ้างต้ังแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ข้อ 166 

       (1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ ใช้เช็ค           
หรือดราฟท์ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ข้อ 166 (1) 
       (2) หนัง สือค้ าประกันอิเ ล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ข้อ 166 (2) 
       (3)  พันธบัตรรัฐบาลไทย ข้อ 166 (3) 
       (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนอนุโลมให้ใช้ตามแบบของธนาคาร ข้อ 166 (4) 
 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
23



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

       

 

 

 

าบาลทั่วไป 

     หลักประกันการเสนอราคาตามข้อ 7.2 (1) (3) (4) มีเงื่อนไขคือ วันเสนอราคาต้องส่งใน
รูปแบบ PDF FILE และให้หน่วยงานของรัฐก าหนดผู้ที่ยื่นข้อเสนอส่งต้นฉบับมาให้หน่วยงานตรวจสอบ      

ความถูกต้องตามวันเวลาที่ก าหนดวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจ
ด าเนินการในวันใดได้ ให้ก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่ไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ต้องระบุไว้
ในเงื่อนในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจน 

   7.3  คืนหลักประกันแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องคืนภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ าสุดเรียงกันไม่เกิน 3 ราย ได้คืนได้ต่อเมื่อท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
    ข้อสังเกต - กรณีเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ให้คืนธนาคารผู้ออกหนังสือผ่านทาง
ระบบ  e-GP 

       - กรณีไม่มารับตามก าหนดส าหรับหนังสือค้ าประกัน (ภายใน 15 วัน) ให้รีบส่ง
ต้นฉบับให้ผู้ยื่นเสนอทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับโดยเร็วพร้อมแจ้งผู้ค้ าประกัน ธนาคาร บริษัทเงินทุน 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
  กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอถูกต้อง 
  17.1 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียง
รายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผล สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ข้อ56 

  17.2 การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์
ราคาข้อ 57 หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ าสุดของผู้ท่ี
เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในคร้ังนั้น 

                    กรณี  มี ผู้ เสนอราคาเพียงรายเดียว พิจารณาแล้วราคาเหมาะสมเป็นประโยชน์ ให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือรับราคาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างต่อไป 

                    กรณี ไม่มีผู้เสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น ทั้งนี้ให้เสนอเพ่ือด าเนินการ
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
                    1. ด าเนินการโดยท า e-bidding ใหม ่

                    2. ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 
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พยาบาลทั่วไป 

                    3. ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้เร่ิมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ 
  17.3 กรณีราคาของผู้ท่ีชนะการเสนอราคาต่ าสุดแต่ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างตามข้อ 22     
ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ 17.4 

  17.4 ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่ต่ าสุดคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง        

หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสมก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

  17.5 ถ้าด าเนินการตาม 17.4 แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือ
ว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาทีเ่หมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

  17.6 ถ้าด าเนินการตาม 17.5 แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ 
ลดจ านวน หรือลดเน้ืองาน หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น       
แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56  วรรคหน่ึง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง        

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง
ตามข้อ 22 

             กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
  17.7 กรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เ พ่ือยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) แล้วแต่กรณี  
ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอ่ืนให้เร่ิม
กระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒ ทั้งนี้ ตามระเบียบฯข้อ 56 
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การฝ่ายบริหาร  
  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

  ข้อสังเกต 1. ว่าการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯข้อ 57 (1) และ (2) นี้เป็นเร่ืองการ
ต่อรองราคามิใช่เป็นการเสนอราคาใหม่ ดังน้ัน ผู้เสนอราคาจึงมีสิทธิเพี ยง 2 ทาง คือ ยืนยันราคาเดิม         

หรือยอมลดราคาลงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ส่วนราชการก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องชี้แจงให้ผู้เสนอราคาทราบถึงสิทธิทั้งสองทางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งในการแจ้ง  
เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเร่ืองถ้วยค าในการแจ้งด้วยว่าเป็นการต่อรองราคามิใช่เป็นการ
เสนอราคาใหม ่

     2. การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 57 (3) 
        หากด าเนินการต่อรองราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ 57 (2) แล้วไม่ได้ผล 
(ราคายังเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง) คณะกรรมการมีทางเลือกที่จะเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
ส่วนราชการให้ทางใดทางหนึ่ง คือ 

     3. ลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องาน 

       การเสนอลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานลงนี้ ปัญหาส าคัญอยู่ที่การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กล่าวคือ คณะกรรมการจะต้องไม่เข้าใจว่า การลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานนั้นเป็นการลด
จากผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ได้จากการต่อรองราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 57 (1) และข้อ 57 (2) 
แล้วแต่กรณี ในบางคร้ังเคยปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการไม่สามารถค านวณราคาของรายการจ านวน    

เนื้องานลงได้เอง ก็จะให้ผู้เสนอราคารายต่ าสุดนั้นไปเสนอราคามาใหม่ ซ่ึงการด าเนินการลดจ านวน ลดเนื้องาน
ลงนี้ ต้องไม่ลืมว่าเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดภายหลังจากการเปิดซองก่อนท า สัญญานั้น 
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยว่าการลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานลง ก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกันหรือไม่ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้วิธีการลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องาน 
จึงเป็นสาระส าคัญ ส าหรับวิธีการลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานนั้น มีวิธีปฏิบัติ กล่าวคือหน่วยงานของรัฐ
จะลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานใด ต้องลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานจากผู้เสนอราคาทุกราย 
เมื่อลดลงแล้วหากผู้เสนอราคารายต่ าสุดท่ีได้จากการต่อรองราคาตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 57 (1) หรือข้อ 57 
(2) แล้วแต่กรณี ยังเป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุดอยู่ กรณีเช่นนี้คณะกรรมการก็สามารถเสนอความเห็นต่อผู้มี
อ านาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติส่ังซ้ือหรือจ้างต่อไปได้โดยไม่ถือว่า การลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานนี้ 
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน แต่หากการปรับลดดังกล่าวมีผลท า ให้ล าดับ 
ผู้เสนอราคารายต่ าสุดเปล่ียนแปลงกรณีต้องถือว่าการปรับลดก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้า
เสนอราคาด้วยกัน ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี หากเป็นกรณีท่ีส่วนราชการไม่
สามารถปรับลดราคาของผู้เสนอราคาทุกรายจากข้อมูลของผู้เสนอราคาที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่ได้เอง กรณีนี้ก็
ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน 

 

 

 

26
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

       

 

 

 

าลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 18  เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดท าบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมด เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พร้อมท้ังลงระบบ 
e-GP ขั้นตอนท่ี 3) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา  โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ท่ี เสนอราคาต่ าสุด        
หรือคะแนนสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ข้อ 55 (3) 
   ข้อสังเกต  เจ้าหน้าที/่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบด้วยว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบ
ปีเดียวหรืองบผูกพันข้ามปีงบประมาณต้องด าเนินการตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2534 

   18.1 กรณีงบปีเดียว เจ้าหน้าท่ี และคณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา     

การจัดซ้ือจัดจ้างและขอความเห็นชอบเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณา 

      1. อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ปลัดกระทรวงเกิน 
200 ล้านบาท) 
      2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 19 

   18.2 กรณีงบประมาณผูกพันข้ามปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของ flow chart   A   โดยมี 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1)  เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้างและ
ขอความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณา 

      1. เห็นชอบราคาที่ประกวดราคาได้ 

      2. ลงนามหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โดยกองบริหารการสาธารณสุข)
เสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อนท าสัญญาก่อหน้ีผูกพัน ตามระเบียบการก่อหน้ี
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ข้อ 4  
    ข้อสังเกต  หนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
            1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรฯ รายงานส่ิงก่อสร้างอาคาร 
            2. รายละเอียดโครงการ (ชี้แจงเหตุผล/ความจ าเป็นในการขอรับจัดสรร) 
พร้อมระบุรายละเอียดและพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละชั้นปรับวงเงินให้เท่างบประมาณจัดสรร 

            3. รายงานผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

        3.1  ส าเนาหนังสือการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
        3.2  ประกาศจังหวัด/หนังสือเชิญชวนเสนอราคา (ระบุสูตรค่า K) 
        3.3  ผลการจัดจ้าง และรายงานผลการประกวดราคา 
            4. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ของกองแบบแผน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

            5. ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ) ของจังหวัด 

            6.  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ของผู้รับจ้างที่ปรับราคาตามวงเงินที่
ประกวดราคาได้ และคณะกรรมการประกวดราคาฯได้ตรวจสอบและลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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                 7.  หนังสือต่อรองราคา (ถ้ามี) 
                 8.  หลักฐานต่างๆ เอกสารของผู้เสนอราคาได้ 

                 9.  แบบรูปและรายการก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบราคาเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
                 10. ส าเนาหนังสือขออนุมัติตามสายงาน (หน่วยงาน/จังหวัด/สป.สธ) 
                 11. ระเบียบการก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2549         
ข้อ 4 (1) ระบุว่าในกรณีที่เป็นรายการที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดจ้างที่ได้ด าเนินการแล้ว          
ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 

                 12. ไฟล์ข้อมูลราคากลางจังหวัด (Excel) เพ่ือส่งส านักงบประมาณพิจารณา
ราคา เขียนลง CD 

            13. เอกสารต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และติดดัชนีด้านข้าง เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา 
     (2)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาเห็นชอบลงนามในหนังสือ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     (3)  กรณีราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในวงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง  (งบประมาณ) จังหวัดฯ       

ท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวงฯ เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา (กรณี วงเงินเกิน 
200 ล้านบาท กองบริหารการสาธารณสุขจะท าเร่ืองขออนุมัติส่ังจ้าง เสนอปลัดกระทรวงฯ ไปพร้อมกัน) 
     (4)  กรณีราคาที่ ผู้ยื่นข้อเสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณจังหวัดฯ ท าหนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวงฯ เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาและหน่วยงานของรัฐต้องเสนอว่า
จะใช้แหล่งเงินประเภทใดสมทบ เช่น  
      1.  ขอใช้เงินงบประมาณ 

      2.  เงินบ ารุงโรงพยาบาลต้องแจ้งสถานะเงินบ ารุง หนี้สิน และวัสดุคงคลัง 
     (5)  กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาคท าหนังสือรายงานผล
การพิจารณาจัดจ้างและพิจารณาความเหมาะสมของราคา เสนอปลัดกระทรวงฯ เพ่ือท าความตกลงกับ      

ส านักงบประมาณ 

    (6)  ส านักงบประมาณพิจารณาราคาและเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    (7)  กรณีส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเต็มวงเงิน 

       7.1  กองบริหารการสาธารณสุข ด าเนินการ 

       - ตรวจสอบระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณกรณีระยะเวลาเกิน ต้องเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาอนุมัติและรายงานส านักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
(ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 7 (2) ) 
       - ตรวจสอบอ านาจส่ังจ้างกรณีวงเงินเกิน 200 ล้านบาท เสนอปลัดกระทรวงฯ
พิจารณาอนุมัติส่ังจ้าง และแจ้งจังหวัดทราบด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อไป 
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     (8)  กรณีส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติต่ ากว่าวงเงิน 

       8.1  กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งจังหวัดทราบตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจาก   

ส านักงบประมาณ (ให้ด าเนินการต่อรองราคาหรือยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น) 
       8.2  เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอ        

เพ่ือด าเนินการต่อรองราคา ตามท่ีส านักงบประมาณอนุมัติวงเงิน 

      8.3  ด าเนินการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ยื่นข้อเสนอยินดีลดราคาเท่ากับ
วงเงินที่ส านักงบประมาณอนุมัติ (ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือเพ่ือไว้เป็นหลักฐาน) ด าเนินการต่อตามขัน้ตอนที่ 19 

      8.4 ด าเนินการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ  ไม่สามารถต่อรองราคาได้ขอยืนยัน
ราคาเดิม หรือลดราคาไม่ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าบันทึก
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา  
          (1)  ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและด าเนินการจ้างใหม่ 
           (2)  เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านกองบริหารการสาธารณสุข อุทธรณ์ไป
ส านักงบประมาณเพ่ือทบทวนราคาใหม่อีกคร้ัง) 
 

ขั้นตอนท่ี 19 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบตามรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติ
ส่ังซ้ือส่ังจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ 3 ช่องทาง คือ 

    (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

    (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
    (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
    ข้อสังเกต  แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อ 59      
ให้น าความในข้อ 42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ขั้นตอนท่ี 20 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ ภายใน 7 วันท าการ ตามมาตรา 117 นับแต่วันที่ประกาศผลผู้ชนะในระบบฯ หรือในกรณีที่มี        
การอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้  
    ข้อสังเกต (1) กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว สามารถลงนามสัญญาได้
โดยไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค0305.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

        (2) กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพียงรายเดียว 
กรณีนี้จะต้องรอผลการอุทธรณ์ (7 วันท าการ) 
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าบาลทั่วไป 

      (3) การอุทธรณ์ 
          3.1 ผู้ประกอบการมีสิทธิ์อุทธรณ์หน่วยงานของรัฐ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ในกรณีที่
เห็นว่าหน่วยงานมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดใน พ.ร.บ. พัสดุ กฎกระทรวง ระเบียบ 
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือคัดเลือกเป็นคู่สัญญาของรัฐ ม.114 

          3.2 ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ในเร่ืองดังต่อไปนี้ไม่ได้ 

        (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา มีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้างตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 

        (2) การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตาม ม.67 

        (3) การละเว้นการอ้างถึง พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก
ตาม พ.ร.บ. นี้ ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน       

ของหน่วยงานของรัฐ 

        (4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ม.115 

           3.3 ผู้ประกอบการจะอุทธรณ์ จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ม.116 

           3.4 ผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วัน
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ม.117 

           3.5 หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
        กรณี  เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ให้ด าเนินการตามความเห็นน้ันภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว (7 วันท าการ) 
        กรณี  ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เขียนรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผล ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตาม ม.119 ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันท่ี
ครบก าหนด (7 วันท าการ) ม.118 

       3.6 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับรายงาน ตาม ม.116 หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาออกไป
ได้ไม่เกิน 2 คร้ังๆละ ไม่เกิน 15 วัน 

            - การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 

            - ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ หรือการยุติเร่ืองฟ้องต่อศาล 
เพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง           

ที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างนั้นแล้ว ม.119 

ขั้นตอนท่ี 21 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการอุทธรณ์ในกรณีไม่มีผู้อุทธรณ์ ตามประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคา และท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ         
แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา เตรียมหลักประกันสัญญา และเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือมอบอ านาจ อากรแสตมป์ 
บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าเนาเงินฝากธนาคาร เป็นต้น (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4) 
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ขั้นตอนท่ี 22 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง โดยหน่วยงานของรัฐ
จัดเตรียมสัญญา 2 ฉบับ ตามข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รูปแบบสัญญาให้ด าเนินการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระบบ e-GP 
ขั้นตอนท่ี 5) 
    กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 96 (3) ก็ได้ 

    การตรวจสอบหลักประกันสัญญา ด าเนินการดังนี้ 
    1. มูลค่าหลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน   

ตามสัญญา ข้อ 168  

    ข้อสังเกต  -  กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ  จะก าหนดมูลค่า
ของหลักประกันสัญญาสูงกว่า 5 % แต่ไม่เกิน 10 % ก็ได้ 

        -  กรณีคู่ สัญญา น าหลักประกันสัญญามาวางที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ เอกสารเชิญชวนหรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้ 

    2.  หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อ 167 

      2.1  เงินสด 

      2.2  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค        
หรือดราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

      2.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้       
(ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด) 
      2.4  หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนอนุโลมให้ใช้ ตามแบบของธนาคาร/ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

      2.5  พันธบัตร รัฐบาลไทย 

      ข้อสังเกต  1. กรณีน าเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญาให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการ
น าเงินสดฝากคลังจังหวัด 
              2. กรณีเช็ค/ดราฟท์ 
              3. หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
              4. พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    3.  จัดท าหนังสือสอบถามธนาคารว่าได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าวหรือไม่ 
    4.  หากธนาคารไม่ได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าว ต้องรีบแจ้งหนังสือให้ผู้ขาย        

หรือผู้รับจ้างน าหลักประกันใหม่มาแทน หรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้  
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าล
ทั่วไป 

บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 
 

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ท่ีต้องเสียอากร ผู้ท่ีต้องขีดฆ่า
แสตมป์ 

7. ใบมอบอ านาจ คือใบต้ังตัวแทนฯ 

(ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ 

    หลายคน การท าการคร้ังเดียว 

(ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ 

    หลายคนร่วมกระท าการมากกว่า 

    คร้ังเดียว 

 

 
10 บาท 

 
 

30 บาท 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
 

ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

(ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า 

     คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหลายคน 

     ต่างคนต่างกระท ากิจการแยกกันได้  
     คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 

 

30 บาท 

 

ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

 
  การปิดอากรแสตมป์และตราสาร 
  เมื่อท าสัญญาจ้าง / ใบส่ังจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับของสัญญาจ้าง 
เป็นมูลค่า ดังนี้ 
   มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน       1,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน      1 บาท 
  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน     10,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน     10 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน    100,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน   100 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน  1,000,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน 1,000 บาท 
  (กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษจะต้องเพ่ิมจ านวนอีก 1 บาท) 
  และปิดอากรที่คู่สัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง เป็นเงิน 5 บาท 

  กรณีมูลค่าของสัญญา วงเงิน 200,000 บาทข้ึนไป ให้ผู้รับจ้างช าระเป็นตราสารแทนการปิดอากร
แสตมป์ ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญาจ้าง ณ ท่ีท าการสรรพากรนั้น ทั้งนี้   
หากล่าช้าผู้รับจ้างจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 
  -  กรณ ี เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 5 เท่า 
  -  กรณี  ไม่เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 2 เท่า 
 

 

 

าลทั่วไป 

(ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6  บัญชีอัตราอากร
แสตมป์ ท้ายหมวด 6  ประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร เก่ียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เร่ือง ก าหนดวิธีการ
ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ)
ข้อสังเกต สัญญาซ้ือขาย  ใบส่ังซ้ือ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์หรือท าตราสาร 

ขั้นตอนท่ี 23 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนท่ี 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนังสือส่ง
ผู้เก่ียวข้อง (ระบบ ขั้นตอนที่ 6) ดังนี้ 

1. ส่งสัญญาคู่ฉบับ หรือข้อตกลง  ให้กับคู่สัญญาโดยตรง
2. ส่งส าเนาสัญญา หรือข้อตกลง  ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท า

สัญญา หรือข้อตกลง ระเบียบข้อ 164 ให้
2.1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2.2 กรมสรรพากร

3. ส่งส าเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)
4. ส่งส าเนาสัญญาให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ข้อสังเกต 1. กรณีแต่งต้ังผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน หน่วยงานจัดท าหนังสือเสนอ

ผู้อ านวยการกองแบบแผนเพื่อให้จัดส่งช่างผู้ควบคุมงานมาควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมส่งส าเนาสัญญาจ้าง  
2. การก่อสร้างที่อยู่ในเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองฯ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งแบบแปลนก่อสร้างไปยัง
หน่วยงานที่ควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารนั้น เช่น เทศบาล อบต.ฯลฯ

ขั้นตอนท่ี 25  บริหารสัญญา (ระบบ  ขั้นตอนที่ 7) ตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง และการต้ังเบิก
จ่ายเงิน ตามสัญญาหรือข้อตกลง (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป)

ขั้นตอนท่ี 26  เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่)  
และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุงานซ้ือหรือจ้าง เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบตามระเบียบ ข้อ 175 (4) หรือ ข้อ 176 (6)     
และน าหลักฐานส่งการเงินเพื่อจ่ายเงินต่อไป
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

 

 

าลทั่วไป 

(ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 , บัญชีอัตราอากร
แสตมป์ ท้ายหมวด 6 , ประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร เก่ียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เร่ือง ก าหนดวิธีการ
ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ) 
ข้อสังเกต  สัญญาซ้ือขาย , ใบส่ังซ้ือ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์หรือท าตราสาร  

ขั้นตอนท่ี 23 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 

ขั้นตอนท่ี 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนังสือส่ง
ผู้เก่ียวข้อง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 6) ดังนี้  
  1. ส่งสัญญาคู่ฉบับ หรือข้อตกลง  ให้กับคู่สัญญาโดยตรง 
  2. ส่งส าเนาสัญญา หรือข้อตกลง  ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท า
สัญญา หรือข้อตกลง ระเบียบข้อ 164 ให ้

   2.1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

   2.2 กรมสรรพากร 
  3. ส่งส าเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
  4. ส่งส าเนาสัญญาให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

   ข้อสังเกต 1. กรณีแต่งต้ังผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน หน่วยงานจัดท าหนังสือเสนอ
ผู้อ านวยการกองแบบแผนเพื่อให้จัดส่งช่างผู้ควบคุมงานมาควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมส่งส าเนาสัญญาจ้าง   
      2. การก่อสร้างที่อยู่ในเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองฯ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งแบบแปลนก่อสร้างไปยัง
หน่วยงานที่ควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารนั้น เช่น เทศบาล อบต.ฯลฯ 

 

ขั้นตอนท่ี 25  บริหารสัญญา (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 7) ตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง และการต้ังเบิก
จ่ายเงิน ตามสัญญาหรือข้อตกลง (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป) 
 

ขั้นตอนท่ี 26  เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่)  
และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุงานซ้ือหรือจ้าง เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบตามระเบียบ ข้อ 175 (4) หรือ ข้อ 176 (6)     
และน าหลักฐานส่งการเงินเพื่อจ่ายเงินต่อไป 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 

 

 

ลทั่วไป 

(ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารงานพัสดุ ในกรณีต่างๆ ต่อไป) 
ขั้นตอนท่ี 27 เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ  
ตามรายการดังต่อไปนี้  ข้อ 16 

    (1) รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนท่ี 2 หมวด 3 ส่วนท่ี 2 และหมวด 4    
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี   
    (2) เอกสารเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น (ถ้ามี)  
    (3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
    (4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

    (5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    
    (6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

    (7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
    (8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
  ข้อสังเกต  การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซ้ือ    

จัดจ้างนั้น ทั้งนี้ การจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้เอกสารท่ีจัดท าในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้ ข้อ 16 

 

ขั้นตอนท่ี 28 เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ส่งเอกสารการจัดซ้ือ/จ้างให้กับหน่วยงานการเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ต่อไป 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

       
 

บทที่  2 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

   

 

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ ระเบียบ ขอ้ 79 / กฎกระทรวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน / สเปค / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

3.1  ซ้ือ/จ้าง  มิใช่งานก่อสร้างข้อ 21 วรรคหนึ่ง 
      เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก./จะให้

เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือสเปค และก าหนด
หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก (แบบฟอร์ม 
3,4,5 หน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณา
เห็นชอบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

3.2 จ้างก่อสร้างข้อ 21 วรรคสาม 

- เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก./จะให้
เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

- เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก. จัดท า 
  ราคากลาง (ตามประกาศ คกก. ราคากลาง)  
   และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลว. 19 ต.ค. 60 

และ พ.ร.บ. มาตรา 4 (แบบฟอร์ม 6,7,8  
  ตามหน่วยงานก าหนด)เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
  ของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาเห็นชอบผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 
 

หน่วยงานของรัฐ 

ตรวจสอบแหล่งเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 

งบประมาณ/แผนเงินบ ารุง/  เงิน UC / งบพัฒนาจังหวัด 
 

1. จัดท าแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี ส่ง  สตง. 
    อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 
    - ครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 1 แสนบาท 
    - ส่ิงก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน  1 ล้านบาท (แบบฟอร์ม 1 หน่วยก าหนด) 
2. กรณี มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายละเอียด/ระยะเวลาในแผน แจ้ง สตง. 
    ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับอนุมัติแก้ไข 
3. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ้างตามแผน ให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน  
   (ตามประกาศ คกก. ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546) 

1 

2 

3 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อนุมัต ิ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ 
1. ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5-7) 
    (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

    (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
    (3) ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ ท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
2. ลงนามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง/บันทึกข้อตกลง/สญัญา (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะไม่ท า 
    ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมหีลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น)  
    (แบบฟอร์ม 28  จากระบบ e-GP) 

 

9 

เห็นชอบ 

จนท.เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง (ใบเสนอราคา) (e-GP ขั้นตอนท่ี 2-3) 
 

6 

จนท.จัดท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสัง่ซื้อส่ังจ้าง แบบฟอร์ม 26  
จากระบบ e-GP ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบฟอร์ม 27  

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ (ผา่นหัวหนา้เจ้าหน้าที่) (e-GP ขั้นตอนที่ 4) 
 

7 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาอนุมัติสั่งซือ้ส่ังจ้างและลงนามประกาศ 
ผู้ชนะการเสนอราคา (e-GP ขั้นตอนที่  4) 

 

8 

ไม่เห็นชอบ 

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผา่นหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1) 
4.1. รายงานขอซื้อขอจ้าง (แบบฟอร์ม 24 จากระบบ e-GP)  ข้อ 22  
4.2. ค าสั่งแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท แต่งต้ัง 
      บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้)  (แบบฟอร์ม 25 ระบบ e-GP) (ในระบบ e-GP พิมพ์    
      คกก./ผู้ตรวจรับในรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้)  
4.3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. ต้องเผยแพร่ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วนัที่ผู้มีอ านาจได้ 
      อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (แบบฟอร์ม 11) 
4.4. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ  (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงก าหนด) 

** ระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 21  
    1) หลักเกณฑ์ราคา   
    2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

4 

เห็นชอบ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

5 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
37



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

      

 

 

 

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 
  

คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ (แบบฟอร์ม 22 

จากระบบ e-GP) ตรวจรับตามใบสั่งซ้ือส่ังจ้าง (e-GP ขั้นตอนท่ี 8) 
(ศึกษาข้ันตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ) 

10 

จนท. ส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพ่ือส่งมอบพัสดุ 
 

10 

11 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี และรายงานผลการตรวจรับ จากระบบ e-GP ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ เพ่ือทราบข้อ 175 (4) และหรือ 176 (6) 
(แบบฟอร์มท่ี 23 หน่วยงานก าหนด) และน าหลักฐานส่งการเงิน 

 

12 

จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา (เมื่อโครงการสิ้นสุด) ตามระเบียบ ข้อ 16 
ในระบบ e-GP 

 

13 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย 
(แบบฟอร์มท่ี 23.1 ระบบ e-GP) 14 

ส้ินสุด 

 
 

ไป 

แนวทางการด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบข้อ 79 / กฎกระทรวง 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 
 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบด าเนินการ 

ไปตามแผนและตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
                     และรายการต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข  

(กบรส.) 
 1.2  เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561  
และค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง  
และการอนุมัติการจ่ายเงินบริจาค ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

 1.3  เงินงบค่าเส่ือม UC) ต้องตรงกับหนังสือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
  1.4  งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเกิน 1 
ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 
        กรณี เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงิน 
        กรณี ที่มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว  

ขั้นตอนท่ี จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง  

3.1  การจัดซ้ือจัดจ้าง มิใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง)  ด าเนินการ ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้ 
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบ 
อ านาจพิจารณา 

 
 38

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

       

 

 

 

ไป 

แนวทางการด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบข้อ 79 / กฎกระทรวง 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 
  1.1  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบด าเนินการ 
        ไปตามแผนและตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
                     และรายการต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข  
        (กบรส.) 
  1.2  เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
        กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561  
        และค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง  
        และการอนุมัติการจ่ายเงินบริจาค ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
      1.3  เงินงบค่าเส่ือม (UC) ต้องตรงกับหนังสือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
      1.4  งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเกิน 1 
ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 
        กรณี  เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงิน 
        กรณี  ที่มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว  

ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง   
 3.1  การจัดซ้ือจัดจ้าง มิใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง)  ด าเนินการ ดังนี้ 
       3.1.1  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้ 
   เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
   หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 
   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบ 
   อ านาจพิจารณา 
 
 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
39



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 

พยาบาลทั่วไป 
 

 3.1.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 3.1.3 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและจัดท า 
  ตาราง ปปช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
                ข้อสังเกต 
 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
  - มาตรา 9 หลักการ        ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือ 
      จัดจ้างพัสดุนั้น 
    ข้อห้าม          ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ 

                ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
    ข้อยกเว้น พัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือ 
      จะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
    (ถ้า Lock spec ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว) 
 * ระเบียบ ข้อ 21 วรรคสอง 
  -  พัสดุที่จะซ้ือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  -  พัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง มีการประกาศก าหนด มอก. แล้วให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุเลข มอก. 
  -  ถ้าพัสดุยังไม่มีการประกาศ มอก. และมีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ มอก. แล้วให้
ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าข้ึน 

 3.1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  3.2 ในการจ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสอง  ด าเนินการ ดังนี้ 
        3.2.1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
  1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบ   
  2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

  3) คณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
        3.2.2 การก าหนดราคากลาง (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน 
   ผู้ประกอบการลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 4, 
   บัญชีมาตรฐานราคากลางส่ิงก่อสร้าง) 
       1)  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
 (ราคากลางท้องถิ่น) 
       2)  เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

 

งพยาบาลทั่วไป 
 

3)  คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท ารายงานผลการค านวณราคากลางโดยมีแบบ
แสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และจัดท าตาราง ป.ป.ช. 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบราคากลาง (ก่อนการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง)
 ข้อสังเกต 

1. กรณีมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ร่วมเป็นกรรมการ เช่น โยธาธิการ
และผังเมือง, อบต., อบจ. เทศบาล ต้องท าหนังสือขอเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ ไปก่อนจึงจะ
ด าเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ 

2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวด
ราคาหรือประกาศเชิญชวน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างน้ันแนวทางการปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนด ตามหนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว4 ลงวันที่ 24 ต.ค. 
2561 
 
ขั้นตอนท่ี 4 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือขอความเห็นชอบ (ลงระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 จัดท ารายการจัดซ้ือจัดจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายระเอียดดังนี้  
 1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
 2) ขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่

จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 
 3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 

           4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 

5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

4.2 เจ้าหน้าที่จัดท าค าส่ังจังหวัดฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมก าหนดระยะเวลาใน 
การพิจารณาของคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
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งพยาบาลทั่วไป 
 

       3)  คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท ารายงานผลการค านวณราคากลางโดยมีแบบ
แสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และจัดท าตาราง ป.ป.ช. 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       4)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบราคากลาง (ก่อนการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง) 
  ข้อสังเกต 
   1. กรณีมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ร่วมเป็นกรรมการ เช่น โยธาธิการ      

และผังเมือง, อบต., อบจ. เทศบาล ต้องท าหนังสือขอเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ ไปก่อนจึงจะ
ด าเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ 
   2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวด
ราคาหรือประกาศเชิญชวน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างน้ันแนวทางการปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนด ตามหนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว4 ลงวันที่ 24 ต.ค. 
2561 
 
ขั้นตอนท่ี 4  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่    
เพ่ือขอความเห็นชอบ (ลงระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
       4.1 จัดท ารายการจัดซ้ือจัดจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายระเอียดดังนี้  
   1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
   2) ขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 
   3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
            4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 
  5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
      4.2 เจ้าหน้าที่จัดท าค าส่ังจังหวัดฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมก าหนดระยะเวลาใน 
การพิจารณาของคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
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ทั่วไป 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 26 
 ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน จะแต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน           
โดยค านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ    
เข้าร่วมเป็นกรรมการนั้นด้วย 
 ข้อสังเกต 
 1) กรณีจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการท าได้ แต่ต้องไม่มากกว่ากรรมการจ านวนที่แต่งต้ัง 
 ตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจรับ (ในการจ้างก่อสร้างประกอบด้วย  ประธาน 1 คน กรรมการจาก
หน่วยงาน หรือกองแบบแผน หรือจากโยธาธิการและผังเมืองรวม 4 คน หากมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืน
ร่วมเป็นกรรมการต้องไม่เกิน 4 คน) 
 2) ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นเลขคี่ 
 3) ประธานและกรรมการต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาตามระเบียบฯ ข้อ 27 
หากทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้ลาออกจากที่ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานหรือกรรมการและรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบและส่ังการเปล่ียนแปลงต่อไป 
 4) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ควรร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 5) ไมต้่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่     
ตามข้อ 79 วรรคหนึ่ง 
 องค์ประชุมคณะกรรมการข้อ 27 
 1) คณะกรรมการต้องมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 2) ประธานต้องอยู่ประชุมด้วยทุกคร้ัง หากประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต้ังประธานใหม่แทน 
 3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานจ้างก่อสร้าง) การลงมติให้ถือมติเอกฉันท์ (กรรมการมาครบองค์
ประชุมหรือไม่ ครบองค์ประชุมแต่ต้องเกินก่ึงหนึ่งก็คือว่าครบองค์ประชุมแล้ว) ทุกเสียงขององค์ประชุมเห็นพ้อง
ต้องกันหมดเรียกว่ามติเอกฉันท์ 
 กรณี  กรรมการคนใดเห็นต่างให้ท าบันทึกความเป็นแย้งไว้ ต้องลงนามในการเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงนาม 
ในมติท่ีประชุม (ไม่ต้องลงนามในใบตรวจรับพัสดุ) 
 ข้อสังเกต 
 การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ หากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษ หรือซับซ้อนไม่เหมาะสม
ที่จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เจรจาตกลงราคา กับผู้ประกอบการก็สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด าเนินการเจรจาตกลงราคา  ตามระเบียบฯ ข้อ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม (ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว.217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

 4.3  แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 

ทั่วไป 
 

4.4  ให้เจ้าหน้าท่ีท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคา แล้วแต่กรณี (ตาราง ป.ป.ช.) 
ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และน าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างราคากลาง 
และการค านวณราคากลางลงประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน 3  วันท าการ 
นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง หรืออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง 

ขั้นตอนท่ี 5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 4 

ขั้นตอนท่ี 6  เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง (ควรมีใบเสนอราคาประกอบ) ข้อ 79 

ขั้นตอนท่ี 7 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4) 

ขั้นตอนท่ี 8 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง พร้อมลงนามประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่อนุมัติจะส่ังการหรือให้ทบทวนด าเนินการตามข้ันตอนที่ 7

ขั้นตอนท่ี 9  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
9.1 ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5 7) 

(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
  (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 

(3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 
9.2 ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง  

ข้อสังเกต 
1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือข้อตกลง ไม่ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เป็นผู้ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้างดังกล่าวแต่หากจัดท าสัญญาจะต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามเท่านั้น 
2) การท าสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซ้ือส่ังจ้าง) ไม่ต้องรอเวลาอุทธรณ์ (7 วันท าการ นับแต่

ประกาศผลผู้ชนะ) ตามมาตรา 66 วรรคสอง ประกอบมาตรา 117 และข้อ 161 วรรคสอง 
3) กรณีที่การจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 

จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น มาตรา 96 วรรคสอง 
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ทั่วไป 
 

 4.4  ให้เจ้าหน้าท่ีท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคา แล้วแต่กรณี (ตาราง ป.ป.ช.) 
ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และน าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างราคากลาง    
และการค านวณราคากลางลงประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน 3  วันท าการ        
นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง หรืออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง 

ขั้นตอนท่ี 5  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 4 

ขั้นตอนท่ี 6  เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง (ควรมีใบเสนอราคาประกอบ) ข้อ 79 

ขั้นตอนท่ี 7  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4) 

ขั้นตอนท่ี 8  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง พร้อมลงนามประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่อนุมัติจะส่ังการหรือให้ทบทวนด าเนินการตามข้ันตอนที่ 7 

ขั้นตอนท่ี 9  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
 9.1  ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5-7) 
  (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
  (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
  (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 
 9.2  ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง  

 ข้อสังเกต 
 1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือข้อตกลง ไม่ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    

เป็นผู้ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้างดังกล่าวแต่หากจัดท าสัญญาจะต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามเท่านั้น 
 2) การท าสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซ้ือส่ังจ้าง) ไม่ต้องรอเวลาอุทธรณ์ (7 วันท าการ นับแต่
ประกาศผลผู้ชนะ) ตามมาตรา 66 วรรคสอง ประกอบมาตรา 117 และข้อ 161 วรรคสอง 
 3) กรณีที่การจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)        
จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น มาตรา 96 วรรคสอง 
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าบาลทั่วไป 
 

4) บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ท่ีต้องเสียอากร ผู้ท่ีต้องขีดฆ่าแสตมป์ 
7. ใบมอบอ านาจ คือ  
    ใบต้ังตัวแทนฯ 

(ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคน การท าการคร้ังเดียว  

(ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนร่วมกระท าการมากกว่า
คร้ังเดียว 

 

 
 

10 บาท 
 
 

30 บาท 

 
 

ผู้มอบอ านาจ 
 
 

ผู้มอบอ านาจ 

 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

(ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า
คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหลายคน
ต่างคนต่างกระท ากิจการแยกกันได้ 

คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ  

30 บาท 

 
 
 
 

ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

 
การปิดอากรแสตมป์และตราสาร 
 เมื่อท าสัญญาจ้าง / ใบส่ังจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับของสัญญาจ้าง     
เป็นมูลค่า ดังนี้ 
 มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน       1,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน      1 บาท 
 มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน     10,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน     10 บาท 
 มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน    100,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน   100 บาท 
 มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน  1,000,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน 1,000 บาท  
           (กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษจะต้องเพ่ิมจ านวนอีก 1 บาท) 
           และปิดอากรที่คู่สัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง เป็นเงิน 5 บาท 
 กรณีมูลค่าของสัญญา วงเงิน 200,000 บาทข้ึนไป ให้ผู้รับจ้างช าระเป็นตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์ 
ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญาจ้าง ณ ที่ท าการสรรพากรนั้นนี้หากล่าช้าผู้รับจ้าง
จะต้องเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 
 -  กรณี    เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 5 เท่า 
 -  กรณี ไม่เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 2 เท่า 
 

 

รงพยาบาลทั่วไป 
 

(ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 , บัญชีอัตราอากร
แสตมป์ ท้ายหมวด 6 , ประกาศอธิบดีกรรมสรรพากร เก่ียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เร่ือง ก าหนดวิธีการช าระ
อากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ)

ขั้นตอนท่ี10 เจ้าหน้าที่ส่งใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อส่งมอบพัสดุ 

ขั้นตอนท่ี 11 บริหารสัญญาตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรือจ้าง ตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือข้อตกลง และด าเนินการต้ังเบิก
จ่ายเงิน (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 12 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือบัญชี และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือผู้ตรวจรับงานซ้ือหรือจ้าง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ตามระเบียบ
ข้อ 175 (4) หรือข้อ 176 (6) และน าหลักฐานส่งการเงินเพื่อจ่ายเงินต่อไป (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญา
ในกรณีต่างๆ ต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 13 เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตามรายการ
ดังต่อไปนี้ ข้อ 16 

1) รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 หมวด 3 ส่วนที่ 2 และหมวด 4  
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี 

2) ใบเสนอราคา 
3) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
4) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
5) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
6) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

ขั้นตอนท่ี 14 เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดส่งเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้กับหน่วยงานการเงินด าเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

44
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

 

รงพยาบาลทั่วไป 
 

 (ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 , บัญชีอัตราอากร
แสตมป์ ท้ายหมวด 6 , ประกาศอธิบดีกรรมสรรพากร เก่ียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เร่ือง ก าหนดวิธีการช าระ
อากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ) 

ขั้นตอนท่ี10 เจ้าหน้าที่ส่งใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อส่งมอบพัสดุ 

ขั้นตอนท่ี 11 บริหารสัญญาตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรือจ้าง ตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือข้อตกลง และด าเนินการต้ังเบิก
จ่ายเงิน (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 12 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือบัญชี และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือผู้ตรวจรับงานซ้ือหรือจ้าง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ตามระเบียบ
ข้อ 175 (4) หรือข้อ 176 (6) และน าหลักฐานส่งการเงินเพื่อจ่ายเงินต่อไป (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญา
ในกรณีต่างๆ ต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 13 เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตามรายการ
ดังต่อไปนี้ ข้อ 16 
  1) รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 หมวด 3 ส่วนที่ 2 และหมวด 4  
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี 
  2) ใบเสนอราคา 
  3) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  4) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  5) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
  6) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

ขั้นตอนท่ี 14 เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดส่งเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้กับหน่วยงานการเงินด าเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

 

       

 

 

 

วไป 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท 
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ ข้อ 79 / กฎกระทรวง 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 ส.ค. 2560 

ยกเว้นไม่ต้องลงในระบบ e-GP และให้ใช้แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้าง เหมือนกับระบบ e-GP 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน /  สเปค / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

2.1 ซ้ือ/จ้าง  มิใช่งานก่อสร้าง  ข้อ 21 วรรคหน่ึง 
เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./  
จะให้เจ้าหน้าท่ี/บุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน หรือสเปค และก าหนด
หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก (แบบฟอร์ม 
3,4,5 หน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณา
เห็นชอบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

2.2 จ้างก่อสร้าง  ข้อ 21 วรรคสาม 
- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./จะให้เจ้าหน้าท่ี/บุคคลใด    
  บุคคลหน่ึงจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก. จัดท าราคากลาง  
  (ตามประกาศ คกก. ราคากลาง) และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
  ลว. 19 ต.ค. 60 และ พ.ร.บ. มาตรา 4 (แบบฟอร์ม 6,7,8  
  ตามหน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบ 
  อ านาจ พิจารณาเห็นชอบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จนท.เจรจาตกลงกบัผูป้ระกอบการโดยตรง (ใบเสนอราคา) 
5 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4 

ไม่เห็นชอบ 

จนท.จัดท าบันทึกรายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง แบบฟอร์ม 26  ระบบ e-GP   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบฟอร์ม 27  ระบบ e-GP ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอ านาจ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

 

หน่วยงานของรัฐ 

ตรวจสอบแหล่งเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 

งบประมาณ/เงินบ ารุง/เงิน UC/งบพัฒนาจังหวัด 
1 

2 

3 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

   3.1 รายงานขอซ้ือขอจ้าง (แบบฟอร์ม 24 ระบบ e-GP) ข้อ 22 

   3.2 ค าส่ังแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

        เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้) (แบบฟอร์ม 25 ระบบ e-GP) 

   3.3 แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงก าหนด) 
        **  ระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 21 

 1) หลักเกณฑ์ราคา 

 2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

6 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาอนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้างและ 

ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

ไม่เห็นชอบ 

7 

46
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

 

        

 

 

 

ยาบาลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ  
8.1  ประกาศผู้ชนะ เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
      (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด) 
      (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
      (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
8.2  ลงนามใบส่ังซ้ือสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง/สญัญา (กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ 

      ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน)  แบบฟอร์ม 28 ระบบ e-GP  

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

11 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี และรายงานผลการตรวจรับ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ค าส่ังแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพสัดุ  เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ  

เพ่ือทราบ ข้อ 175 (4) หรือข้อ 176 (6) ตามแบบฟอร์มที่ 23 หน่วยงานก าหนด   

และน าหลักฐานส่งการเงิน 

 

12 จัดท าบนัทึก รายงานผลการพิจารณา (เม่ือโครงการสิ้นสดุ) ตามระเบียบ ข้อ 16 ในระบบ e-GP 

 

เจา้หนา้ท่ี (พสัดุ) ส่งเอกสารใหก้บังานการเงินเบิกจ่าย  แบบฟอร์มท่ี 23.1 ระบบ e-GP 

ส้ินสุด 

9 จนท. ส่งใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อส่งมอบพัสดุ 

 

10 
 

คกก. ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับตามแบบฟอร์ม 22 ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
(ศึกษาข้ันตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ) 

13 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

    

 

  

 

บ
่วไป 

แนวทางการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังหน่ึงไม่เกิน 5,000.- บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) และระเบียบข้อ 79/กฎกระทรวง 
(หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว322 ลงวันท่ี 24 ส.ค.2560) 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 
  1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบด าเนินการ
ไปตามแผนและตามข้ันตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และรายการต้องตรงกับ
หนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 
  1.2 เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 และค าส่ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง  และการอนุมัติการจ่ายเงิน
บริจาค ที ่1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
  1.3   เงินงบค่าเส่ือม (UC) ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
  1.4   งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 
ขั้นตอนท่ี 2  จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง   
  2.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง มิใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง)  ด าเนินการ ดังนี้ 
       2.1.1 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณา 
       2.1.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ 

       2.1.3 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อสังเกต 
  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
  - มาตรา 9 หลักการ          ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือ 
         จัดจ้างพัสดุนั้น 
     ข้อห้าม           ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด 
         ยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดโดยเฉพาะ 
     ข้อยกเว้น        พัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้
         อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
  (ถ้า Lock spec ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว) 
  * ระเบียบ ข้อ 21 วรรคสอง 
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าลทั่วไป 

     -  พัสดุที่จะซ้ือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
     -  พัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง มีการประกาศก าหนด มอก. แล้วให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุเลข มอก. 
     -  ถ้าพัสดุยังไม่มีการประกาศ มอก. และมีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ มอก. แล้วให้
ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

      2.1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  2.2 ในการจ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสอง  ด าเนินการ ดังนี้ 
      2.2.1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
         1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะ
ให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
เห็นชอบ   
         2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

         3) คณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
      2.2.2 การก าหนดราคากลาง (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 4, บัญชีมาตรฐานราคากลางสิ่งก่อสร้าง) 
         1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
(ราคากลางท้องถิ่น) 
         2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

         3) คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท ารายงานผลการค านวณราคากลางโดยมีแบบ
แสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบราคากลาง  (ก่อนการจัดท ารายการ     

ขอซ้ือขอจ้าง) 
 
    ข้อสังเกต 

  1. กรณีมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ร่วมเป็นกรรมการ เช่ น โยธาธิการ     
และผังเมือง, อบต. อบจ., เทศบาล ต้องท าหนังสือขอเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ ไปก่อนจึงจะ
ด าเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ 
    2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวด
ราคาหรือประกาศเชิญชวน  ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้น 
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ป 

ขั้นตอนท่ี 3 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน  

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบ (ลงระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  จัดท ารายการจัดซ้ือจัดจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายระเอียดดังนี้  
     1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
        2) ขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ        

งานก่อสร้างที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 
     3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
     4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 
     5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
     6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
     7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  3.2  เจ้าหน้าที่จัดท าค าส่ังจังหวัดฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ 
พร้อมก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
 
  องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 26 
  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน จะแต่งต้ังจากข้าราชการลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   
เขา้ร่วมเป็นกรรมการนั้นด้วย 
 
  ข้อสังเกต 
  1) กรณีจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการท าได้ แต่ต้องไม่มากกว่ากรรมการ
จ านวนที่แต่งต้ัง 
  ตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจรับ (ในการจ้างก่อสร้างประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการจาก
หน่วยงาน หรือกองแบบแผน หรือจากโยธาและผังเมืองรวม 4 คน หากมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืนร่วม
เป็นกรรมการต้องไม่เกิน 4 คน) 
  2) ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นเลขคี ่
  3) ประธานและกรรมการต้องไม่ เป็นผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ สัญญา          

ตามระเบียบฯ ข้อ 27 หากทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้ลาออกจากท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นประธานหรือกรรมการ
และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบและส่ังการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
  4) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ควรร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  5) ไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมกาจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตามข้อ 79 วรรคหนึ่ง 
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  องค์ประชุมคณะกรรมการข้อ 27 
  1) คณะกรรมการต้องมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  2) ประธานต้องอยู่ประชุมด้วยทุกคร้ัง หากประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้ังประธานใหม่แทน 
  3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานจ้างก่อสร้าง) การลงมติให้ ถือมติเอกฉันท์ (กรรมการ     

มาครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบองค์ประชุมแต่ต้องเกินก่ึงหนึ่งก็คือว่าครบองค์ประชุมแล้ว) ทุกเสียงขององค์
ประชุมเห็นพ้องต้องกันหมดเรียกว่ามติเอกฉันท์ 
  กรณี  กรรมการคนใดเห็นต่างให้ท าบันทึกความเป็นแย้งไว้ ต้องลงนามในการเข้าร่วมประชุมแต่ไม่
ลงนามในมติที่ประชุม (ไม่ต้องลงนามในใบตรวจรับพัสดุ) 
  3.3 แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ขั้นตอนท่ี  4  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 4 

ขั้นตอนท่ี  5  เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง (ควรมีใบเสนอราคาประกอบ) ข้อ 79 

ขั้นตอนท่ี  6  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระบบ e-GP - ขั้นตอนที่ 4) 

ขั้นตอนท่ี  7  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง พร้อมลงนามประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคากรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่อนุมัติจะส่ังการหรือให้ทบทวนด าเนินการตามขั้นตอนที่ 7 

ขั้นตอนท่ี 8 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
  8.1 ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5-7) 
       (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
       (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
       (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 
            8.2 ลงนามในใบสั่งซ้ือส่ังจ้าง  
  ข้อสังเกต 
  1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือข้อตกลง ไม่ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้ลงนามในใบส่ังซ้ือส่ังจ้างดังกล่าวแต่หากจัดท าสัญญาจะต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ        

เป็นผู้ลงนามเท่านั้น 
  2) การท าสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง) ไม่ต้องรอเวลาอุทธรณ์ (7 วันท าการ 
นับแต่ประกาศผลผู้ชนะ) ตามมาตรา 66 วรรคสอง ประกอบมาตรา 117 และข้อ 161 วรรคสอง 
  3) กรณีที่การจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 
จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นมาตรา 96 วรรคสอง 
  4) บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 
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าลทั่วไป 

บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ท่ีต้องเสียอากร ผู้ท่ีต้องขีดฆ่า
แสตมป์ 

7. ใบมอบอ านาจ คือ ใบต้ังตัวแทนฯ 
(ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคน การท าการคร้ังเดียว  
(ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนร่วมกระท าการมากกว่า
คร้ังเดียว 

(ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า
คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหลายคน
ต่างคนต่างกระท ากิจการแยกกันได้ 

คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ  
 

 
10 บาท 

 
30 บาท 

 
 

30 บาท 

 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
 

ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 
  การปิดอากรแสตมป์และตราสาร 
  เมื่อท าสัญญาจ้าง/ใบส่ังจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับของสัญญาจ้าง 
เป็นมูลค่า ดังนี้ 
   มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน       1,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน      1 บาท 
  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน     10,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน     10 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน    100,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน   100 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน  1,000,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน 1,000 บาท 
  (กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษจะต้องเพ่ิมจ านวนอีก 1 บาท) 
  และปิดอากรที่คู่สัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง เป็นเงิน 5 บาท 

ขั้นตอนท่ี  9  เจ้าหน้าที่ส่งใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ให้ผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อส่งมอบพัสดุ 

ขั้นตอนท่ี  10 บริหารสัญญาตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรือจ้าง ตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือข้อตกลง และด าเนินการ
ต้ังเบิกจ่ายเงิน (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 11 เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนหรือบัญชี และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือผู้ตรวจรับงานซ้ือหรือจ้าง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
ตามระเบียบข้อ 175 (4) หรือข้อ 176 (6) และน าหลักฐานส่งการเงินเพ่ือจ่ายเงินต่อไป (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอน
การบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป) 
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ลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 12 เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามรายการดังต่อไปนี้ ข้อ 16 
  1) รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนท่ี 2 หมวด 3 ส่วนท่ี 2 และหมวด 4     
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี 
  2) ใบเสนอราคา 
  3) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  4) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  5) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
  6) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

ขั้นตอนท่ี 13 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดส่งเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้กับหน่วยการเงินด าเนินการเบิกจ่ายให้กับ
ผู้ประกอบการต่อไป 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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าลทั่วไป

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบ ข้อ 78 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

 

 

   

 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน /  สเปค / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

6.1  ซ้ือ/จ้าง  มิใช่งานก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคหนึ่ง 
      เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก. / 

จะให้เจ้าหน้าท่ี / บุคคลใดบคุคลหนึ่งจัดท า
ร่างขอบเขตของงานหรือสเปค และก าหนด
หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก (แบบฟอร์ม 
3,4,5 หน่วยงานก าหนด) เสนอหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

6.2 จ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสาม 

- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก./จะให้เจ้าหน้าที่/
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งต้ัง คกก. จัดท าราคากลาง    
(ตามประกาศ คกก. ราคากลาง) และข้ึนทะเบยีนผู้ประกอบการ 
ลว. 19 ต.ค. 60 และ พ.ร.บ. มาตรา 4 (แบบฟอร์ม 6,7,8        

ตามหน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
   ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาเห็นชอบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

ไม่เห็นชอบ 

1. จัดท าแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างใหแ้ล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค.   
    ของทุกปีส่ง สตง.อย่างช้าภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี 
    - ครุภัณฑ์ ท่ีมีราคาเกิน 1แสนบาท 
    - สิ่งก่อสร้าง ท่ีมีราคาเกิน  1 ล้านบาท  
      (แบบฟอร์ม 1 หน่วยงานก าหนด) 
2. กรณี มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายละเอียด/ 
   ระยะเวลาในแผน แจ้ง สตง.ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับ 

    อนุมัติแก้ไข 

3. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ้างตามแผน ให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส  
   ภายใน 30 วัน (ตามประกาศ คกก. ตรวจเงินแผ่นดิน  
   พ.ศ. 2546) 

สร้างแผนในระบบ e-GP 
จนท./ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี เสนอหัวหน้างานของรัฐ/ผู้รบัมอบอ านาจ 
เพื่อขอความเห็นชอบ (ข้อ 11 วรรคหนึ่ง)  
แบบฟอร์ม 2 ระบบ e-GP 
แผนประกอบด้วย 
1. ช่ือโครงการที่จะซ้ือ/จา้ง         2. วงเงินซ้ือ/จ้าง 
3. รายละเอียดที่คาดว่าจะจัดซ้ือ/จ้าง 
4. รายการอ่ืนตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด  
    (ข้อ 11วรรคสอง) 
ข้อยกเว้น  ไม่ต้องจัดท าแผน ม. 11 (1),(2),(3),(4) 

2 3 

หนว่ยงานของรัฐ 

ตรวจสอบแหล่งเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 

งบประมาณ/แผนเงินบ ารุง / เงิน UC / งบพัฒนาจังหวัด 
1 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ 3 ช่องทาง 
- เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง , - เว็บไซต์ หน่วยงาน 
- ปิดประกาศ โดยเปดิเผยหน่วยงานของรัฐ 
  (ข้อ 11 วรรคสาม)  (โดยผู้รับผิดชอบ ปิด- ปลด    
  ประกาศท่ีได้รับแต่งต้ัง ตามประกาศ/ระเบียบ ITA)     
  (แบบฟอร์ม 2.1หน่วยงานก าหนด) 
 

5 หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ  
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

4 

6 

ไม่เห็นชอบ 
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ยาบาลทั่วไป

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท./คกก.จัดท ารายงานผลการพิจารณา กรณีงบประมาณปีเดียวและงบประมาณผูกพันข้ามปี 

10.1  กรณีงบปีเดยีว (แบบฟอร์มท่ี 15 หน่วยงาน  
        ก าหนด)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณา  

1. อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
   (แบบฟอร์ม 27 ระบบ e-GP) 
   - หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
   - ผู้มีอ านาจเหนือชั้นขึ้นไปหน่ึงชั้น คือ 

ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด  วงเงินเกิน 200 ล้านบาท 

10.2  กรณีงบผูกพันข้ามป ี

                    ให้ศึกษาตามขั้นตอน  

 

เห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ระบบ e-GP ขัน้ตอนท่ี 1) 
7.1. รายงานขอซ้ือขอจ้าง (แบบฟอร์ม 29 จากระบบ e-GP) (ระเบียบ ข้อ 22 ) 
7.2. ค าสั่งแต่งต้ัง คกก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ คกก. ตรวจรับพสัดุ/ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)  
      (แบบฟอร์ม 30 จากระบบ e-GP) 
7.3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. ต้องเผยแพร่ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีผู้มีอ านาจได้อนุมัติ   
       รายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง  (แบบฟอร์ม 11) 
7.4. แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงก าหนด) 
       **  ระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 21  

1) หลักเกณฑร์าคา   
2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  

เห็นชอบ 

7 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

8 

10 

คกก.ซ้ือ/ จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ท่ีมีคุณสมบติัที่ก าหนด ข้อ 78 (1) 
(ประธานกรมการเป็นผู้ลงนามเชิญ (แบบฟอร์ม 33 จากระบบ e-GP) และ คกก.พิจารณาข้อเสนอ,ต่อรองราคา

ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี (e-GP ขั้นตอนที่ 2,3) 
9 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ 
 ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขัน้ตอนที่ 5-7) 
    (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
    (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
    (3) ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ ท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
 

12 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ พิจารณาอนุมัตสิั่งซ้ือส่ังจ้างและลงนามประกาศผู้ชนะ 

การเสนอราคา (e-GP ขั้นตอนที่  4) 
 

11 
ไมเ่ห็นชอบ 

A 
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พยาบาลทั่วไป

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 
1. ส่งสัญญา/ข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการโดยตรง และด าเนินการส่งมอบพัสดุ  
2. ส่งสัญญาคู่ฉบับ/ข้อตกลง มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท ให้ (แบบฟอร์ม 21หน่วยงานก าหนด) 
    2.1. สตง. 
    2.2 กรมสรรพากร 
    2.3 ส าเนาคู่ฉบับส่งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม 21.1 หน่วยงานก าหนด) 
3. ส่งส าเนาสัญญาให้ คกก.ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ถา้มี)   (ระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 6) 
 

บริหารสัญญา/คกก. ตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา/ข้อตกลง 
(แบบฟอร์ม 22 ระบบ e-GP) (ระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 7) 
ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ 
ต่อไป 

16 

17 

18 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งธนารักษ์พื้นที่) และรายงานผลการตรวจรับให้
แล้วเสร็จภายในวันท่ีที่ก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบ

อ านาจ เพื่อทราบ  (ข้อ175 (4) หรือ 176 (6) แบบฟอร์ม 23 หน่วยงานก าหนด) 
 

จัดท าบันทึก รายงานผลการพิจารณา (เมื่อโครงการสิ้นสุด) 
ตามระเบียบ ข้อ 16  ในระบบ  e-GP 

จนท. (พัสดุ) ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย 

(แบบฟอร์ม 23.1 ระบบ e-GP) 

สิ้นสุด 

19 

20 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญา/ข้อตกลง        
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (แบบฟอร์ม 19 ระบบ e-GP) 

 

เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (แบบฟอร์ม 20 หน่วยงานก าหนด) และจัดท าสัญญา/ข้อตกลง 
(สัญญาให้ใช้ตามแบบท่ี คกก. นโยบายก าหนด) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญา/ข้อตกลง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้รับมอบอ านาจลงนามสัญญา/ข้อตกลง 
 

14 

15 

13 
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ป 
 

แนวทางการด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซือ้จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ครั้งหน่ึงเกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช) และระเบียบข้อ 78 / กฎกระทรวง 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 

  1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบด าเนินการ
ไปตามแผนและตามข้ันตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และรายการต้องตรงกับ
หนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 
  1.2 เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 และค าส่ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง และการอนุมัติการจ่ายเงิน
บริจาค ที ่1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  1.3 เงินงบค่าเส่ือม (UC) ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
  1.4 งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 

ขั้นตอนท่ี 2  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง       
พ.ศ. 2546 ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดิน        
และสิ่งก่อสร้างเกิน 1 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี  ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี 

   กรณี  เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงิน 

   กรณี  ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว  
ขั้นตอนท่ี 3  ตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 11 และมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 11-13 ต้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ให้
ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอ 

ความเห็นชอบ ซ่ึงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
   1) ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   2) วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง 
    4) รายการขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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บาลทั่วไป 
 

  3.2 ข้อยกเว้น  ไม่ต้องท าแผน และประกาศเผยแพร่ มาตรา 11 (2) 
   1) จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน เหตุอุบัติภัย ภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย และเชิญชวนท่ัวไปหรือ
คัดเลือกอาจล่าช้าเสียหายร้ายแรง ม.56 (2) (ง) 
   2) พัสดุที่จะขายทอดตลาด ม.56 (2) (ฉ) 
  3.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ด าเนินการดังนี้ 
   1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง 
   2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศแผน 3 ช่องทางต่อไป 

ขั้นตอนท่ี4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี  หากไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไข หรือทบทวนให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนท่ี5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศ
เผยแพร่แผน 3 ช่องทาง ข้อ 11 วรรค 3 คือ 
  (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
            (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
            (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
ขั้นตอนท่ี 6  จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง   
  6.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง มิใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง)  ด าเนินการ ดังนี้ 
    6.1.1 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 
    6.1.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ 

    6.1.3 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและจัดท า
ตาราง ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  ข้อสังเกต 
  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
  - มาตรา 9 หลักการ       ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุนั้น 

        ข้อห้าม         ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด 

            ยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

            ข้อยกเว้น       พัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ 
                   อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

  (ถ้า Lock spec ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว) 
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  * ระเบียบ ข้อ 21 วรรคสอง 
  -  พัสดุที่จะซ้ือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

  -  พัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง มีการประกาศก าหนด มอก. แล้ว ให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุเลข มอก. 
  -  ถ้าพัสดุยังไม่มีการประกาศ มอก. และมีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ มอก. แล้วให้
ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

    6.1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเ อียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

           6.2 ในการจ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสาม  ด าเนินการ ดังนี้ 
    6.2.1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
     1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
เห็นชอบ   
     2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

     3) คณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 

    6.2.2 การก าหนดราคากลาง(ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  และตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 4,  บัญชีมาตรฐานราคากลาง
ส่ิงก่อสร้าง) 
     1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     
(ราคากลางท้องถิ่น) 
     2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

     3) คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท ารายงานผลการค านวณราคากลางโดยมีแบบ
แสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และจัดท าตาราง 
ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบราคากลาง (ก่อนการจัดท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง) 
    ข้อสังเกต 
  1. กรณีมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ร่วมเป็นกรรมการ เช่ น โยธาธิการ     
และผังเมือง, อบต. อบจ. เทศบาล ต้องท าหนังสือขอเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ ไปก่อนจึงจะ
ด าเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ 

    2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวด
ราคาหรือประกาศเชิญชวน  ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้น 
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ยาบาลทั่วไป 
 

              แนวทางการปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนด ตามแนวทางหรือข้อส่ังการของ สป.สธ. 
แต่ละปีงบประมาณ 

  รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพันข้ามปีงบประมาณด าเนินการ ดังน้ี 

  1. ให้หน่วยงานที่ได้รับผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้ส านักงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้ 

  2. ส าหรับกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ
ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
ควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงิน
ที่ ส านักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งส านักงบประมาณทราบและด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอน
ต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว 

  3. ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้
ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน     
ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อนการด าเนินการจัดจ้างกรณีที่การเปล่ียนแปลงดังกล่าว มีผลท าให้
ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว    
เกินกว่าร้อยละ 5 ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึง
สามารถด าเนินการประกวดราคาได้ 

 

  รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน กรณีราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถ่ิน) สูงกว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรด าเนินการ ดังน้ี 

  1. หากมีราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบว่ามีรายการในบัญชีฯที่เกินความ
จ าเป็นต่อการสร้างอาคาร และไม่เป็นสาระส าคัญ ก็ให้พิจารณาปรับลดรายการตามความจ าเป็น ไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างความแข็งแรง และวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้เกิดความเสียหาย ให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ต่องานอาคารที่แท้จริง แต่ไม่ควรตัดรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จ าเป็น 
เช่น ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ 

  2. รายการสิ่งก่อสร้าง (ไม่ได้เปล่ียนแปลงรายละเอียดแบบรูปแบบรายการ) หากมีความจ าเป็นไม่
สามารถปรับลดรายการเงินราคากลางจังหวัดได้ และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เกิน 5% หรือเกิน 
5% ไม่เกิน 10% ให้ด าเนินการเสนอส านักงบประมาณจะพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมราคา ควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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ยาบาลทั่วไป 
 

  3. เกิน 10% ขึ้นไป (สูงกว่า ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เกินกว่าร้อยละ 5) ให้เสนอส านัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อส านักงบประมาณ
เห็นชอบความเหมาะสมแล้ว ส านักงบประมาณ จะให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติ ต่อ
ครม. เมื่อ ครม.อนุมัติแล้วจึงจะก่อหนี้ผูกพันได้ 

  4. รายการส่ิงก่อสร้างที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้
ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม.ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เกินกว่าร้อยละ 5 ให้เสนอขออนุมัติต่อครม.ก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงสามารถ
ด าเนินการประกวดราคาได้ 

 

  รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว กรณีราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถ่ินสูงกว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร)ด าเนินการ ดังน้ี 

  รายการส่ิงก่อสร้าง ที่มีราคากลางจังหวัดสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อได้ผลการจัดจ้าง
แล้ว มีวงเงินสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้พิจารณาหาแหล่งงบประมาณมาสมทบเพ่ิมเติม ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 26 น าเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการภายใต้แผนงบประมาณ
เดียวกัน 

  ข้อ 27 การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (กรณี สมทบเกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ หากสมทบด้วยงบประมาณแต่เป็นคนละ
แผนงานกัน ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ) 

ขั้นตอนท่ี7  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(ลงระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายการดังนี้ 
   1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
   2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงาน
ก่อสร้างที่จะซ้ือหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
   3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
   4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้    ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 

   5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

   6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

   7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
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ขั้นตอนท่ี 8 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่  7 

ขั้นตอนท่ี 9 คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติที่ก าหนด ข้อ 78 (1) 
(ประธานกรมการเป็นผู้ลงนามหนังสือเชิญ)และคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ, ต่อรองราคาตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี  
ขั้นตอนท่ี 10 เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดท าบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาข้อเสนอ ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง พร้อมเสนอประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4)  
ข้อ 55 (4) ประกอบข้อ 78 (2) 
  ข้อสังเกต  เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบด้วยว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบปี
เดียวหรืองบผูกพันข้ามปีงบประมาณต้องด าเนินการตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2534 

  10.1 กรณีงบปีเดียว  เจ้าหน้าท่ี และคณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาการ
จัดซ้ือจัดจ้างและขอความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณา 

         1. อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ปลัดกระทรวงเกิน 
200 ล้านบาท) 
         2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและด าเนินการต่อในขั้นตอนที่12 

   10.2 กรณีงบประมาณผูกพันข้ามปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของ flow chart   A   โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1)  เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้างและขอ
ความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณา 

           1. เห็นชอบราคาที่ประกวดราคาได้ 
              2. ลงนามหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โดยกองบริหารการสาธารณสุข)   
เสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อนท าสัญญาก่อหน้ีผูกพัน ตามระเบียบการก่อหน้ี
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ข้อ 4 
    ข้อสังเกต หนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรฯ รายงานสิ่งก่อสร้างอาคาร 

    2.  รายละเอียดโครงการ (ชี้แจงเหตุผล/ความจ าเป็นในการขอรับจัดสรร) พร้อมระบุ
รายละเอียดและพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละชั้นปรับวงเงินให้ท่างบประมาณจัดสรร 

    3.  รายงานผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

                 3.1  ส าเนาหนังสือการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
                 3.2  ประกาศจังหวัด/หนังสือเชิญชวนเสนอราคา (ระบุสูตรค่า K) 
                 3.3  ผลการจัดจ้าง และรายงานผลการประกวดราคา 
         4.  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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    5.  ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ) ของจังหวัด 

    6.  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ของผู้รับจ้างที่ปรับราคาตามวงเงินที่ประกวดราคา
ได้และคณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้ตรวจสอบและลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          7.  หนังสือต่อรองราคา (ถ้ามี) 
          8.  หลักฐานต่างๆ เอกสารของผู้เสนอราคาได้ 

          9.  แบบรูปและรายการก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบราคาเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
          10. ส าเนาหนังสือขออนุมัติตามสายงาน (หน่วยงาน/จังหวัด/สป.สธ) 
          11. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ข้อ 4 (1) ระบุว่า
ในกรณีที่เป็นรายการที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดจ้างที่ได้ด าเนินการแล้ว ให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 

          12. ไฟล์ข้อมูลราคากลางจังหวัด (Excel) เพ่ือส่งส านักงบประมาณพิจารณาราคา เขียนลง CD 

         13. เอกสารต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และติดดัชนีด้านข้าง เพื่อสะดวกต่อการค้นหา 

      (2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้ รับมอบอ านาจพิจารณาเห็นชอบลงนามในหนังสือ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   (3) กรณีราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในวงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง(งบประมาณ) จังหวัดฯ ท าหนังสือ
เสนอปลัดกระทรวงฯ เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา (กรณีวงเงินเกิน 200 ล้านบาท 
กองบริหารการสาธารณสุขจะท าเร่ืองขออนุมัติส่ังจ้าง เสนอปลัดกระทรวงฯ ไปพร้อมกัน) 
   (4) กรณีราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณจังหวัดฯ ท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวงฯ 
เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาและหน่วยงานของรัฐต้องเสนอว่าจะใช้แหล่งเงิน
ประเภทใดสมทบ เช่น  
     1. ขอใช้เงินงบประมาณ 

     2. เงินบ ารุงโรงพยาบาลต้องแจ้งสถานะเงินบ ารุง หนี้สิน และวัสดุคงคลัง 
     (5) กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารงบลงทุนท าหนังสือรายงานผลการพิจารณา 
จัดจ้างและพิจารณาความเหมาะสมของราคา เสนอปลัดกระทรวงฯ เพ่ือท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

    (6) ส านักงบประมาณพิจารณาราคาและเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    (7)  กรณีส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเต็มวงเงิน 

              7.1  กองบริหารการสาธารณสุข ด าเนินการ 

                    - ตรวจสอบระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันงบประมาณกรณีระยะเวลาเกิน ต้องเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาอนุมัติและรายงานส านักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
(ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 7 (2) ) 
                   - ตรวจสอบอ านาจส่ังจ้างกรณีวงเงินเกิน 200 ล้านบาท เสนอปลัดกระทรวงฯ
พิจารณาอนุมัติส่ังจ้าง และแจ้งจังหวัดทราบด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อไป 
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ทั่วไป 
 

      (8) กรณีส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติต่ ากว่าวงเงิน 

       8.1 กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งจังหวัดทราบตามวงเงินท่ีไ ด้ รับอนุมั ติจาก        

ส านักงบประมาณ (ให้ด าเนินการต่อรองราคาหรือยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น) 
            8.2 เจ้าหน้าที่จั ดท าหนัง สือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแจ้ง ผู้ยื่นข้อเสนอ            

เพ่ือด าเนินการต่อรองราคา ตามท่ีส านักงบประมาณอนุมัติวงเงิน 

      8.3 ด าเนินการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ยื่นข้อเสนอยินดีลดราคาเท่ากับวงเงิน
ที่ส านักงบประมาณอนุมัติ (ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือเพ่ือไว้เป็นหลักฐาน) ด าเนินการต่อตามข้อ 19   
      8.4 ด าเนินการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ  ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ขอยืนยันราคาเดิม 
หรือลดราคาไม่ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณา  
      (1)  ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและด าเนินการจ้างใหม่ 
      (2)  เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านกองบริหารการสาธารณสุข อุทธรณ์ไป
ส านักงบประมาณเพ่ือทบทวนราคาใหม่อีกคร้ัง) 
 

ขั้นตอนท่ี 11 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างเห็นชอบผลการ
คัดเลือกและลงนามประกาศผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 81 กรณีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐไม่อนุมัติจะส่ังการหรือทบทวนให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 10 
 

ขั้นตอนท่ี 12 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP 
ขั้นตอนที่ 5-7) 
  (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

  (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
  (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
 

ขั้นตอนท่ี 13 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา เตรียมหลักประกันสัญญา และเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือมอบ
อ านาจ อากรแสตมป์ บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าเนาเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 
(ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4) 
 

ขั้นตอนท่ี 14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง โดยหน่วยงานของรัฐ
จัดเตรียมสัญญา2 ฉบับ ตามข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบน้ี เป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รูปแบบสัญญาให้ด าเนินการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5) 
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บาลทั่วไป 
 

 

   กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 96 (3)  
ก็ได้การตรวจสอบหลักประกันสัญญา ด าเนินการดังนี้ 
   1.  มูลค่าหลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน      

ตามสัญญา ข้อ 168  

    ข้อสังเกต 

    -  กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ  จะก าหนดสูงกว่า 5%        

แต่ไม่เกิน 10% ก็ได้ 

    -  กรณีคู่สัญญา น าหลักประกันมาวางที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เอกสารเชิญชวน
หรือสัญญา ให้ อนุโลมรับได้ 

  2.  หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อ 167 

    2.1  เงินสด 

    2.2  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

    2.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด) 
    2.4  หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   
แจ้งเวียนอนุโลมให้ใช้ ตามแบบของธนาคาร / ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

    2.5  พันธบัตร รัฐบาลไทย 

 

     ข้อสังเกต  
     1. กรณีน าเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญาให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการน าเงินสดฝาก   

คลังจังหวัด 

     2. กรณีเช็ค / ดราฟท์ 

     3. หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
     4.พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       5. จัดท าหนังสือสอบถามธนาคารว่าได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าวหรือไม่ 
    6.  หากธนาคารไม่ได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าว ต้องรีบแจ้งหนังสือให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างน าหลักประกันใหม่มาแทน หรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้  
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าลทั่วไป 
 

  บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 

 

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ 
7. ใบมอบอ านาจ คือ ใบต้ังตัวแทนฯ 
    (ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว 
         หรือหลายคน การท าการคร้ังเดียว  
    (ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว 
         หรือหลายคนร่วมกระท าการมากกว่า 
         คร้ังเดียว 
 

 
10 บาท 

 
30 บาท 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 (ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า 
      คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคน 
      ต่างกระท ากิจการแยกกันได้ คิดตาม 
      รายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ  
 

30 บาท 

 

ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

  
  การปิดอากรแสตมป์และตราสาร 
  เมื่อท าสัญญาจ้าง/ใบส่ังจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับของสัญญาจ้าง 
เป็นมูลค่า ดังนี้ 
   มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน       1,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน      1 บาท 
  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน     10,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน     10 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน    100,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน   100 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน  1,000,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน 1,000 บาท 
  (กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษจะต้องเพ่ิมจ านวนอีก 1 บาท) 
  และปิดอากรที่คู่สัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง เป็นเงิน 5 บาท 

  กรณีมูลค่าของสัญญา วงเงิน 200,000 บาทข้ึนไป ให้ผู้รับจ้างช าระเป็นตราสารแทนการปิดอากร
แสตมป์ ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญาจ้าง ณ ท่ีท าการสรรพากรนั้น ทั้งนี้
หากล่าช้าผู้รับจ้างจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 
  -  กรณี    เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 5 เท่า 

  -  กรณ ี   ไม่เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 2 เท่า 
  (ตาม พ.ร.บ.ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481     
หมวด6, บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6 , ประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร เก่ียวกับอากรแสตมป์        
(ฉบับที่ 37) เร่ือง ก าหนดวิธีการช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ) 
  ข้อสังเกต 
  สัญญาซ้ือขาย , ใบส่ังซ้ือ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์หรือท าตราสาร  
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ป 
 

   (7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
   (8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

  ข้อสังเกต 
  การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นทั้งนี้  
การจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐสามารถใช้
เอกสารที่จัดท าในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาตามวรรคหนึ่งได้  ข้อ 16 

ขั้นตอนท่ี 20  เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ส่งเอกสารการจัดซ้ือ/จ้างให้กับหน่วยงานการเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ต่อไป 
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่วไป 

บทที่  3 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
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่วไป

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ตามมาตรา 56 (1) และระเบียบข้อ 74 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน / สเปค / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

6.1  ซ้ือ/จ้าง  มิใช่งานก่อสร้างข้อ 21 วรรคหนึ่ง 
       เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./ 

จะให้เจ้าหน้าที่ / บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือสเปค   
และก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 

(แบบฟอร์ม 3,4,5 หน่วยงานก าหนด) 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบ
อ านาจ พิจารณาเห็นชอบผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่

6.2 จ้างก่อสร้างข้อ 21 วรรคหน่ึง 
- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก./จะให้เจ้าหน้าท่ี/บุคคลใด   

บุคคลหน่ึงจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
- เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอแต่งตั้ง คกก. จัดท าราคากลาง (ตามประกาศ 
  คกก. ราคากลาง) และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลว. 19 ต.ค. 60    

และ พ.ร.บ. มาตรา 4 (แบบฟอร์ม 6,7,8 ตามหน่วยงานก าหนด)      
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาเห็นชอบ    
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ไม่เห็นชอบ 

6 

1. จัดท าแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 ต.ค. 
    ของทุกปี ส่ง สตง. อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 

    - ครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 1 แสนบาท 

    - ส่ิงก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาท  
      (แบบฟอร์ม 1 หน่วยงานก าหนด) 
2. กรณี มีการแก้ไข/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมรายละเอียด/ 
    ระยะเวลาในแผน แจ้ง สตง.ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับ 

    อนุมัติแก้ไข 

3. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ้าง ตามแผน ให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส  
   ภายใน 30 วัน (ตามประกาศ คกก. ตรวจเงินแผ่นดิน  
   พ.ศ. 2546) 

สร้างแผนในระบบ e-GP 

จนท./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าป ีเสนอหัวหน้างานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจเพื่อขอ
ความเห็นชอบ ข้อ 11 วรรคหน่ึง  
แบบฟอร์ม 2 ระบบ e-GP 

แผนประกอบด้วย 

1. ชื่อโครงการที่จะซ้ือ/จ้าง          
2. วงเงินซ้ือ/จ้าง 
3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ/จา้ง 
4. รายการอื่นตามที่กรมบัญชกีลางก าหนด  
    (ข้อ 11วรรคสอง) 
ข้อยกเว้น  ไม่ต้องจัดท าแผน ม. 11 (1) 

2 3 

ตรวจสอบแหล่งเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 

งบประมาณ/แผนเงินบ ารุง/เงิน UC/งบพัฒนาจังหวัด 
1 

หนว่ยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

หัวหน้าเจา้หน้าที่ประกาศเผยแพร่ 3 ชอ่งทาง 
- เว็บไซต์ กรมบัญชกีลาง 
- เว็บไซต์ หน่วยงาน 

- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 

  (ข้อ 11 วรรคสาม) (โดยผู้รับผิดชอบ ปิด- ปลดประกาศที่ได้รับ 

  แต่งต้ัง ตามประกาศ/ระเบียบ ITA) (ตามแบบฟอร์ม 2.1) 
 

เห็นชอบ 

5 4 
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ระบบ e-GP ข้ันตอนที่ 1) 

7.1. รายงานขอซ้ือขอจ้าง (แบบฟอร์ม 31 จากระบบ e-GP) (ระเบียบ ข้อ 22) 

7.2. ค าส่ังแต่งตั้ง คกก. จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ คกก. ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)  
      (แบบฟอร์ม 32 จากระบบ e-GP) 

7.3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. ต้องเผยแพร่ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีผู้มีอ านาจได้อนุมัติรายงานขอซ้ือ/  
      ขอจ้าง  (แบบฟอร์ม 11) 
7.4. แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงก าหนด) 
      **  ระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 21  

1) หลักเกณฑ์ราคา   
2) หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  

7 

เมื่อถึงก าหนดวันเวลา เปิดซองข้อเสนอ 74 (4) คกก.เปิดซองข้อเสนอตรวจสอบเอกสาร ด าเนินการ ดังนี้  
ข้อ 55 (2)-(4) 
1. คกก. ลงลายมือช่ือก ากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบทุกแผ่น 

2. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ และเอกสารส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 และตรวจสอบรายช่ือผู้ท้ิงงานจาก    

   ระบบกรมบญัชีกลาง 
3. ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบติัตามประกาศ ป.ป.ช. (คกก. สอบถามข้อเท็จจริงได้แต่เปลี่ยนสาระส าคัญไมไ่ด้) 
4. บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในระบบ e-GP 

5. ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  
6. การตรวจสอบหลักประกันเสนอราคา 
7. คัดเลือกผูเ้สนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และคัดเลอืกเรียงล าดับไมเ่กิน 3 ราย 

8. ท ารายงานผลการพิจารณาและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

12 

เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบ ลงรับโดยไม่เปิดซอง เสนอราคาพร้อมทั้งท าบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอตามวันเวลาที่
ก าหนด (แบบฟอร์มที่ 35 หน่วยงานก าหนด) และออกใบรับซองเสนอราคาให้กับผู้ย่ืนข้อเสนอ  

(แบบฟอร์ม 36 หน่วยงานก าหนด) และส่งมอบซองเสนอราคา/เอกสารที่รับไว้ให้กับคณะกรรมการ 11 

10 
ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนย่ืนข้อเสนอตามวันเวลารับซองที่หน่วยงานก าหนด ผนึกซองจ่าหน้าถึง

ประธานคณะกรรมการจัดซ้ือ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก 

คกก.ซ้ือ/ จ้าง โดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบติัก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย  
ข้อ 74 (1) (ประธานเป็นผู้ลงนามหนังสือเชิญ) (แบบฟอร์ม 33 จากระบบ e-GP) และจัดท าบัญชีรายชื่อ

ผู้ประกอบการที่มีหนังสือเชิญชวน (แบบฟอร์ม 34 หน่วยงานก าหนด) 
9 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 8 
ไม่เห็นชอบ 

 

 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10 ของ
เงิน งปม.

เห็นว่า
เหมาะสม ให้
เสนอซ้ือ/จ้าง 

รายนั้น

 ให้ต่อรองราคาราย
ที่ต่ าสุด (เป็นลายลักษณ์

อักษร)

  ต่อรองราคารายต่ าสุดไม่
ได้ผล
 ด าเนินการแจ้งผู้เสนอราคาทุก

รายที่ คกก.เห็นสมควรซ้ือ/จ้าง 
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ภายใน
เวลาอันสมควร (เป็นลายลักษณ์
อักษร)

 ผู้เสนอราคา
ยื่นใบเสนอ
ราคายอมลด

ราคาไม่สูงกว่า วงเงิน งปม.

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10 ของวงเงิน งปม.

ต่อรองแล้วไม่ลดอกีแต่ไมเ่กนิ 10

เห็นว่า
เหมาะสม 
ให้เสนอ
ซ้ือ/จ้าง 
รายน้ัน

ผู้เสนอรายใด
ไม่เสนอราคา
ใหม่ถือว่ายืน

ราคาเดิม

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

 กรณี  ยื่นเสนอรายเดียว (ข้อ )
        ยื่นเสนอหลายราย ถกูต้องราย
เดียวเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับ
มอบอ านาจยกเลิก หรือถ้า คกก. เห็นวา่
มีเหตุสมควรจัดซ้ือ/จ้างให้ด าเนินการ
เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาราย
น้ัน

 เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย

 กรณีในการ
เสนอของ
ผู้ประกอบการ
(ใช้เกณฑ์ราคา  
ข้อ 57)

มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอล าดับแรก
เป็นผู้ชนะ

พิจารณาแล้ว
ราคาเหมาะสม
เป็นประโยชน์

เสนอ หน.นง.รัฐ
ผ่าน หน.จนท.

รับราคาได้

 ด าเนินการแล้วให้
เสนอความเห็นต่อ หน.นง.
รัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ ผ่าน 
หน.จนท.ใช้ดุลพินิจว่าจะ

 ยกเลิก

ขอเงินเพิ่มเติม

ไม่มีผู้เสนอราคา

ลดรายการ/จ านวน/
เน้ืองาน

ท าให้ล าดับผู้ชนะ
การเสนอราคา

เปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมท าให้ได้เปรียบ
เสียเปรียบระหวา่งผู้

เสนอราคา ยกเลิก
เจ้าหน้าท่ี/คกก.จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ระบบ ข้ันตอนที่ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา
(คัดเลือกเรียงล าดับ 3 ราย ราคาต่ าสุด หรือคะแนนสูงสุด 

แล้วแต่กรณี )

12.7 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณายกเลิกและจะด าเนินการใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56 วรรคหน่ึง (2) (ก)

หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
ท าวิธีคัดเลือกอกีไม่

ได้ผล

ด ำเนินกำรวิธีเฉพำะเจำะจง ม.56 
ว.1 (2) (ก)

คกก.พิจารณา 
เสนอ หน.นง.รัฐ
ผ่าน หน.จนท. 
เสนอยกเลิก

ด าเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะ 
ม.56 วรรคหน่ึง 

(2) (ก)
3 ผู้ชนะเสนอราคาต่ า

สุดแต่ยังสูงกว่าวงเงิน งปม.
ที่จะจัดซ้ือจ้าง (ข้อ 22)
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

 

 

 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน 

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10% ของ 
เงิน งปม. 

เห็นว่า
เหมาะสม ให้
เสนอซ้ือ/จ้าง 

รายนั้น 

12.4 ให้ต่อรองราคาราย
ที่ต่ าสุด (เป็นลายลักษณ์

อักษร) 

12.5 - ต่อรองราคารายต่ าสุดไม่
ได้ผล 

- ด าเนินการแจ้งผู้เสนอราคาทุก
รายที่ คกก.เห็นสมควรซ้ือ/จ้าง 
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ภายใน
เวลาอันสมควร (เป็นลายลักษณ์
อักษร) 

 ผู้เสนอราคา
ยื่นใบเสนอ
ราคายอมลด 

ราคาไม่สูงกว่า วงเงิน งปม. 

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10% ของวงเงิน งปม. 

ต่อรองแล้วไม่ลดอกีแต่ไมเ่กนิ 10% 

เห็นว่า
เหมาะสม 
ให้เสนอ
ซ้ือ/จ้าง 
รายน้ัน 

ผู้เสนอรายใด
ไม่เสนอราคา
ใหม่ถือว่ายืน

ราคาเดิม 

ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

12.1 กรณี – ยื่นเสนอรายเดียว (ข้อ 56) 
       - ยื่นเสนอหลายราย ถกูต้องราย
เดียวเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับ
มอบอ านาจยกเลิก หรือถ้า คกก. เห็นวา่
มีเหตุสมควรจัดซ้ือ/จ้างให้ด าเนินการ
เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาราย
น้ัน 

 เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย 

12.2 กรณีในการ
เสนอของ
ผู้ประกอบการ 
(ใช้เกณฑ์ราคา  
ข้อ 57) 

มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 

ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอล าดับแรก
เป็นผู้ชนะ 

พิจารณาแล้ว
ราคาเหมาะสม
เป็นประโยชน์ 

เสนอ หน.นง.รัฐ 

ผ่าน หน.จนท. 
รับราคาได ้

12.6 ด าเนินการแล้วให้
เสนอความเห็นต่อ หน.นง.
รัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ ผ่าน 
หน.จนท.ใช้ดุลพินิจว่าจะ 

 ยกเลิก 

ขอเงินเพิ่มเติม 

ไม่มีผู้เสนอราคา 

ลดรายการ/จ านวน/
เน้ืองาน 

ท าให้ล าดับผู้ชนะ
การเสนอราคา

เปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมท าให้ได้เปรียบ
เสียเปรียบระหวา่งผู้

เสนอราคา ยกเลิก 
เจ้าหน้าท่ี/คกก.จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ระบบ e-GP ข้ันตอนที่ 3) 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 

(คัดเลือกเรียงล าดับ 3 ราย ราคาต่ าสุด หรือคะแนนสูงสุด 
แล้วแต่กรณี ) 

 

13 

12.7 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณายกเลิกและจะด าเนินการใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56 วรรคหน่ึง (2) (ก) 

 

หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
ท าวิธีคัดเลือกอกีไม่

ได้ผล 

ด ำเนินกำรวิธีเฉพำะเจำะจง ม.56 
ว.1 (2) (ก) 

คกก.พิจารณา 
เสนอ หน.นง.รัฐ 

ผ่าน หน.จนท. 
เสนอยกเลิก 

ด าเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะ 
ม.56 วรรคหน่ึง 

(2) (ก) 
12.3 ผู้ชนะเสนอราคาต่ า

สุดแต่ยังสูงกว่าวงเงิน งปม.
ที่จะจัดซ้ือจ้าง (ข้อ 22) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

     

 

 

 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท./คกก.จัดท ารายงานผลการพิจารณา กรณีงบประมาณปีเดียวและงบประมาณผูกพันข้ามปี 

 13.1 กรณีงบปีเดียว (แบบฟอร์มที่ 15 หน่วยงานก าหนด) 
        หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณา  
        1. อนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้าง 
        2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แบบฟอร์ม 16 ระบบ e-GP) 
            - หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดวงเงินไม่เกิน  
               100 ล้านบาท 

            - ผู้มีอ านาจเหนือชั้นขึ้นไปหน่ึงชั้น คือ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด   
              วงเงินเกิน 100 ล้านบาท 

13.2  กรณีงบผูกพันข้ามป ี

ใหด้ าเนินการตามข้ันตอน   

              หน้า 9 A 

14 
ไม่อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างและลงนามประกาศ 

ผู้ชนะการเสนอราคา (e-GP ขั้นตอนที่  4) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ 
 ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เผยแพร่ 3 ช่องทาง (ระบบ e-GP ขัน้ตอนที่ 5-7) 
    (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

    (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
    (3) ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ ท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
 

 

15 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกรายงานผลการอุทธรณเ์มื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ (แบบฟอร์ม 18 หน่วยงาน
ก าหนด) และท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญา/ข้อตกลง เสนอหัวหนา้หน่วยงาน 

ของรัฐ (แบบฟอร์ม 19 ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4) 
 

เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (แบบฟอร์ม 20 หน่วยงานก าหนด) และจัดท าสัญญา/
ข้อตกลง (สัญญาให้ใช้ตามแบบที่ คกก.นโยบายก าหนด) เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ลงนามสญัญา/ข้อตกลง ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้รับมอบอ านาจลงนามสัญญา/ข้อตกลง 

1.  การลงนามสญัญาจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันท าการ) นับแต่วันท่ีประกาศ
ผลผู้ชนะในระบบ ม. 117 

2.  กรณีมีผูย่ื้นข้อเสนอ และพิจารณารายเดียวและเป็นผูไ้ด้รับการคัดเลือก สามารถลงนามสัญญาได้
โดยไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0405.2/ว. 453 ลว. 28 พ.ย. 60 

16 

17 

18 

19 

อนุมัติ 

 

บาลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
1. ส่งสัญญา/ข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการโดยตรง และด าเนินการส่งมอบพัสดุ 
2. ส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง มูลค่าตั้งแต่ ล้านบาท ให้ แบบฟอร์ม 21 หน่วยงานก าหนด

สตง.
กรมสรรพากร
สัญญาคู่ฉบับส่งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม 21.1 หน่วยงานก าหนด)

. ส่งส าเนาสัญญาให้ คกก. ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ถา้มี)
   (ระบบ ขั้นตอนท่ี 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งธนารักษ์พื้นที่) และรายงานผลการตรวจ
รับให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีที่ก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ เพื่อทราบ (ข้อ 175 (4) ,ข้อ176 (6) แบบฟอร์ม 23 หน่วยงานก าหนด) 
และน าหลักฐานส่งการเงิน

จนท.(พัสดุ) ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย
(แบบฟอร์ม 23.1 ระบบ

ส้ินสุด

บริหารสัญญา/คกก. ตรวจรับพัสดุ ตามสญัญา/
ข้อตกลง (แบบฟอร์ม จากระบบ 

ขั้นตอนที่ ) ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหาร
สัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป

จัดท าบันทึก รายงานผลการพิจารณา (เมื่อโครงการสิ้นสุด)
ตามระเบียบ ข้อ ในระบบ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 

        

 

 

บาลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 
1. ส่งสัญญา/ข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการโดยตรง และด าเนินการส่งมอบพัสดุ  
2. ส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท ให้ (แบบฟอร์ม 21 หน่วยงานก าหนด) 

    2.1. สตง. 
    2.2 กรมสรรพากร 
    2.3 สัญญาคู่ฉบับส่งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม 21.1 หน่วยงานก าหนด) 
3. ส่งส าเนาสัญญาให้ คกก. ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ถา้มี) 
   (ระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 6) 

 

จนท. ลงทะเบียน/ลงบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งธนารักษ์พื้นที่) และรายงานผลการตรวจ
รับให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีที่ก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ เพื่อทราบ (ข้อ 175 (4) ,ข้อ176 (6) แบบฟอร์ม 23 หน่วยงานก าหนด)  
และน าหลักฐานส่งการเงิน 

 

จนท.(พัสดุ) ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย 

(แบบฟอร์ม 23.1 ระบบ e-GP) 

ส้ินสุด 

บริหารสัญญา/คกก. ตรวจรับพัสดุ ตามสญัญา/
ข้อตกลง (แบบฟอร์ม 22 จากระบบ e-GP

ขั้นตอนที่ 7) ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหาร
สัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป 

 

จัดท าบันทึก รายงานผลการพิจารณา (เมื่อโครงการสิ้นสุด) 
ตามระเบียบ ข้อ 16 ในระบบ e-GP 
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บาลทั่วไป 
 

แนวทางการด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซือ้จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
ครั้งหน่ึงวงเงินเกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 (1) และระเบียบข้อ 74 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 

  1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบด าเนินการ
ไปตามแผนและตามข้ันตอนของ พ.ร.บ. พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และรายการต้องตรงกับ
หนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ. กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 
  1.2 เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 และค าส่ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง และการอนุมัติการจ่ายเงิน
บริจาค ที ่1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  1.3 เงินงบค่าเส่ือม (UC) ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
  1.4 งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 
 
ขั้นตอนท่ี 2  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง        
พ.ศ. 2546 ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดิน          
และสิ่งก่อสร้างเกิน 1 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 

   กรณี  เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ 

   กรณี  ที่มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ดังกล่าว  
 

ขั้นตอนท่ี 3 ตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 11 และมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) (ค) (จ) (ช) และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 11-13 ต้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่        

ให้ด าเนินการ  ดังนี ้
  3.1 เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ซ่ึงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
   1) ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   2) วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง 
   4) รายการขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

  3.2 ข้อยกเว้น  ไม่ต้องท าแผน และประกาศเผยแพร่ มาตรา 11 (1) 
       1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 (1) (ค) 
    2) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ/ความม่ันคงตามมาตรา 56 (1) (ฉ) 
  3.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่      
ขอเปลี่ยนแปลง 
    2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว      

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศแผน 3 ช่องทางต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี  
หากไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไข หรือทบทวนให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนท่ี 5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
เผยแพร่แผน 3 ช่องทาง ข้อ 11 วรรคสาม คือ 
  (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
  (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
  (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
  ข้อสังเกต ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ITA) 
ข้อ EB4 (1) ต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดประกาศและปลดประกาศโดยจัดท าค าส่ัง (โรงพยาบาล) 
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการปิดประกาศและปลดประกาศ เพ่ือเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง  

ขั้นตอนท่ี 6 จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ      

งานก่อสร้าง   
  6.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง มิใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง)  ด าเนินการ ดังนี้ 
     6.1.1 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย          

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 

     6.1.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ 

     6.1.3 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และจัดท า
ตาราง ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  ข้อสังเกต 
  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
  - มาตรา 9  หลักการ        ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจ้าง 
       พัสดุนั้น 
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าบาลทั่วไป 
 

          ข้อห้าม         ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด 

       ยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

          ข้อยกเว้น  พัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้
       อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

     (ถ้า Lock spec ผิดกฎหมาย ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว) 
    * ระเบียบ ข้อ 21 วรรคสอง 
    -  พัสดุที่จะซ้ือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

    -  พัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง มีการประกาศก าหนด มอก. แล้ว ให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุ 

เลข มอก. 
    -  ถ้าพัสดุยังไม่มีการประกาศ มอก. และมีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ มอก. 
แล้วให้ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดท าขึ้น 

       6.1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  6.2 ในการจ้างก่อสร้าง ข้อ 21 วรรคสาม  ด าเนินการ ดังนี้ 
      6.2.1 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
           1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
เห็นชอบ   
        2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

        3) คณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 

      6.2.2 การก าหนดราคากลาง (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 มาตรา 4, บัญชีมาตรฐานราคากลางส่ิงก่อสร้าง) 
       1) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     
(ราคากลางท้องถิ่น) 
        2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ 

        3) คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดท ารายงานผลการค านวณราคากลางโดยมี     
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และจัดท าตาราง 
ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบราคากลาง (ก่อนการจัดท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง) 
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ยาบาลทั่วไป 
 

  ข้อสังเกต 
  1. กรณีมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ร่วมเป็นกรรมการ เช่ น โยธาธิการ       
และผังเมือง, อบต. อบจ. เทศบาล ต้องท าหนังสือขอเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ ไปก่อนจึงจะ
ด าเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ 

    2. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ต้องประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
หรือประกาศเชิญชวน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้างานของรัฐได้ให้ความเ ห็นชอบราคากลาง          
งานก่อสร้างน้ันแนวทางการปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 ที่ส านักงบประมาณก าหนด ตามหนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว4 ลงวันที่ 24 ต.ค. 
2561 (ให้ศึกษาแนวทางหรือข้อส่ังการของ สป.สธ. แต่ละปีงบประมาณ) 

  รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพันข้ามปีงบประมาณด าเนินการ ดังน้ี 

  1. ให้หน่วยงานที่ได้รับผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้ส านักงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้ 

  2. ส าหรับกรณีท่ียังไม่ทราบผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ
ส่ิงก่อสร้าง รวมท้ังราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
ควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่ 
ส านักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งส านักงบประมาณทราบและด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอน
ต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว 

  3. ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้ประมาณ
ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณก่อนการด าเนินการจัดจ้าง กรณีที่การเปล่ียนแปลงดังกล่าว มีผลท าให้ราคาสูงกว่า
วงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เกินกว่าร้อยละ 5 
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงสามารถด าเนิน     

การประกวดราคาได้ 

 

  รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน กรณีราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถ่ิน) สูงกว่างบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรด าเนินการ ดังน้ี 

  1. หากมีราคาที่สูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตรวจสอบว่ามีรายการในบัญชีฯที่เกินความจ าเป็น
ต่อการสร้างอาคาร และไม่เป็นสาระส าคัญ ก็ให้พิจารณาปรับลดรายการตามความจ าเป็น ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างความแข็งแรง และวัตถุประสงค์การใช้งานท าให้เกิดความเสียหาย ให้มีความเหมาะสมกับ           

ความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ต่องานอาคารที่แท้จริง แต่ไม่ควรตัดรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จ าเป็น    

เช่น ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ 
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ารฝ่ายบริหาร  
  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

  2. รายการส่ิงก่อสร้าง (ไม่ได้เปล่ียนแปลงรายละเอียดแบบรูปแบบรายการ) หากมีความจ าเป็น    

ไม่สามารถปรับลดรายการเงินราคากลางจังหวัดได้ และเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ไม่เกิน 5% หรือเกิน 
5% ไม่เกิน 10% ให้ด าเนินการเสนอส านักงบประมาณจะพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมราคา ควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  3. เกิน 10% ขึ้นไป (สูงกว่า ครม. ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เกินกว่าร้อยละ 5 ) ให้เสนอส านัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และเมื่อส านักงบประมาณ
เห็นชอบความเหมาะสมแล้ว ส านักงบประมาณ จะให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติต่อ
ครม. เมื่อ ครม. อนุมัติแล้วจึงจะก่อหนี้ผูกพันได้ 

  4. รายการส่ิงก่อสร้างที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่มีผลท าให้
ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาดที่ ครม.ได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เกินกว่าร้อยละ 5 ให้เสนอขออนุมัติต่อครม.ก่อนด าเนินการประกวดราคา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงสามารถ
ด าเนินการประกวดราคาได้ 

 

  รายการส่ิงก่อสร้างปีเดียว กรณี ราคากลางจังหวัด (ราคากลางท้องถิ่นสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) ด าเนินการ ดังนี้ 
  รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคากลางจังหวัดสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อได้ผลการจัดจ้างแล้ว 
มีวงเงินสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้พิจารณาหาแหล่งงบประมาณมาสมทบเพ่ิมเติม ตามระเบียบ         

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 26 น าเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการภายใต้แผนงบประมาณ
เดียวกัน 

  ข้อ 27 การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (กรณี สมทบเกินร้อยละสิบ     

ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ หากสมทบด้วยงบประมาณแต่เป็น    

คนละแผนงานกัน ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ) 

ขั้นตอนท่ี 7 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(ลงระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายการดังนี้ 
    1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
    2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงาน
ก่อสร้างที่จะซ้ือหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
    3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
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   4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ ระบุวงเงิน      

ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 

   5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

   6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

   7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

   ข้อสังเกต ข้อ 83 ก าหนดว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป   

หรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นส าคัญตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1. การซ้ือหรือจ้างที่ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพดีเพียงพอ      

ตามความต้องการใช้งาน ให้ใช้เกณฑ์ราคาที่เสนอราคาต่ าสุด 

   2. การซ้ือหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะจ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
ที่มีคุณภาพ  ให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน มาตรา 65 วรรคหนึ่ง แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาให้ใช้เกณฑ์ราคา  
   3. การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมา
ต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ต่อไป  
          7.2 เจ้าหน้าที่จัดท าค าส่ังจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพร้อมก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)  
 

   องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 26 
   ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน จะแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
โดยค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย 

   ข้อสังเกต 
   1) กรณีจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการท าได้ แต่ต้องไม่มากกว่ากรรมการ
จ านวนที่แต่งต้ัง 
   ตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจรับ (ในการจ้างก่อสร้างประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ
จากหน่วยงาน หรือกองแบบแผน หรือจากโยธาและผังเมืองรวม 4 คน หากมีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืน
ร่วมเป็นกรรมการต้องไม่เกิน 4 คน) 
   2) ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นเลขค่ี 
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    3) ประธานและกรรมการต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา        

ตามระเบียบฯ ข้อ 27 หากทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้ลาออกจากที่ ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานหรือกรรมการ       
และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบและส่ังการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

    4) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ควรร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

    องค์ประชุมคณะกรรมการข้อ 27 
     1) คณะกรรมการต้องมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

    2) ประธานต้องอยู่ประชุมด้วยทุกคร้ัง หากประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้ังประธานใหม่แทน 

    3) คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก การลงมติโดยถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด 

    4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานจ้างก่อสร้าง) การลงมติให้ถือมติเอกฉันท์ (กรรมการ    

มาครบองค์ประชุมหรือไม่ ครบองค์ประชุมแต่ต้องเกินก่ึงหนึ่งก็คือว่าครบองค์ประชุมแล้ว) ทุกเสียงขององค์
ประชุมเห็นพ้องต้องกันกันหมดเรียกว่ามติเอกฉันท์ 
    กรณี กรรมการคนใดเห็นต่างให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้   ต้องลงนามในการเข้าร่วมประชุม  
แต่ไม่ลงนามในมติท่ีประชุม (ไม่ต้องลงนามในใบตรวจรับพัสดุ) 
  7.3 ให้เจ้าหน้าที่ท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา แล้วแต่กรณี (ตาราง 
ป.ป.ช.) ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และน าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง และการค านวณราคากลางลงประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจได้อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง หรืออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง 
  7.4 แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 8  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 7 

ขั้นตอนท่ี 9 คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ท่ีก าหนด ข้อ 74 (1) (ประธานกรมการเป็นผู้ลงนามหนังสือเชิญ) (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 2) และจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบที่มีหนังสือเชิญชวน 

ขั้นตอนท่ี 10 ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน ยื่นข้อเสนอตามวันเวลารับซองที่หน่วยงานก าหนด  

ขั้นตอนท่ี 11 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกรับ
ซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจั ดท าบัญชีรายชื่อ    

ผู้มายื่นข้อเสนอ (ให้ด าเนินการตาม ข้อ 68 โดยอนุโลม)  
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ยาบาลทั่วไป 
 

 

ขั้นตอนท่ี 12 เมื่อถึงก าหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ข้อ 74 (4) ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
พิจารณาและด าเนินการตามข้อ 55 (2) – (4) ดังนี้ 
  1). เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

  2). ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และตัวอย่าง    
(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานทุกรายหรือเอกสารที่ก าหนดให้ส่งภายหลัง (ภายใน 5 วันท าการ ตามข้อ 44) 
แล้วคัดเลือกผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค , 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้าย  
  3). ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศของ ป.ป.ช. (2 ล้านบาทขึ้นไป) ดังนี้ 
   3.1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   3.2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
   3.3. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า     
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  ข้อสังเกต - การพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอได้       
แต่ไม่ใช่เปล่ียนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข     

ที่ก าหนด ให้คัดรายชื่อรายนั้นออกจากการประกวดราคาในคร้ังนั้นตามข้อ 55 (2) วรรคสอง 
      - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(spec)ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากประกาศเชิญชวน ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่มีผล
ให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน    

การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นตามข้อ 55 (2) วรรคสาม 

      - การตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานจากรายชื่อกรมบัญชีกลาง และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (จากเว็บไซต์ของ ป.ป.ช.) 
   4). เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอลงในระบบ e-GP 

   5). ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานต้องท าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง       

เพ่ือตรวจสอบหนังสือดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ (กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจจะโทรศัพท์สอบถามล่วงหน้า     

ไปก่อนก็ได้และหนังสือรับรองผลงานต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

   6). ตรวจสอบหลักประกันและใช้หลักประกันในการเสนอราคาท่ีมิใช่หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ 

        6.1  มูลค่าหลักประกันการเสนอราคา ก าหนดร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ หรือ ราคา
พัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังนั้น (ไม่ใช่มูลค่าของราคากลาง) ข้อ 168 

 
  ข้อสังเกต - กรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ ก าหนดสูงกว่าร้อยละ 5 
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ ข้อ 168 

      - กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน ข้อ 169 

      - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอวางหลักประกันสูงกว่าที่ก าหนดไว้ประกาศเชิญชวน ให้อนุโลมรับได้ 

  7.3  คืนหลักประกันแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องคืนภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้
ซ่ึงเสนอราคาต่ าสุดเรียงกันไม่เกิน 3 ราย ได้คืนได้ต่อเมื่อท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว  
  กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอถูกต้อง 
  12.1 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไข        

ที่ก าหนดในเอกสารให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิก     
หรือถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรจัดซ้ือจัดจ้างให้ด าเนินการเสนอซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา
รายนั้น 

  12.2 การเสนอราคาของผู้ประกอบการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาข้อ 57      

หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคา
ล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในคร้ังนั้น 

                  กรณ ีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว พิจารณาแล้วราคาเหมาะสมเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้างโดวิธีคัดเลือกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือรับราคาและอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง
ต่อไป 

       กรณี ไม่มีผู้เสนอราคา ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดวิธีคัดเลือกเสนอหัวหน้าหน่วยงาน   

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอยกเลิกการคัดเลือกคร้ังนั้น และด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) 
  12.3 กรณีราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคาต่ าสุดแต่ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างตามข้อ 22      
ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ 12.4  

  12.4 คณะกรรมการ ด าเนินการต่อรองราคารายที่ต่ าสุด (เป็นลายลักษณ์อักษร) หากผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดนั้น ยอมลดราคาโดยราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงนั้นไม่เกิน    

ร้อยละสิบ ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้าง         
จากผู้เสนอราคารายนั้น 
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  12.5 ถ้าด าเนินการตาม 12.4 แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ  

หรือจ้างทุกรายเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร (เป็นลายลักษณ์
อักษร) หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด          

ในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้น 

  12.6 ถ้าด าเนินการตาม 12.5 แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ   
ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้
ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)  
               กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
  12.7 กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน        

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิกการคัดเลือกคร้ังนั้นและจะด าเนินการใหม่    
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ (ใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก) 
 

  ข้อสังเกต 1. ว่าการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯข้อ 57 (1) และ (2) น้ีเป็นเรื่อง    
การต่อรองราคามิใช่เป็นการเสนอราคาใหม่ ดังน้ัน ผู้เสนอราคาจึงมีสิทธิเพียง 2 ทาง คือ ยืนยันราคาเดิม       

หรือยอมลดราคาลงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ส่วนราชการก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือส่วนราชการจะต้องชี้แจงให้ผู้เสนอราคาทราบถึงสิทธิทั้ง 2 ทางดังกล่าวข้าวต้น รวมทั้งในการแจ้ง     

เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเร่ืองถ้อยค าในการแจ้งด้วยว่าเป็นการต่อรองราคามิใช่เป็นการ
เสนอราคาใหม ่

      2. การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 57 (3) 
         หากด าเนินการต่อรองราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ 57 (2) แล้วไม่ได้ผล 
(ราคายังเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง) คณะกรรมการมีทางเลือกที่จะเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วน
ราชการให้ทางใดทางหนึ่ง คือ 

     3. ลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องาน 

       การเสนอลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานลงนี้ ปัญหาส าคัญอยู่ที่การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กล่าวคือ คณะกรรมการจะต้องไม่เข้าใจว่า การลดรายการ ลดจ านวน ลดเน้ืองานน้ันเป็นการลด
จากผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ได้จากการต่อรองราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ  57 (1) และข้อ 57 (2) 
แล้วแต่กรณี ในบางคร้ังเคยปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการไม่สามารถค านวณราคาของรายการจ านวนเนื้อ
งานลงได้เอง ก็จะให้ผู้เสนอราคารายต่ าสุดนั้นไปเสนอราคามาใหม่ ซ่ึงการด าเนินการลดจ านวน ลดเนื้องานลงนี้  
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พยาบาลทั่วไป 
 

ต้องไม่ลืมว่าเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดภายหลังจากการเปิดซองก่อนท าสัญญาน้ัน คณะกรรมการ
จะต้องพิจารณาด้วยว่าการลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานลง ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้า
เสนอราคาด้วยกันหรือไม่ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้วิธีการลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องาน จึงเป็นสาระส าคัญ ส าหรับ
วิธีการลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานนั้น มีวิธีปฏิบัติ กล่าวคือหน่วยงานของรัฐจะลดรายการ ลดจ านวน   
หรือลดเนื้องานใด ต้องลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานจากผู้เสนอราคาทุกราย เมื่อลดลงแล้วหากผู้เสนอ
ราคารายต่ าสุดที่ได้จากการต่อรองราคาตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 57 (1) หรือข้อ 57 (2) แล้วแต่กรณียังเป็น      

ผู้เสนอราคารายต่ าสุดอยู่ กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการก็สามารถเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ส่ังซ้ือหรือจ้างต่อไปได้โดยไม่ถือว่า การลดรายการ ลดจ านวน ลดเนื้องานนี้ ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน แต่หากการปรับลดดังกล่าวมีผลท าให้ล าดับผู้เสนอราคารายต่ าสุดเปล่ียนแปลง
กรณีต้องถือว่าการปรับลดก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน ต้องยกเลิก นอกจากนี้ 
หากเป็นกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปรับลดราคาของผู้เสนอราคาทุกรายจากข้อมูลของผู้ยื่นข้อเสนอที่
หน่วยงานของรัฐมีอยู่ได้เอง กรณีนี้ก็ต้องยกเลิกเช่นเดียวกัน 

ขั้นตอนท่ี 13  เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมด เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พร้อมทั้งลงระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 3) 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ข้อ 55 (3) 
 

  ข้อสังเกต  เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบด้วยว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็น        

งบปีเดียวหรืองบผูกพันข้ามปีงบประมาณต้องด าเนินการตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2534 

  13.1 กรณีงบปีเดียว  เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและขอความเห็นชอบเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณา 

      1. อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ปลัดกระทรวงเกิน   
100 ล้านบาท) 
      2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 15 

   13.2 กรณีงบประมาณผูกพันข้ามปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของ flow chart   A   โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้  
      (1)  เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้างและขอ
ความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณา 

        1. เห็นชอบราคาที่ประกวดราคาได้ 
        2. ลงนามหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โดยกองบริหารการสาธารณสุข)    
เสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อนท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534  ข้อ 4  
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

 
  ข้อสังเกต หนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1.  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรฯ รายงานสิ่งก่อสร้างอาคาร 

       2.  รายละเอียดโครงการ (ชี้แจงเหตุผล/ความจ าเป็นในการขอรับจัดสรร) พร้อมระบุ
รายละเอียดและพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละชั้นปรับวงเงินให้ท่างบประมาณจัดสรร 

       3.  รายงานผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

      3.1  ส าเนาหนังสือการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
      3.2  ประกาศจังหวัด/หนังสือเชิญชวนเสนอราคา (ระบุสูตรค่า K) 
      3.3  ผลการจัดจ้าง และรายงานผลการประกวดราคา 

       4.  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

       5.  ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ) ของจังหวัด 

       6.  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ของผู้รับจ้างที่ปรับราคาตามวงเงินที่ประกวดราคา
ได้และคณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้ตรวจสอบและลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       7.  หนังสือต่อรองราคา (ถ้ามี) 
       8.  หลักฐานต่างๆ เอกสารของผู้เสนอราคาได้ 

       9.  แบบรูปและรายการก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบราคาเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
       10. ส าเนาหนังสือขออนุมัติตามสายงาน (หน่วยงาน/จังหวัด/สป.สธ) 
       11. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (1) ระบุว่า
ในกรณีที่เป็นรายการที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดจ้างที่ได้ด าเนินการแล้ว ให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 

       12. ไฟล์ข้อมูลราคากลางจังหวัด (Excel) เพ่ือส่งส านักงบประมาณพิจารณาราคา 

 เขียนลง CD 

       13. เอกสารต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และติดดัชนีด้านข้าง เพื่อสะดวกต่อการค้นหา 

      (2)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาเห็นชอบลงนามในหนังสือ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

      (3)  กรณีราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในวงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง (งบประมาณ) จังหวัดฯท าหนังสือ
เสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา (กรณีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท 
กองบริหารการสาธารณสุขจะท าเร่ืองขออนุมัติส่ังจ้าง เสนอปลัดกระทรวงฯ ไปพร้อมกัน) 
      (4)  กรณีราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณจังหวัดฯ ท าหนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวงฯ เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาและหน่วยงานของรัฐต้องเสนอว่าจะ
ใช้แหล่งเงินประเภทใดสมทบ เช่น  
     1. ขอใช้เงินงบประมาณ 

     2. เงินบ ารุงโรงพยาบาลต้องแจ้งสถานะเงินบ ารุง หนี้สิน และวัสดุคงคลัง 
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   (5)  กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารงบลงทุนท าหนังสือรายงานผลการพิจารณา    

จัดจ้างและพิจารณาความเหมาะสมของราคา เสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

   (6)  ส านักงบประมาณพิจารณาราคาและเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   (7)  กรณีส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเต็มวงเงิน 

      7.1 กองบริหารการสาธารณสุข ด าเนินการ 

            - ตรวจสอบระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณกรณีระยะเวลาเกิน ต้องเสนอรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด พิจารณาอนุมัติและรายงานส านักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ (ระเบียบ
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 7 (2) ) 
             - ตรวจสอบอ านาจส่ังจ้างกรณีวงเงินเกิน 200 ล้านบาท เสนอปลัดกระทรวงฯ
พิจารณาอนุมัติส่ังจ้าง และ แจ้งจังหวัดทราบด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อไป 

    (8)  กรณีส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติต่ ากว่าวงเงิน 

      8.1  กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งจังหวัดทราบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส านัก
งบประมาณ (ให้ด าเนินการต่อรองราคาหรือยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น) 
      8.2  เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือด าเนินการ
ต่อรองราคา ตามที่ส านักงบประมาณอนุมัติวงเงิน 

     8.3  ด าเนินการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ยื่นข้อเสนอยินดีลดราคาเท่ากับวงเงินที่
ส านักงบประมาณอนุมัติ (ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือเพ่ือไว้เป็นหลักฐาน) ด าเนินการต่อตามข้อ 19   
     8.4  ด าเนินการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ  ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ขอยืนยันราคาเดิม 
หรือลดราคาไม่ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณา  
      (1)  ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและด าเนินการจ้างใหม่ 
            (2)  เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านกองบริหารการสาธารณสุข อุทธรณ์ไป
ส านักงบประมาณเพ่ือทบทวนราคาใหม่อีกคร้ัง) 
ขั้นตอนท่ี 14 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบตามรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือ
ส่ังจ้าง 
ขั้นตอนท่ี 15 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ 3 ช่องทาง คือ 

   (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

   (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
   (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
 

   ข้อสังเกต  แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อ 59 ให้น า
ความในข้อ 42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ขั้นตอนท่ี 16 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ ภายใน 7 วันท าการ ตามมาตรา 117 นับแต่วันที่ประกาศผลผู้ชนะในระบบฯ หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้  

   ข้อสังเกต (1) กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว สามารถลงนามสัญญาได้ 
โดยไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0305.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

            (2) กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเพียงรายเดียว 
กรณีนีจ้ะต้องรอผลการอุทธรณ์ (7 วันท าการ) 
         (3) การอุทธรณ์ 
      3.1 ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทธรณ์หน่วยงานของรัฐ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ในกรณีที่เห็น
ว่าหน่วยงานมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดใน พ.ร.บ. พัสดุ กฎกระทรวง ระเบียบ     
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือคัดเลือกเป็นคู่สัญญาของรัฐ ม.114 

      3.2 ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ในเร่ืองดังต่อไปนี้ไม่ได้ 

            (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา มีการจัดซ้ือ/
จัดจ้างตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 

            (2) การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตาม ม.67 

            (3) การละเว้นการอ้างถึง พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออก  

ตาม พ.ร.บ. นี้ ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของ
หน่วยงานของรัฐ 

            (4)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ม.115 

       3.3 ผู้ประกอบการจะอุทธรณ์ จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ม.116 

       3.4 ผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วัน
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ม.117 

       3.5 หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน   
ท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
       กรณ ี เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว (7 วันท าการ) 
       กรณ ี ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เขียนรายงาน
ความเห็น พร้อมเหตุผล ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตาม ม.119 ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ครบ
ก าหนด (7 วันท าการ) ม.118 
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       3.6 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับรายงาน ตาม ม.16 หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาออกไป
ได้ไม่เกิน 2 คร้ัง ๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน 

       - การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 

       - ผู้อุทธรณ์ผู้ได้ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ หรือการยุติเร่ืองฟ้องต่อศาล 
เพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่
หน่วยงานของรัฐ ได้ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง นั้นแล้ว ม.119 

ขั้นตอนท่ี 17 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการอุทธรณ์ในกรณีท่ีไม่มีผู้อุทธรณ์ตามประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาและท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แจ้งผู้ชนะ
การเสนอราคา เตรียมหลักประกันสัญญา และเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือมอบอ านาจ อากรแสตมป์ บัตร
ประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าเนาเงินฝากธนาคาร เป็นต้น (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 4) 

ขั้นตอนท่ี 18 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง โดยหน่วยงานของรัฐจัดเตรียม
สัญญา 2 ฉบับ ตามข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ รูปแบบสัญญาให้ด าเนินการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5) 
     กรณ ีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 96 (3) ก็ได้ 

  การตรวจสอบหลักประกันสัญญา ด าเนินการดังนี้ 
  1. มูลค่าหลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา ข้อ 168
  ข้อสังเกต -  กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ  จะก าหนดสูงกว่า 5 %     

แต่ไม่เกิน 10 % ก็ได้ 

       -  กรณีคู่สัญญา น าหลักประกันมาวางที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เอกสารเชิญ
ชวนหรือสัญญา ให้ อนุโลมรับได้ 

  2. หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อ 167 

    2.1  เงินสด 

    2.2  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

    2.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด) 
    2.4  หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย    

แจ้งเวียนอนุโลมให้ใช้ ตามแบบของธนาคาร / ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

    2.5  พันธบัตร รัฐบาลไทย 
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งพยาบาลทั่วไป 
 

    ข้อสังเกต 1. กรณีน าเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญาให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการน า
เงินสดฝากคลังจังหวัด 
     2. กรณีเช็ค / ดราฟท์ 
     3. หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
     4. พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  3.  จัดท าหนังสือสอบถามธนาคารว่าได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าวหรือไม่ 
  4.  หากธนาคารไม่ได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าว ต้องรีบแจ้งหนังสือให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน า
หลักประกันใหม่มาแทน หรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้  
 

บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 

ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ 
7. ใบมอบอ านาจ คือ ใบต้ังตัวแทนฯ 
    (ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว   
         หรือหลายคน การท าการคร้ังเดียว  
    (ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว 
        หรือหลายคนร่วมกระท าการมากกว่า 
        คร้ังเดียว 

 
10 บาท 

 
30 บาท 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

   (ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า 
       คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคน 
       ต่างกระท ากิจการแยกกันได้ คิดตาม 
       รายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ  
 

30 บาท 

 

ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

  การปิดอากรแสตมป์และตราสาร 
  เมื่อท าสัญญาจ้าง / ใบส่ังจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับของสัญญาจ้าง 
เป็นมูลค่า ดังนี้ 
   มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน       1,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน      1 บาท 
  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน     10,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน     10 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน    100,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน   100 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน  1,000,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน 1,000 บาท 
  (กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษจะต้องเพ่ิมจ านวนอีก 1 บาท) 
  และปิดอากรที่คู่สัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง เป็นเงิน 5 บาท 

  กรณ ีมูลค่าของสัญญา วงเงิน 200,000 บาทข้ึนไป ให้ผู้รับจ้างช าระเป็นตราสารแทนการปิดอากร
แสตมป์ ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญาจ้าง ณ ที่ท าการสรรพกรนั้น ทั้งนี้หาก
ล่าช้าผู้รับจ้างจะต้องเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 
  -  กรณี เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 5 เท่า 

  -  กรณี ไม่เกิน 90 วัน เสียเพ่ิม 2 เท่า 
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ยาบาลทั่วไป 
 

  (ตาม พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6, 

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6, ประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร เก่ียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)        
เร่ือง ก าหนดวิธีการช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ) 
   ข้อสังเกต  สัญญาซ้ือขาย , ใบส่ังซ้ือ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์หรือท าตราสาร  

ขั้นตอนท่ี 19 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 

ขั้นตอนท่ี 20 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนังสือส่ง
ผู้เก่ียวข้อง (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 6) ดังนี้  
    1. ส่งสัญญาคู่ฉบับ หรือข้อตกลง  ให้กับคู่สัญญาโดยตรง 
    2. ส่งส าเนาสัญญา หรือข้อตกลง  ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท า
สัญญา หรือข้อตกลง ให้ 
      1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

      2) กรมสรรพากร 

    3. ส่งส าเนาสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
    4. ส่งส าเนาสัญญาให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

     ข้อสังเกต 1. กรณีแต่งต้ังผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน หน่วยงานจัดท าหนังสือเสนอ
ผู้อ านวยการกองแบบแผนเพื่อให้จัดส่งช่างผู้ควบคุมงานมาควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมส่งส าเนาสัญญาจ้าง   
          2. การก่อสร้างที่อยู่ในเขตท้องที่ท่ีได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองฯ (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งแบบแปลนก่อสร้างไปยังหน่วยงานที่
ควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารนั้น เช่น เทศบาล อบต.ฯลฯ 

ขั้นตอนท่ี 21 บริหารสัญญา (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 7) ตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง และการต้ังเบิก
จ่ายเงิน ตามสัญญาหรือข้อตกลง (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 22 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือบัญชี (กรณีงานก่อสร้างต้องมีหนังสือแจ้งส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ )    
และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซ้ือหรือจ้าง เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  ตามระเบียบข้อ 175 (4) หรือข้อ 176 (6)             
และน าหลักฐานส่งการเงินเพื่อจ่ายเงินต่อไป (ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารงานพัสดุ ในกรณีต่างๆ ต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 23 เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  
ตามรายการดังต่อไปนี้ ข้อ 16 

     (1)  รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 หมวด 3 ส่วนที่ 2 และหมวด 4   
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี   
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ทั่วไป 
 

     (2)  เอกสารเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี)  
     (3)  ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
     (4)  ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

     (5)  บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    
     (6)  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

     (7)  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
     (8)  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

  ข้อสังเกต การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ทั้งนี้ การจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐสามารถ
ใช้เอกสารที่จัดท าในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผล           

การพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้ ข้อ 16 

 

ขั้นตอนท่ี 24 เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ส่งเอกสารการจัดซ้ือ/จ้างให้กับหน่วยงานการเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง
ต่อไป 
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่วไป 

บทที่  4 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Market) 
 

 
 
 
 
 
  

94
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

 

่วไป 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง และระเบียบข้อ 29 (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานของรัฐ 

1. ตรวจสอบแหล่งเงินท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรด้วยเงิน 
งบประมาณ/แผนเงินบ ารุง/เงิน UC / งบพัฒนาจังหวัด (ทราบยอดเงิน) 

 

1 

1. จัดท าแผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างใหแ้ล้วเสร็จ ภายใน 15 ต.ค. 
   ของทุกปี ส่ง  สตง.  อย่างช้าภายใน 31 ต.ค.ของทุกปี 
    - ครุภัณฑ์ ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท 
    - สิ่งก่อสร้าง ท่ีมีราคาเกิน  1 ล้านบาท    
      (แบบฟอร์ม 1 หน่วยงานก าหนด) 
2. กรณี มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายละเอียด/ระยะเวลา

ในแผน แจ้ง สตง. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับอนุมัติ
แก้ไข 

3. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ้างตามแผน ให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส   
    ภายใน 30 วัน (ตามประกาศ คกก. ตรวจเงินแผ่นดิน  
    พ.ศ. 2546) 

สร้างแผนในระบบ e-GP 
จนท./ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี เสนอหัวหน้างานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ  
เพื่อขอความเห็นชอบ (ข้อ 11 วรรคหนึ่ง)  
แบบฟอร์ม 2 ระบบ e-GP 

แผนประกอบด้วย 

1. ช่ือโครงการที่จะซ้ือ/จา้ง          
2. วงเงินซ้ือ/จ้าง 
3. ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือ/จ้าง 
4. รายการอ่ืนตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด  
    (ข้อ 11 วรรคสอง) 
ข้อยกเว้น  ไมต้่องจัดท าแผน ม. 11 (1),(2),(3),(4)  

2 3 

เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอแต่งตัง้ คกก. /มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่/บุคคลจัดท าสเปค โดยก าหนดตามระบบข้อมูลสินค้า 
(e-Catalog)  และก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก (ข้อ 21) 

(แบบฟอร์ม 37, 38,39 หน่วยงานก าหนด) เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

6 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ 3 ช่องทาง 
- เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง 
- เว็บไซต์ หน่วยงาน 
- ปิดประกาศ โดยเปดิเผยหน่วยงานของรัฐ 
  (ข้อ 11 วรรคสาม) (โดยผูรั้บผดิชอบ ปิด-ปลดประกาศ 
  ที่ได้รับแต่งต้ัง ตามประกาศ/ระเบียบ ITA)  
  (ตามแบบฟอร์ม 2.1) 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

5 
4 
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าลทั่วไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 1 

    1. รายงานขอซ้ือขอจ้าง (แบบฟอร์ม 40 ระบบ e-GP)  (ข้อ 22 ) 
    2. ค าส่ังแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุ (แบบฟอร์ม 41 ระบบ e-GP)        
    3. ท าเอกสาร e – market และประกาศเชิญชวน ข้อ 34 (แบบฟอร์ม 41.1 ระบบ e-GP) 
        (ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันเวลาท าการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ) 
    4. ตาราง ป.ป.ช. (แบบฟอร์ม 5) 
    5. แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ  (แบบฟอร์ม 12 กระทรวงก าหนด)  
* ระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ 21) โดยใช้เกณฑ์ราคาเท่านั้น 

7 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อ 35 ) 
 

เห็นชอบ 

8 

ถึงก าหนดวันเสนอราคา  (ข้อ 37) 
ผู้ประกอบการเข้าระบบ แล้วเสนอราคาตามวิธีที่ก าหนด 

- กรณีเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน เสนอราคาโดยใบเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
- กรณีเกิน 5 ล้าน โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาหลายคร้ัง 

ห้าม ร่น เล่ือน เว้นแต่ กรมบัญชีกลาง แจ้งเล่ือนระบบขัดข้อง 
 

10 

เห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ข้อ 35 ) ระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 2 

เผยแพร่ประกาศ และเอกสาร (ประกาศ 3 ช่องทาง) 
- เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง 
- เว็บไซต์ หน่วยงาน 
- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 
กรมบัญชีกลาง (ข้อ 36) 

ส่งประกาศและเอกสาร e-market ให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ  
และส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ 
 
 

9 

 

 

พยาบาลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการเสนอราคาให้พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา/ต่อรองราคา ด าเนินการ ดังนี้
จัดพิมพ์เอกสารส่วนท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ของผู้เสนอราคาจากระบบ ลงลายมือช่ือก ากับทุกแผ่น

2. ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบติัตามประกาศ ป.ป.ช. (ข้อ 38)  ระบบ  ขั้นตอนที่  3 

คกก.พิจารณา 
เสนอ หน.นง.รัฐ
ผ่าน หน.จนท. 
เสนอยกเลิก

ด าเนินการโดยการท า ใหม่

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ม.56 ว.1 (1) (ก)

ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ม.56 ว.1 ( ) (ก)

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มผีู้เสนอราคา

12.1 เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย

12.2 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่
ระบบล าดับแรกเป็นผู้ชนะ

พิจารณาแล้ว
ราคาเหมาะสม
เป็นประโยชน์

เสนอ หน.นง.รัฐ
ผ่าน หน.จนท.

รับราคาได้

ด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธี

เฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่น ให้เร่ิม 
จัดซื้อ/จ้างใหม่ 

12.3 ผู้ชนะเสนอราคาต่ าสดุแต่ยัง
สูงกว่าวงเงิน งปม.ที่จะจัดซ้ือจ้าง 

(ข้อ 22)

12.3.1 ให้ต่อรองราคารายที่ต่ าสุด 
โดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบฯ

12.3.2 ต่อรองราคารายต่ าสุดไม่ได้ผล
 ด าเนินการแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายท่ี
ตรงตามเง่ือนไขเห็นสมควรซ้ือ/จ้าง 
เสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านระบบภายในเวลาอันสมควร

ผู้เสนอราคา
ย่ืนใบเสนอ
ราคาผา่น

ระบบยอมลด

ราคาไม่สูงกว่า วงเงิน งปม.

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10 ของวงเงิน งปม.

ต่อรองแล้วไม่ลดอีกแต่ ไม่เกิน 10

เห็นว่า
เหมาะสม 

ให้เสนอซ้ือ/
จ้าง รายน้ัน

ผู้เสนอรายใดไม่เสนอราคาใหม่
ถือว่ายืนราคาเดิม

ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10
ของวงเงิน งปม.

เห็นว่าเหมาะสม 
ให้เสนอซ้ือ/จ้าง

รายนั้น
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พยาบาลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการเสนอราคาให้พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา/ต่อรองราคา ด าเนินการ ดังนี้  
1. จัดพิมพ์เอกสารส่วนท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ของผู้เสนอราคาจากระบบ e-GP ลงลายมือช่ือก ากับทุกแผ่น 

2. ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบติัตามประกาศ ป.ป.ช.  (ข้อ 38)  ระบบ e-GP  ขั้นตอนที่  3  
 

11 

คกก.พิจารณา 
เสนอ หน.นง.รัฐ 
ผ่าน หน.จนท. 
เสนอยกเลิก 

ด าเนินการโดยการท า e-market ใหม่ 

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ม.56 ว.1 (1) (ก) 

ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ม.56 ว.1 (2) (ก) 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง/ไม่มผีู้เสนอราคา 

12.1 เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย 

12.2 มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 

ราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่
ระบบล าดับแรกเป็นผู้ชนะ 

พิจารณาแล้ว
ราคาเหมาะสม
เป็นประโยชน์ 

เสนอ หน.นง.รัฐ 
ผ่าน หน.จนท. 

รับราคาได้ 

12 

ด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธี

เฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่น ให้เร่ิม  
จัดซื้อ/จ้างใหม่  

12.3 ผู้ชนะเสนอราคาต่ าสดุแต่ยัง
สูงกว่าวงเงิน งปม.ที่จะจัดซ้ือจ้าง 

(ข้อ 22) 

12.3.1 ให้ต่อรองราคารายที่ต่ าสุด 
โดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 

12.3.2  ต่อรองราคารายต่ าสุดไม่ได้ผล 
- ด าเนินการแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายท่ี
ตรงตามเง่ือนไขเห็นสมควรซ้ือ/จ้าง 
เสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านระบบภายในเวลาอันสมควร 

ผู้เสนอราคา
ย่ืนใบเสนอ
ราคาผา่น

ระบบยอมลด 

ราคาไม่สูงกว่า วงเงิน งปม. 

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10% ของวงเงิน งปม. 

ต่อรองแล้วไม่ลดอีกแต่ ไม่เกิน 10% 

เห็นว่า
เหมาะสม 

ให้เสนอซ้ือ/
จ้าง รายน้ัน 

ผู้เสนอรายใดไม่เสนอราคาใหม ่
ถือว่ายืนราคาเดิม 

ราคาไม่สูงกว่าวงเงิน 

สูงกว่าแต่ไม่เกิน 10%  

ของวงเงิน งปม. 

เห็นว่าเหมาะสม 
ให้เสนอซ้ือ/จ้าง 

รายนั้น 
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าบาลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 14 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
    - เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง 
    - เว็บไซต์ หน่วยงาน 

    - ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ 

15 

1. การลงนามสญัญาจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันท าการ) นับแต่วันที่ประกาศผล 
   ผู้ชนะในระบบ) ม.117   
2. กรณีมผีู้ย่ืนข้อเสนอ และพิจารณารายเดียวและเป็นผูไ้ด้รับการคัดเลือก สามารถลงนามสัญญาได้ 
   โดยไมต้่องรอ ระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย.60 
 

16 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกรายงานผลการอุทธรณ์ เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (แบบฟอร์ม 18 หน่วยงาน
ก าหนด) และท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญา/ข้อตกลง เสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 

(แบบฟอร์ม 19 ระบบ e-GP ขั้นตอนที่  4) 
 

17 

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ม.56 ว.1 (1) (ก) 

ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56 ว.1 (2)  
(ก) 

ด าเนินการโดยการท า e-market ใหม ่ 

ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุผลอื่น 

ให้เร่ิมจัดซ้ือ/จ้าง ข้อ 22 

จนท. เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพิจารณา ยกเลิก 

12.3.3 ด าเนินการ
แล้วไม่ได้ผล 

 

12 

1. เจ้าหน้าที่จัดท ารายผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร 
   ที่เก่ียวข้อง เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐ  ผ่าน หน.จนท. พิจารณาอนุมัติ  
   ข้อ 41 (แบบฟอร์ม 42 ระบบ e-GP)  
2. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  (แบบฟอร์ม 43 ระบบ e-GP)  
 

13 

 

าบาลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารสัญญา/คกก. ตรวจรับพัสดุ ตามสญัญา/
ข้อตกลง (แบบฟอร์ม  ระบบ ขั้นตอนที่ 

(ให้ศึกษาคู่มือขัน้ตอนการบริหารสัญญา
ในกรณีต่างๆ ต่อไป

ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน/ลงบัญชีและรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง
แต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพสัดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ เพื่อทราบ ข้อ 175 (4) 

แบบฟอร์ม 23 หน่วยงานก าหนด และน าหลักฐานส่งการเงิน

เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (แบบฟอร์ม 20 หน่วยงานก าหนด) และจัดท า
สัญญา/ข้อตกลง (สัญญาให้ใช้ตามที่ คกก. นโยบายก าหนด

(ระบบ ขัน้ตอนที่ 5) พร้อมทั้งจัดท าบันทึก (แบบฟอร์ม 44 หน่วยงานก าหนด)
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญา/ข้อตกลง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้รับมอบอ านาจลงนามสัญญา/ข้อตกลง

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
1. ส่งสัญญา/ข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการโดยตรง และด าเนินการส่งมอบพัสดุ 
2. ส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง มูลค่าต้ังแต่ ล้านบาท ให้

(แบบฟอร์ม 21 หน่วยงานก าหนด)
สตง.    
กรมสรรพากร 
ส าเนาคู่ฉบับส่งให้ผู้ขาย/ผูรั้บจ้าง (แบบฟอร์ม 21.1 หน่วยงานก าหนด)

. ส่งส าเนาสัญญาให้ คกก. ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)
   (ระบบ ขั้นตอนที่ 
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และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

      
 

าบาลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารสัญญา/คกก. ตรวจรับพัสดุ ตามสญัญา/
ข้อตกลง (แบบฟอร์ม 22 ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 8) 

(ให้ศึกษาคู่มือขัน้ตอนการบริหารสัญญา 

ในกรณีต่างๆ ต่อไป) 

21 

ไม่ถูกต้อง 

22 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน/ลงบัญชีและรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง
แต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพสัดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ เพื่อทราบ ข้อ 175 (4) 

แบบฟอร์ม 23 หน่วยงานก าหนด และน าหลักฐานส่งการเงิน 

เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (แบบฟอร์ม 20 หน่วยงานก าหนด)  และจัดท า
สัญญา/ข้อตกลง (สัญญาให้ใช้ตามที่ คกก. นโยบายก าหนด 

(ระบบ e-GP ขัน้ตอนที่ 5) พร้อมทั้งจัดท าบันทึก (แบบฟอร์ม 44 หน่วยงานก าหนด) 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญา/ข้อตกลง 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้รับมอบอ านาจลงนามสัญญา/ข้อตกลง 

18 

19 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
1. ส่งสัญญา/ข้อตกลง ให้ผู้ประกอบการโดยตรง และด าเนินการส่งมอบพัสดุ  
2. ส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง มูลค่าต้ังแต่ 1 ล้านบาท ให้  
    (แบบฟอร์ม 21 หน่วยงานก าหนด) 
    2.1. สตง.     
    2.2 กรมสรรพากร  
    2.3 ส าเนาคู่ฉบับส่งให้ผู้ขาย/ผูรั้บจ้าง (แบบฟอร์ม 21.1 หน่วยงานก าหนด) 
3. ส่งส าเนาสัญญาให้ คกก. ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  (ถ้ามี) 
   (ระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 6-7) 

 

20 
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ลทั่วไป 

 

 

 

 
จัดท าบันทึก รายงานผลการพิจารณา (เมื่อโครงการสิ้นสุด) 

ตามระเบียบ ข้อ 16 ในระบบ e-GP 

 

จนท. พัสดุ ส่งเอกสารให้กับงานการเงินเบิกจ่าย 

แบบฟอร์ม 23.1 ระบบ e-GP 

 

23 

24 

ส้ินสุด 

100
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

       

 

 

 

าลทั่วไป 

แนวทางการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - Market) 
คร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 500,000.- บาท 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบแหล่งเงิน / รายการ / รายละเอียด 

  1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อทราบยอดเงินที่จะน ามาใช้ในการจัดหาให้รีบด าเนินการไป
ตามแผนและตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           
และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และรายการต้องตรงกับหนังสือท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ.           
กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 
  1.2 เงินบ ารุงโรงพยาบาล ตามแผนเงินบ ารุง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2561 และค าส่ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง และการอนุมัติการจ่ายเงินบริจาค
ที ่1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  1.3 เงินงบค่าเส่ือม (UC) ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. 
  1.4 งบพัฒนาจังหวัด ต้องตรงกับหนังสือที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
ให้หน่วยงานท าแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 1 แสนบาท ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเกิน 1 
ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. ของทุกปี ส่งส าเนาให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงาน    
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด อย่างช้าภายใน 31 ต.ค. ของทุกปี 
   กรณี  เงินกู้ให้ท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ 
   กรณี  ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงานส่งส าเนาให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ดังกล่าว  
ขั้นตอนท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 11-13 การท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ให้ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ ซ่ึงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
    1) ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
    2) วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
    3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง 
     4) รายการขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  3.2 ข้อยกเว้น  ไม่ต้องท าแผน และประกาศเผยแพร่ ม. 11 (1) (2) (3) และ (4) 
    3.2.1 วิธีคัดเลือก 
         1) กรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได้ ตาม ม.56 (1) (ค) 
         2) ใช้ในราชการลับ/ความม่ันคง ตาม ม. 56 (1) (ฉ) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
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ลทั่วไป 

   3.2.2 วิธีเฉพาะเจาะจง 
        1) พัสดุผลิต/บริการทั่วไป วงเงินตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) ม. 56 (2) (ข) 
        2) จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน เหตุอุบัติภัย ภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย และเชิญชวนท่ัวไป
หรือคัดเลือกอาจล่าช้าเสียหายร้ายแรง ม.56 (2) (ง) 
        3) พัสดุที่จะขายทอดตลาด ม.56 (2) (ฉ) 
   3.2.3 จ้างที่ปรึกษา 
          1) วงเงินค่าจ้างตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) ม.70 (3) (ข) 
          2) จ าเป็นเร่งด่วน/เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ล่าช้าเสียหาย ม.70 (3) (ฉ) 
   3.2.4 การจ้างออกแบบ 
          1) ที่จ าเป็นเร่งด่วน/เก่ียวกับความม่ันคงของชาติล่าช้าเสียหาย ม.82 (3) 

       3.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ด าเนินการดังนี้ 
    1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง 
    2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว        

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศแผน 3 ช่องทางต่อไป 
   ข้อสังเกต 
   1. กรณีไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการนั้นได้ 
   2. การจัดท าแผนตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ยังไม่ได้มีการก าหนดว่าต้องท าแผนและประกาศแผนก่อนการจัดซ้ือจัดจ้างเป็น
ระยะเวลา (วัน เดือน ปี) เท่าใด หน่วยงานของรัฐสามารถท าแผนและประกาศแผนเวลาใดก็ได้ (ประกาศแผนช่วง
เช้าจะจัดซ้ือจัดจ้างช่วงบ่ายย่อมท าได้) 
 

ขั้นตอนท่ี 4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
หากไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวนให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนท่ี 5 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
เผยแพร่แผน 3 ช่องทาง ข้อ 11 วรรค 3 คือ 
  (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 

  (2) ระบบของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์หน่วยงาน) 
  (3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ  
 
  ข้อสังเกต 
  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ITA) ข้อ EB4 (1) 

ต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดประกาศและปลดประกาศโดยจัดท าค าส่ัง (โรงพยาบาล) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ด าเนินการปิดประกาศและปลดประกาศ เพ่ือเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง  
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ทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 6 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและค าส่ังเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซ้ือหรือจ้างรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
   6.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งรับผิดชอบ 

  6.3 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยก าหนดตาม
ระบบข้อมูลระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog) และจัดท าตาราง ป.ป.ช. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  6.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ข้อสังเกต ตามระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสอง 
        (1) พัสดุที่จะซ้ือ/จ้าง มีการประกาศก าหนด มอก. แล้วให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุ 
เลข มอก. 
        (2) ถ้าพัสดุยังไม่มีการประกาศ มอก. และมีผู้ได้รับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ไว้กับ มอก.   
แล้วให้ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 7 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือขอความเห็นชอบ    
(ลงระบบ e-GP ขั้นตอนท่ี 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ระเบียบข้อ 22 ตามรายการดังนี้ 
    (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
       (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ    
                  (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
    (4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น 
    (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
    (6) วิธีจะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
    (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาเท่านั้น 
  7.2 เจ้าหน้าที่จัดท าค าส่ังจังหวัดฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมก าหนดระยะเวลา      
ในการพิจารณา 
 
  องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 26 
  ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน จะแต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยค านึงถึง
หน้าท่ีความรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
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าบาลทั่วไป 

  ข้อสังเกต การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  1. ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นเลขค่ี 
  2. ประธานและกรรมการต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตามระเบียบฯ
ข้อ 27 หากทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้ลาออกจากท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นประธานหรือกรรมการ และรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบและส่ังการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
  3. เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ควรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 
  องค์ประชุมคณะกรรมการข้อ 27 
  1) คณะกรรมการต้องมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  2) ประธานต้องอยู่ประชุมด้วยทุกคร้ัง หากประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้ังประธานใหม่แทน 
               กรณี กรรมการคนใดเห็นต่างให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ต้องลงนามในการเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ลง
นามในมติที่ประชุม (ไม่ต้องลงนามในใบตรวจรับพัสดุ) 
 

  ข้อสังเกต  
  (1) กรณี เอกสารซ้ือหรือจ้าง และประกาศเชิญชวน จ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการต่างไปจาก
แบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบสามารถท าได้ 
    เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ ไม่รัดกุมให้ส่งร่างเอกสารซ้ือ 
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 
  (2) การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ 
ประกาศ โดยต้องเป็นวันและเวลาท าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐเป็นเกณฑ์ 
    ตัวอย่าง ลงประกาศวันที่ 7 สิงหาคม ระบบจะเร่ิมนับวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 (3 วันท าการ) 
วันที่ก าหนดในการเสนอราคา เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
  7.3 ให้เจ้าหน้าที่น าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา แล้วแต่กรณี (ตาราง 
ป.ป.ช.) ตามแบบท่ี ป.ป.ช.ก าหนด 
            7.4 แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 8 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้รับมอบอ านาจไม่เห็นชอบจะส่ังการแก้ไขหรือทบทวน ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 7 

ขั้นตอนท่ี 9 หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าเอกสารซ้ือหรือจ้าง และประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่  

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน    
ท าการ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  ข้อสังเกต กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์          
ของหน่วยงานของรัฐให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 36 
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ยาบาลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 10 เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา (ระเบียบข้อ 37) ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (1) กรณีเป็นการซ้ือหรือจ้าง เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามข้อ 30 (1) ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
    (2 )  กรณี เ ป็นการซ้ือหรือจ้าง  เ กิน 5 ล้านบาท เสนอราคาโดยประมูล  ตามข้อ 30  (2 )                 
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงทะเบียนก่อนเร่ิมกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา 
15 นาที พร้อมทั้งให้ท าการทดสอบระบบเป็นเวลา 15 นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอ
ราคาก่ีคร้ังก็ได้ก าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหน่ึง ห้ามมิให้ร่นหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงก าหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเล่ือนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน่ืองจากมีปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวกับ    

การเสนอราคาผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ด า เนินการเป็นประการใดแล้วให้
กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ขั้นตอนท่ี 11 เมือ่ส้ินสุดการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการดังนี้ ตามข้อ 38 (ลงระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 3) 
   1). จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบ 
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 
   2). ตรวจสอบไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศของ ป.ป.ช. (2 ล้านบาทขึ้นไป) 
    1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
    2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์     
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
    3. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ขั้นตอนท่ี 12 การพิจารณาราคาด าเนินการ ดังนี้ 
                 กรณีถูกต้อง 
   12.1 กรณีปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ าสุดของ       

ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในคร้ังนั้น 
   12.2 กรณีที่มี ผู้ เข้ า เสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคา ท่ีเสนอมีความเหมาะสม             

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่           
เพ่ือพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้ 
  12.3  กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้างตามข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
    12.3.1 ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายท่ีต่ าสุดดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

ให้ ต่ า สุดเท่ าที่ จะท า ไ ด้  หากผู้ เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น ใบเสนอราคาผ่านท างระบบ                 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ    

ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างนั้นไม่เกิน    

ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายนั้น 
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

    12.3.2 ถ้าด าเนินการตาม 12.3.1 แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้อง      

ตรงตามเ ง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเ ล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบ             

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน    

ที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
    12.3.3 ถ้าด าเนินการตาม 12.3.2 แล้วไม่ได้ผล ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น หรือการด าเนินการโดยวิธี e-market ใหม่หรือ
วิธีคัดเลือกตาม ม.56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) 
                กรณีไม่ถูกต้อง 
   กรณีไม่มี ผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่           
เพ่ือพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้นและด า เนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่           
(e-market) หรือจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด า เนินการซ้ือหรือจ้าง โดยวิธี
คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอ่ืนให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซ้ือ       

หรือขอจ้างตามข้อ 22 
 
  ข้อสังเกต  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้อง     
ตรงตามเง่ือนไขก าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่าน
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ขั้นตอนท่ี 13 เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ ข้อ 41 
   2. เสนอลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP 
 
ขั้นตอนท่ี 14 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  

ขั้นตอนท่ี 15 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ข้อ 59   
ให้น าความในข้อ 42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

  ข้อสังเกต 
  1. อนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ปลัดกระทรวงเกิน 200 ล้านบาท) 
  2. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

 

        

 

 

 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 16 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ 
ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ประกาศผลผู้ชนะในระบบ ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์         
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้  

  ข้อสังเกต (1)  กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว สามารถลงนามสัญญาได้       

โดยไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0305.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
      (2)  กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพียงรายเดียว กรณี
นี้จะต้องรอผลการอุทธรณ์ (7 วันท าการ) 
      (3)  การอุทธรณ์ 
            3.1  ผู้ประกอบการมีสิทธิ์อุทธรณ์หน่วยงานของรัฐ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ในกรณีที่เห็น
ว่าหน่วยงานมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดใน พ.ร.บ. พัสดุ กฎกระทรวง ระเบียบ      
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือคัดเลือกเป็นคู่สัญญาของรัฐ ม.114 
            3.2  ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ในเร่ืองดังต่อไปนี้ไม่ได้ 

(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา มีการจัดซ้ือ/
จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2) การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตาม ม.67 
(3) การละเว้นการอ้างถึง พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม 

พ.ร.บ. น้ี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงาน
ของรัฐ 

(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ม.115 
       3.3 ผู้ประกอบการจะอุทธรณ์ จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ม.116 
       3.4 ผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วัน
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ม.117 
       3.5 หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
      กรณี  เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
(7 วันท าการ) 
      กรณี  ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เขียนรายงานความเห็น   
พร้อมเหตุผล ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตาม ม.119 ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันท่ีครบก าหนด    
(7 วันท าการ) ม.118 
       3.6 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
รับรายงาน ตาม ม.16 หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาออกไปได้
ไม่เกิน 2 คร้ังๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน 
            - การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 
            - ผู้อุทธรณ์ผู้ได้ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ หรือการยุติเร่ืองฟ้อง      

ต่อศาล เพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่หน่วยงานของรัฐ ได้ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง นั้นแล้ว ม.119 
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บาลทั่วไป 

ขั้นตอนท่ี 17 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกรายงานผลการอุทธรณ์ในกรณีไม่มีผู้อุทธรณ์ตามประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาและท าหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แจ้งผู้ชนะ
การเสนอราคา เตรียมหลักประกันสัญญา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือมอบอ านาจ อากรแสตมป์       

บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าเนาเงินฝากธนาคาร เป็นต้น  

ขั้นตอนท่ี 18 เจ้าหน้าที่การตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง ด าเนินการดังนี้ 
     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง โดยหน่วยงานของรัฐ
จัดเตรียมสัญญา 2 ฉบับ ตามข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบน้ี เป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รูปแบบสัญญาให้ด าเนินการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระบบ e-GP 

ขั้นตอนที่ 5) 
     กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 96 (3) ก็ได้ 
     การตรวจสอบหลักประกันสัญญา ด าเนินการดังนี้ 
     1. มูลค่าหลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา 
ข้อ 168 
     ข้อสังเกต - กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ  จะก าหนดสูงกว่า 5%   

แต่ไม่เกิน 10% ก็ได้ 
          - กรณีคู่สัญญา น าหลักประกันมาวางที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เอกสารเชิญชวน
หรือสัญญา ให้ อนุโลมรับได้ 
      2.  หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อ 167 
         2.1  เงินสด 
         2.2  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
         2.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด) 
         2.4  หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนอนุโลมให้ใช้ ตามแบบของธนาคาร / ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
         2.5 พันธบัตร รัฐบาลไทย 
              ข้อสังเกต 
             1. กรณีน าเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญาให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการน าเงินสดฝาก   

คลังจังหวัด 
      2. กรณีเช็ค / ดราฟท์ 
      3. หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
      4. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  3.  จัดท าหนังสือสอบถามธนาคารว่าได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าวหรือไม่ 
  4.  หากธนาคารไม่ได้ออกหนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าว ต้องรีบแจ้งหนังสือให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน า
หลักประกันใหม่มาแทน หรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้  
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  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

  บัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์ 
ลักษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ 

7. ใบมอบอ านาจ คือ ใบต้ังตัวแทนฯ 
    (ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว 
         หรือหลายคน การท าการคร้ังเดียว  
     (ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว 
         หรือหลายคนร่วมกระท าการ 
         มากกว่าคร้ังเดียว 

 
10 บาท 

 
30 บาท 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้มอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

   (ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่า 
        คร้ังเดียว โดยให้บุคคลหลายคน 
        ต่างคนต่างกระท ากิจการแยกกันได้  
        คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ  
 

30 บาท 

 

ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

 

  การปิดอากรแสตมป์และตราสาร 
  เมื่อท าสัญญาจ้าง / ใบส่ังจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับของสัญญาจ้าง 
เป็นมูลค่า ดังนี้ 
   มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน       1,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน      1 บาท 
  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน     10,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน     10 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน    100,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน   100 บาท 

  มูลค่าของสัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง  จ านวนเงิน  1,000,000 บาท  ปิดอากร เป็นเงิน 1,000 บาท 
  (กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษจะต้องเพ่ิมจ านวนอีก 1 บาท)  
  และปิดอากรที่คู่สัญญาจ้าง , ใบส่ังจ้าง เป็นเงิน 5 บาท 
  กรณีมูลค่าของสัญญา วงเงิน 200,000 บาทขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างช าระเป็นตราสารแทนการปิดอากร
แสตมป์ ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามสัญญาจ้าง ณ ที่ท าการสรรพากรนั้น ทั้งนี้หาก
ล่าช้าผู้รับจ้างจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 
   -  กรณี เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 5 เท่า 
   -  กรณี ไม่เกิน  90 วัน เสียเพ่ิม 2 เท่า 
  (ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 , บัญชีอัตรา
อากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6, ประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร เก่ียวกับอากรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37) เร่ือง ก าหนดวิธีการ
ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ส าหรับตราสารบางลักษณะ) 
  ข้อสังเกต  สัญญาซ้ือขาย , ใบส่ังซ้ือ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์หรือท าตราสาร  

ขั้นตอนท่ี 19  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 

ขั้นตอนท่ี 20  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนังสือส่ง
ผู้เก่ียวข้อง ดังนี้  
   1. ส่งสัญญาคู่ฉบับ หรือข้อตกลง ให้กับคู่สัญญาโดยตรง 
   2. ส่งส าเนาสัญญา หรือข้อตกลง ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท า
สัญญา หรือข้อตกลง ระเบียบข้อ 164 ให้ 
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ลทั่วไป 

    1.1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
    1.2 กรมสรรพากร 

ขั้นตอนท่ี 21 บริหารสัญญาตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง และการต้ังเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญาหรือข้อตกลง
(ให้ศึกษาคู่มือขั้นตอนการบริหารสัญญาในกรณีต่างๆ ต่อไป) 

ขั้นตอนท่ี 22 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือบัญชี และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซ้ือหรือจ้าง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบตามระเบียบ
ข้อ 175 (4) และน าหลักฐานส่งการเงินเพื่อจ่ายเงินต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 23 เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ ข้อ 16 

(1) รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่2 หมวด 3 ส่วนที่ 2 และหมวด  4      
ส่วนที่ 2 แล้วแต่กรณี   

(2) เอกสารเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี)  

(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

     ข้อสังเกต การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซ้ือ    

จัดจ้างนั้นทั้งนี้  การจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของ
รัฐสามารถใช้เอกสารที่จัดท าในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผล
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้ ข้อ 16 

ขั้นตอนท่ี 24  เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ส่งเอกสารจัดซ้ือ/จ้างให้กับหน่วยงานการเงินเบิกจ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต่อไป 
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ลทั่วไป 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

หนังสือราชการประเภทต่างๆ 
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 
 

 

 

ที่ ……………………..        โรงพยาบาล…………………………. 

          ………………………………………….. 

          ................................................. 

           วันที่.................................... 
เร่ือง   ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ............. 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด................... 
อ้างถึง  หนังสือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๖ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย    แผนการปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  .............   จ านวน...........แผ่น 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วย
รับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงหน่วยรับตรวจต้องถือปฏิบัติ โดยมีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป นั้น 

  ในการน้ีโรงพยาบาล............................  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ........... ส าหรับที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท        
และครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดท าแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและจัดส่งมาพร้อมนี้      
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจะได้ท าการรายงานให้ทราบอีกคร้ัง 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

 

      (…………………………………………) 

          หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัสดุ 

โทรศัพท์.…………………………… 

โทรสาร……………………………… 

 แบบฟอร์ม 1 
(หน่วยงานก าหนด) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป
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าลทั่วไป 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล  กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา . โทร.......................  
ท่ี       วันท่ี     
เรื่อง  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด............................... 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา  11                        
ให้หน่วยงานรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเ ทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

   จังหวัด     ได้จัดท าประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แล้วเสร็จ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 2 
(ระบบ e- GP) 

ห

............................................. 

(.....................................................) 

เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

............................................. 

(.....................................................) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

............................................. 

(.....................................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

  

 

 

 
 
 

 
ประกาศ จังหวัด............................ 

เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... 
 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......... ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  
   ด้วยจังหวัด............................... ได้จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25....  
จ านวน ...... รายการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 
   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี..................................................... 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์ม 2 (ตอ่) 

............................................. 
(.....................................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ จังหวัด.................... ลงวันท่ี …………………………….. 

 
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25…… 

 
ล าดับ

ที ่
ช่ือโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 
1. ก่อสร้างอาคาร ทดลอง 3,000,000.00 09/2560 

2. ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 600,000.00 09/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์ม 2 (ตอ่) 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

 

 

 

 

 

ค าสั่ง โรงพยาบาล.......................... 
ท่ี ...................../25......... 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการปิดและปลดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------------- 

                      ตามที่จังหวัด................... ได้ด าเนินการตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับ คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส่      
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และ 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน นั้น  
                      ฉะน้ัน เพ่ือให้หลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปิด 
และปลดประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
                      1.  ชื่อ/ สกุล .............................. ต าแหน่ง ........................................     ผู้ปิดประกาศ 
                      2.  ชื่อ/ สกุล .............................. ต าแหน่ง ........................................   ผู้ปลดประกาศ 
                      3.  ชื่อ/ สกุล ..............................  ต าแหน่ง ........................................      พยานผู้ปิดประกาศ 
                      4.  ชื่อ/ สกุล ..............................  ต าแหน่ง ........................................       พยานผู้ปลดประกาศ 
ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีหน้าที่ปิด ปลด ประกาศ ตามท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบฟอร์ม 2.1 
(หน่วยงานก าหนด) 

 

 
(......................................) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล......................... 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

   

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาล.............................. กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา โทร .................................... 
ท่ี............................................................................วันท่ี ......................................................................... 
เรื่อง  เสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซ้ือ/จ้าง 
       โดยวิธี.......................................... 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  

  ๑.  เร่ืองเดิม 
                ด้วยโรงพยาบาล.............................. มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง โดยวิธี............................... 
เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล จัดซ้ือด้วยเงิน................................. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
จ านวน 

(หน่วยนับ) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม 

ประมาณ (บาท) 
     

     

     

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

  ๒.  ข้อระเบียบ 
        ๒.๑  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย และข้อ ๒๑ วรรคส่ี 
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงและสอง ให้เป็นไปตามท่ี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
       ๒.๒  ตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง   
การจัดซ้ือจัดจ้างตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และ ๑๐๓/๘ โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
       2.3  ตามค าส่ังจังหวัด..........................ท่ี...................  ลงวันท่ี ................... ผู้ว่าราชการจังหวัด
.......................   ได้มอบอ านาจให้ (ผู้อ านวยการ รพ./สสจ./รพช.)  ปฏิบัติราชการแทนในการด าเนินการ           
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวงเงิน............. บาท 
 

 

     /๓. ข้อพิจารณา… 

 

 

แบบฟอร์ม 3 
(หน่วยงานก าหนด) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

- 2 - 

             ๓.  ข้อพิจารณา 
 ในการนี้ โรงพยาบาล……….. จึงขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้าง.......................................................  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
 1. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)    ประธานกรรมการ 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)    กรรมการ 
 ๓. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)    กรรมการ 
 ๔. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้าง............................ ซ่ึงเสนอมาพร้อมน้ี 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 

เจ้าหน้าที่ 
 

(.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 

(.....................................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 
 
 

 

 

ค าส่ังจังหวัด…………….. 
   ที…่……………….. 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
จัดซ้ือจัดจ้าง...............................................................................  

........................................................ 

ด้วยจังหวัด.................. จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง................................................................   
โดยวิธี.......................................... เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของโรงพยาบาล......................... 
จัดซ้ือด้วยเงิน....................................................  
มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวนประมาณ 

(หน่วยนับ) 
   

   

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 21  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อ
.........................จ านวน ..... เคร่ือง/ชุด ดังกล่าว เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
   1. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)   ประธานกรรมการ 
   ๒. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)    กรรมการ 

   ๓. (นาย/นาง/นางสาว.................................... .)    กรรมการ 

        ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.....................
ที่จะด าเนินการซ้ือ/จ้างต่อไป 

   ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี.................................................... 

 

 
 
 
 
 
 

(    ) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

แบบฟอร์ม 4 
(หน่วยงานก าหนด) 

 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
121



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล.............................. กลุ่มงานพัสดุ โทร .................................... 
ท่ี................................................................................วันท่ี  .................................. .................................... 
เรื่อง  รายงานผลการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง....................................................  
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  

  1.  เร่ืองเดิม 
       ตามค าส่ังจังหวัด..............ท่ี…………………ลงวันที่…………………ได้แต่งต้ังข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้  
เป็นคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง …………จ านวน......เคร่ือง (หน่วยนับ) ราคา
เคร่ืองละ......บาท (ราคาต่อหน่วย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................บาท (................) เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล.............. จัดซ้ือด้วยเงิน.......................น้ัน  

  2.  ข้อเท็จจริง 
       ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
การจัดซ้ือ...................... จ านวน ...... เคร่ือง (หน่วยนับ)  ดังกล่าวแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 
       ๒.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยูนิตท าฟัน   จ านวน ๑ เคร่ือง    จ านวน.......แผ่น   
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

     ๒.๒  ราคากลาง...........จ านวน.....เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ..........บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน..............บาท  
(...............................) 

      ๒.๓  โดยใช้ราคากลางจาก (สน.งบประมาณ/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากท้องตลาด/ราคาหลังสุด 2 ปี 
งบประมาณ) 
  ตัวอย่าง กรณีท่ี 1 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณก าหนด เดือน...........ปี พ.ศ.........  
   กรณีท่ี 2 กรณีสืบราคาจากท้องตลาด จ านวน 3 ราย (ให้ระบุรายชื่อผู้ขายด้วย) 
   กรณีท่ี 3 กรณีใช้ราคาในการจัดซ้ือคร้ังหลังภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ โดยใช้ราคา 
ในการจัดซ้ือคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ เป็นราคากลางในการจัดซ้ือคร้ังนี้ ตามสัญญาซ้ือขาย 
เลขท่ี...............ลงวันท่ี.................หรือตามใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง เลขท่ี...............ลงวันท่ี....... ........... 
            3.  ข้อเสนอ   
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางของ..............จ านวน......เคร่ืองดังกล่าว เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในคร้ังนี้ 
 

     ลงชื่อ                                  ประธานกรรมการ 
            (                                  ) 
     ต าแหน่ง                           
 

      ลงชื่อ                                  กรรมการ    ลงชื่อ                                  กรรมการ 
    (                                  )                    (                                  ) 
      ต าแหน่ง                      ต าแหน่ง                                        

แบบฟอร์ม 5 
(หน่วยงานก าหนด) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

   

 

 

-2- 
 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์                         
           เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง                         .   
จ านวน        เคร่ือง                   บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                   บาท (                     ) 
ตามที่คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางได้พิจารณา เสนอเพื่อใช้เป็น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางในการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในคร้ังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (                                          ) 
         ต าแหน่ง                   

                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  

                                                            
         (                                          ) 
       หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        กองบริหารการสา                                                                
 
   

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาล...........................กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา โทร ........................................ 
ท่ี................................................................ .....             วันท่ี......................................................... 
เรื่อง  เสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  

  ๑.  เรื่องเดมิ 
                  ด้วยโรงพยาบาล...................มีความประสงค์ขออนุมัตจ้ิางก่อสร้าง..............จ านวน...หลงั  ในวงเงิน........บาท  
ด้วยเงิน (งบประมาณ/เงินบ ารุง/UC)  โดยวิธี......................................... นั้น 
  ๒.  ข้อระเบียบ 
        ๒.๑  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบยีน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
    ข้อ 17 ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผูม้ีหน้าที่รับผิดชอบในการค านวณราคากลาง งานก่อสร้าง
ภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้ 
    ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบยีบว่าด้วยการพัสดุและหรือระเบยีบที่
เก่ียวข้อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 
    17.1 องค์ประกอบ 
            ประกอบด้วย ประธาน ซ่ึงเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่าโดยค านึงถึงลักษณะงานหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นส าคัญ 1 คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งต้ังจากข้าราชการ
หรือเทียบเท่าโดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นส าคัญ และควรมีผู้มีความรู้เก่ียวกับ
การประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
        ๒.๒  ตามแนวทางปฏิบัติ การใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ด่วนที่สุด ที่ กค0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558    
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
  ๓.  ข้อพิจารณา 
                    ในการนี้  โรงพยาบาล……………..จึงขออนุมั ติแต่ง ต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
.................................ดังกล่าว มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย 

 1. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)   ประธานกรรมการ 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)    กรรมการ 
 ๓. (นาย/นาง/นางสาว.....................................)    กรรมการ 
 ๔. ข้อเสนอ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
ที่แนบมาพร้อมนี้  
 

    

 

 

 
 

แบบฟอร์ม 6 
(ก่อสร้าง) 

(หน่วยงานก าหนด) 

         (                                          ) 
         ต าแหน่ง                   

                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

                                                             
         (                                          ) 
       หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 

 

 

 

 

ค าส่ังจังหวัด................................ 
ท่ี............................. 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
รายการก่อสร้าง................................. 

........................................................................................... 

        ด้วยจังหวัด.............................. จะด าเนินการก่อสร้าง………......................………จ านวน………หลัง
โรงพยาบาล ……………………………ด้วยเงิน............................ตามวิธี................................................ นั้น 

        อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้
การด าเนินการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ดังนี้ 
 

        คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย 
        1. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   ประธานกรรมการ 
        2. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   กรรมการ 
        3. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   กรรมการ 
        ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ก าหนดราคากลางงานจ้าง ...........................................    
ที่จะจัดจ้างในคร้ังนี้และด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วรายงานให้ผู้แต่งต้ังทราบ  
 
   ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง ณ วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 7 
(ก่อสร้าง) 

(หน่วยงานก าหนด) 
 

(.....................................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

        

 

 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
ท่ี............................................................................. วันท่ี  ............................................................................ 
เรื่อง  รายงานผลการก าหนดราคากลางรายการก่อสร้าง............................................................................ 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด.................... 
                  1. เร่ืองเดิม 

ตามค าส่ังจังหวัด.................. ท่ี.........../............. ลงวันท่ี............................. ได้แต่งต้ังข้าพเจ้าผู้มี  
นามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง รายการก่อสร้าง........................................โดยวิธี....................

ในวงเงินงบประมาณ ....................... (........................) น้ัน 
                   2. ข้อพิจารณา 
                       ในการน้ีคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดราคากลาง รายการก่อสร้าง.............. 
ดังกล่าว เป็นเงินท้ังส้ิน ............................ บาท (......................................) ตามรายละเอียดการประมาณการ ราคา
ก่อสร้าง ตามเอกสารท่ีแนบ  คณะกรรมการได้ค านวณราคากลางงานจ้าง  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 โดยใช้ราคากลางจากส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์จังหวัด ............... ....... ประจ าเดือน ................................. และบางรายการไม่มีราคา            
จากส านักงานพาณิชย์จังหวัด .................... ได้ก าหนดโดยการสืบราคาจากท้องตลาด ในจังหวัด ...................  
                  3. ข้อเสนอ 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลาง รายการก่อสร้าง
.....................ดังกล่าว เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดจ้างในคร้ังนี้ 
   
     ลงชื่อ                                  ประธานกรรมการ 
            (                                  ) 
     ต าแหน่ง                           
      ลงชื่อ                                  กรรมการ    ลงชื่อ                                  กรรมการ 
    (                                  )                    (                                  ) 
      ต าแหน่ง                      ต าแหน่ง                                        
 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด............................... 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ราคากลางรายการก่อสร้าง....................................ในวงเงิน.............บาท 
(............................................) ตามที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางเสนอ 

 

 

 

 

 (...................................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

แบบฟอร์ม 8 
(ก่อสร้าง) 

(หน่วยงานก าหนด) 
 

 

 (............................................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

        

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล.................................  กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา โทร ................................  
ท่ี จบ ๐๐๓๒.๑/.......................................................วันท่ี  ..............................................................................  
เรื่อง  รายงานขอซ้ือขอจ้าง ................................................................... ......................................................... 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ..................................................................................................................................  
   ด้วย โรงพยาบาล……………..... มีความประสงค์จะจัดซ้ือ/จ้าง.................................................
จ านวน ................... ด้วยวิธ.ี...................................................... ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
    (เนื่องจากพัสดุไม่มีใช้,ไม่เพียงพอกับการใช้งานหรือทดแทนของเดิมที่ช ารุด) 

   2. รายละเอียดของพัสดุ 
                            รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ท่ีส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง)............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  (อ้างอิงแหล่งที่มาของราคา
กลางตาม พรบ. พ.ศ. 2560) จ านวนเงินบาท (ตัวอักษร) ……………………………………………………………… 
   4. วงเงินที่จะซ้ือ/จ้าง 
                           เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน .................... บาท (ตัวอักษร)  
(หรือ เงินบ ารุงโรงพยาบาล, หรือ เงินงบค่าเส่ือม) 
   5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                           ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ......... วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 
   6. วิธีที่จะซ้ือ/จ้าง และเหตุผล 
                           ด าเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
   7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                           การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา (หรือเกณฑ์ราคาบวกเกณฑ์คุณภาพ) 
                      8. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซ้ือ/จ้าง 
        ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง   ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  โดยเห็นควร น าร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพ่ือให้
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ท่ี E-mail : ……...................................................... 
โทรศัพท.์............................................ โทรสาร..........................................................และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เนื่องจากวงเงินเกินที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

   9. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
       ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จวัน นับถัดจากวันเสนอราคา 
 

/ข้อเสนอ... 

แบบฟอร์ม 9 
(ระบบ e-GP) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 
-2- 

 
   10. ข้อเสนออ่ืน ๆ 
         การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
                             10.1  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
                                      ๑.  (นาย/นาง/นางสาว...........................)             ประธานกรรมการ 
                                       ๒.  (นาย/นาง/นางสาว...........................)            กรรมการ 
                                       ๓.  (นาย/นาง/นางสาว...........................)            กรรมการ 
          อ านาจหน้าที่ ลงลายมือพร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ ก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน.................วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา 
                              10.2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย   
                                       ๑.  (นาย/นาง/นางสาว...........................)            ประธานกรรมการ 
                                       ๒.  (นาย/นาง/นางสาว...........................)           กรรมการ 
                                       ๓.  (นาย/นาง/นางสาว...........................)           กรรมการ 
           10.3  ผู้ควบคุมงาน  
                                        (นาย/นาง/นางสาว...........................)     ผู้ควบคุมงาน 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
   1. อนุมัติให้ด าเนินการจัด (ซ้ือหรือจ้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
ตามรายละเอียดข้างต้น   
   2. อนุมัติให้ใช้ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง…………………………………………ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
   3. ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ซ่ึงเสนอมาพร้อมนี้                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 

เจ้าหน้าที่ 
 

(.....................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 

(.....................................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 
 

 

ค าส่ังจังหวัด................................ 
ที่............................. 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(ซื้อ/จ้างและผู้ควบคุมงาน ส าหรับการประกวดราคาจ้าง...............................................) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
........................................ 

   ด้วยจังหวัด........................... มีความประสงค์ซ้ือ/จ้าง………..……………….. ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งต้ังรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ส าหรับการประกวดราคาจ้าง............................ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
   1.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
                 1. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   ประธานกรรมการ 
                 2. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   กรรมการ 
                 3. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   กรรมการ 
        อ านาจและหน้าที่ 
        - ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตาม
เงื่อนไขท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
        - ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลเสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ....... วันท าการ      
นับถัดจากวันเสนอราคา 
   2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
                 1. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   ประธานกรรมการ 
                 2. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   กรรมการ 
                 3. (นาย/นาง/นางสาว.....................)   กรรมการ 
        อ านาจและหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (การจ้าง) 
   3. ผู้ควบคุมงาน   
                 (นาย/นาง/นางสาว.....................)   ผู้ควบคุมงาน 
        อ านาจและหน้าที่ 
        ควบคุมงาน  

   ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ส่ัง ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............. 

 

 

 

แบบฟอร์ม 10 
(ระบบ e-GP) 

 

............................................. 
(.....................................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

       

 

 

 

 

 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
  ข้าพเจ้า     (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
  ข้าพเจ้า     (เจ้าหน้าที่) 
  ข้าพเจ้า     (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
  ข้าพเจ้า     (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
  ข้าพเจ้า     (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 

  ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์  ใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่
เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความ
โปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ   ตามที่ระบุ ไว้ในประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้าน   การจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

  หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ
ประมูล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

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

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

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

 

หมายเหตุ  หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯนี้ได้โดยอนุโลม 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 12 
(กระทรวงก าหนด) 

 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล     กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา  โทร.   
ท่ี                     วันท่ี     
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
        โดยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด............................... 
   ตามหนังสือท่ี .......................... ลงวันท่ี ................................ ได้อนุมัติด าเนินการประกวดราคา
จ้าง............................................โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยเห็นควรให้น าร่างประกาศและ
เอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น 

   ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ 
หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า ไม่มีข้อวิจารณ์ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง 
ดังกล่าวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศประกวดราคาจ้าง
......................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...........................................) 
ต าแหน่ง...................................... 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

(...........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

แบบฟอร์ม13 
(ระบบ e- GP) กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

      

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล     กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา  โทร.   
ท่ี                     วันท่ี     
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด............................... 
  ตามหนังสือท่ี.......................... ลงวันท่ี ................................ ได้อนุมัติด าเนินการประกวดราคาจ้าง
............................................โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  โดยเห็นควรให้น าร่างประกาศและ
เอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น 

  ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี ้

1. ควรจะปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 
  2. โครงการนี้ควรมีรายละเอียดของตัวสินค้าที่ต้องการสร้างให้มากกว่านี้ 

(รายการคุณลักษณะเดิม และท่ีเปลี่ยนเป็นรายการคุณลักษณะใหม่) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า         
ควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ เนื่องจาก หลังจากได้รับฟังค าวิจารณ์แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรน าร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...........................................) 
ต าแหน่ง...................................... 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

(...........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

แบบฟอร์ม 13.1 
(ระบบ e- GP) กรณีมีผู้วิจารณ์ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 
 
 
 

ที่ ……………………..        โรงพยาบาล……………………….. 

          …………………………………………. 

          …………………………………………. 

       วันท่ี.................................. 
เร่ือง  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 

เรียน  (หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน ที่............................... ลงวันที่.......................... 

ด้วย ........(ผู้ประกอบการ).......... ได้เข้ายื่นเสนอราคา ............................................................... 
โรงพยาบาล...................ตามประกาศจังหวัด............. ลงวนัท่ี ........................ . และบริษัท......(ผู้ประกอบการ)........
ได้น าหนังสือรับรองผลงานของ.....................มายื่นเพ่ือแสดงว่ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคานั้น 

   ในการนี้ โรงพยาบาล............จึงขอความอนุเคราะห์จาก....(หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง)....... 
ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันความถูกต้อง ของหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ผลการตรวจสอบ  
เป็นประการใด โปรดแจ้งให้โรงพยาบาล.................. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับหนังสือฉบับนี้  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

    (..............................................) 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา 

โทรศัพท์/โทรสาร.................... 
Email………………………………. 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 14 
(หน่วยงานก าหนด) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา โทร. (056) 219896 
ท่ี นว 0032.101.4/......................วันท่ี............................................................. 
เร่ือง   รายงานผลการประกวดราคาและขออนุมัติส่ังจ้างก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและบ่อสูบน้ าเสีย  
         รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น   
        โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

เรื่องเดิม 

   1. ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและบ่อสูบ
น้ าเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ราคากลาง     เป็นเงิน 
15,111,000.- บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณทั้งส้ิน วงเงิน 
14,850,000.- บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบปีเดียว (เอกสาร 1 ) 
   2. ค าส่ังจังหวัดนครสวรรค์ท่ี 6150/2560 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารข้างต้น ประกอบด้วย 
       1. ................................................................................................  ประธานกรรมการ 
       2. ................................................. ............................................... กรรมการ 
       3. ................................................................................................  กรรมการ(เอกสาร2) 
           3. ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดวันขอซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอ
ราคา และก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 มีนาคม 
2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เอกสาร 3) 

ข้อเท็จจริง 
            1. มีผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน.....................ราย ดังนี้ 
       1.1 ………………………………………………………. 
       1.2 ………………………………………………………. 
       1.3 ………………………………………………………. 
       1.4 ……………………………………………………….. 
       1.5 ................................................................ 
   2. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 
มีนาคม 2561  จ านวน................................ราย ดังนี้  (เอกสาร 4) 
 
 

แบบฟอร์ม 15 

(กรณีงบปีเดียว) 
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และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

-2- 
 
       2.1 ………………………………………………………. 
       2.2 ………………………………………………………. 
       2.3 ………………………………………………………. 
       2.4 ………………………………………………………. 
   3. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       2.5 ………………………………………………………. 

 
       คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทางเทคนิคจากเอกสาร    
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ทุกรายจากระบบ e-GP เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
ตามบัญชีรายการที่ผู้มายื่นเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่ยื่นเสนอทุกแผ่น และด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้ง
งานจากระบบกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า  
       3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอ ถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขในประกาศจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน
.............................ราย ดังนี้ 
              1. ………………………………………………………. 
              2. ……………………………………………………….   
              3. ………………………………………………………. 
       3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอ ผิดเงื่อนไขในประกาศจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ...............ราย ดังนี้ 
              1. ……………………………………………………….ผู้เงื่อนไขตามประกาศฯ ข้อ………. 
              2. ………………………………………………………. ผู้เงื่อนไขตามประกาศฯ ข้อ……….  
              3. ……………………………………………………….ผู้เงื่อนไขตามประกาศฯ ข้อ………. 

4. ผลการพิจารณา 
       คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดนครสวรรค์โดยผ่านทางระบบจัดซ้ือ/จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี .................................... ต้ังแต่เวลา ………… น. เป็นต้นไปปรากฏผลดังนี้ 
   1. ………………………………………………………. 
   2. ………………………………………………………. 
   3. ………………………………………………………. 
   4. ………………………………………………………. 
   5. ………………………………………………………. 
   คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกให้ บริษัท..................เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
เนื่องจาก 

- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ 
- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
- เสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
- เสนอราคาต่ าสุดเป็นเงิน..............บาท (................)รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ ค่าขนส่ง   
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท้ังปวง 
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- เสนอราคาต่ ากว่าราคากลางท้องถ่ินเป็นเงิน.............บาท (.......................) คิดเป็นร้อยละ
.....................(ราคากลาง.............บาท) 
- เสนอราคาต่ ากว่าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ท่ีได้รับจัดสรรเป็นเงิน
.............. บาท (....................) คิดเป็นร้อยละ..........(เงินงบประมาณ..............บาท) 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

             1. เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและบ่อสูบน้ าเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอก    
และอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นเงินทั้งส้ิน.................บาท (................) อ านาจในการ
ส่ังจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (e-bidding) เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  
ไม่เกิน 200,000,000 บาท ตามข้อ 84 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

           2. ค าส่ังจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4031/2560  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกข้ันตอน ทุกประเภท ทุกวิธี ยกเว้นประเภทหรือวิธีตาม ผนวก ก.      
เต็มวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ  

 ข้อเสนอ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).....................................ประธานกรรมการ             (ลงชื่อ).....................................กรรมการ             
        (.....................................)      (.................................) 
 

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                (.......................................) 
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ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาจ้าง.......................................... 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
    

   ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง........................................ด้วยวิธปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขท่ี ........................ ลงวันท่ี ............................... นั้น  

   ...........(รายการ).............ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ได้แก่ ...(ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)... 
โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นเงินท้ังส้ินจ านวน ................. บาท (...............)รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี ....................................................   

 

        (.........................................................) 
          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม16 
(ระบบ e-GP) 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานพัสดุ  โทร. ............................ 
ท่ี                                            วันท่ี                                  
เรื่อง   รายงานผลการประกวดราคาและขออนุมัติส่ังจ้างก่อสร้างอาคารรังสีผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น   
         พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก  
          อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่องเดิม 

  1. ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.
6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ราคากลางเป็นเงิน 592,362,000.- บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสาม
แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยเงินประมาณทั้งส้ิน วงเงิน 580,964,000.- บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสน
หกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ผูกพัน 3 ปี ต้ังจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 พ.ศ. 2561 จ านวน 116,192,800.- บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อย
บาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2562 จ านวน 232,614,100.- บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2563 จ านวน 232,157,100.- บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร 1) 
  2. ค าส่ังจังหวัดนครสวรรค์ที่ 167/2561 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารข้างตัน ประกอบด้วย 
   1. .................................................................................... ... ประธานกรรมการ 
   2. .......................................................................................  กรรมการ 
   3. .......................................................................................  กรรมการ(เอกสาร2) 
  3. ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เลขท่ี 4/2561 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดวันขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา และ
ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เอกสาร 3) 
 

 

 

 

แบบฟอร์ม 17 

(กรณีงบผูกพัน) 
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4. จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอท าความตกลงกับส านัก

งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของอาคาร
ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนท่ีสุด ท่ี นว 0032/1402 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2561  และ
หากส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเหมาะสมของราคาแล้ว จะด าเนินการเรียกผู้ชนะการเสนอราคามาท า
สัญญาต่อไป (เอกสาร 4)  

ข้อเท็จจริง 
            1. มีผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561จ านวน …. ราย ดังนี้ 
   1.1…………………………………………. 
   1.2…………………………………………. 
   1.3…………………………………………. 
   1.4…………………………………………. 
   1.5   …………………………………………. 

  2. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  12 มีนาคม 
2561  จ านวน .... ราย ดังนี้  (เอกสาร 5) 
   2.1   …………………………………………. 
   2.2…………………………………………. 
   2.3…………………………………………. 
   2.4…………………………………………. 
   2.5   …………………………………………. 

  3. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
      คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคจากเอกสาร ส่วนที่ 1  
และส่วนที่ 2 ทุกรายจากระบบ e-GP เมื่อวันท่ี  ............................................. ตั้งแต่เวลา ................ น. เป็นต้นไป 
ตามบัญชีรายการที่ผู้มายื่นเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่ยื่นเสนอทุกแ ผ่น และด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และตรวจสอบรายชื่อ      
ผู้ทิ้งงานจากระบบกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า  
 3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอ ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ....  ราย ดังนี้ 
 1.…………………………………………. 
 2.  …………………………………………. 
 3.…………………………………………. 
 3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอ ผิดเงื่อนไข จ านวน .... ราย ดังนี้ 
 1.…………………………………………. 
 2.  …………………………………………. 
 3.…………………………………………. 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

-3- 
 

           4. ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในประกาศจังหวัดนครสวรรค์โดยผ่านทางระบบจัดซ้ือ/จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
................................. ต้ังแต่เวลา ............... น. เปน็ต้นไป ปรากฏผล ดังนี้ 
  1. บริษัท .................................................... เสนอราคา  .............................  บาท 
  2.  บริษัท .................................................... เสนอราคา  .............................  บาท 
  3.  บริษัท .................................................... เสนอราคา  .............................  บาท   
  4.  บริษัท .................................................... เสนอราคา  .............................  บาท 
  5.  บริษัท .................................................... เสนอราคา  .............................  บาท 
 คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกให้ บริษัท ............... เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
เนื่องจาก 

    - เป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ 
    - เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
    - เสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
    - เสนอราคาต่ าสุดเป็นเงิน  ........................ บาท (.......................)รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
    - เสนอราคาต่ ากว่าราคากลางท้องถิ่นเป็นเงิน ......................... บาท (..........................) คิดเป็นร้อยละ  

.............. (ราคากลาง ....................... บาท) 
    - เสนอราคาต่ ากว่าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน..............บาท 

(...........................) คิดเปน็ร้อยละ.......... (เงินงบประมาณ  ........... บาท)(เอกสาร 6) 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

            เน่ืองจากวงเงินค่าก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 27 ,499 
ตารางเมตร  จ านวน 1 หลัง เป็นเงินท้ังส้ิน ................. บาท (.....................) อ านาจในการส่ังจ้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป (e-bidding) เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้มีอ านาจเหนือชั้นไป หนึ่งชั้น เกิน 
200,000,000.- บาท) ตามข้อ 84 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 (เอกสาร 7) 

  ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
 

 
-4- 

 

(ลงชื่อ).....................................ประธานกรรมการ             (ลงชื่อ).....................................กรรมการ             
        (.....................................)      (.................................) 
 

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 
                (.......................................) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

 

 

 

 

ที่ นว 0032.1/        ศาลากลางจังหวัด................ 
          ............................................ 
          ……………………………………… 

เร่ือง  รายงานผลการประกวดราคาและขออนุมัติส่ังจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น  
      พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ้างถึง  1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.03.5/25019 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
         2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.03.2/30252 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
          3. หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0032/2747  ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย       เอกสารประกอบการจัดจ้างก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด 

   ตามหนังสือที่อ้างถึง 1, 2 จังหวัด........................  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 งบลงทุนแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan  รายการจัดจ้างก่อสร้างอาคารรังสี
และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27,499 ตารางเมตร โรงพยาบาล................................... 
ต าบล.................... อ าเภอเมือง.................... จังหวัด................... 1 หลัง   แบบเอกชน งบประมาณท้ังสิ้น วงเงิน 
580,964,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ผูกพัน 3 ปี ต้ังจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวน 116 ,192,800 บาท      (หนึ่งร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) พ.ศ.2562 จ านวน 232 ,614,100 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนหน่ึงหมื่น  ส่ีพัน
หน่ึงร้อยบาทถ้วน) พ.ศ. 2563 จ านวน 232,157,100 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
หน่ึงร้อยบาทถ้วน) และ ตามหนังสือท่ีอ้างถึง 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอ
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของอาคารดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น 

ในกรณี  จังหวัด…………………ได้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัดดังกล่าว  โดยวิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และพิจารณาให้ บริษัท..................... เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา ................................. บาท  (...............................................) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เสนอถูกต้องตามเง่ือนไขในประกาศจังหวัด……………….ที่ก าหนด  
 

2/จังหวัด....

 แบบฟอร์ม 17.1 

 

       

 

 

ที่ นว 0032.1/ ศาลากลางจังหวัด................
............................................

เร่ือง  รายงานผลการประกวดราคาและขออนุมัติส่ังจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น 
      พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27 499 ตารางเมตร ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ้างถึง  1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.03.5/25019 ลงวันที่ กันยายน 2560

        2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.03.2/30252 ลงวันที่ ตุลาคม 2560
          3. หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0032/2747  ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ส่ิงที่ส่งมาด้วย       เอกสารประกอบการจัดจ้างก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1  จังหวัด........................  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 งบลงทุนแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม รายการจัดจ้างก่อสร้างอาคารรังสี
และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 27 499 ตารางเมตร โรงพยาบาล................................... 
ต าบล.................... อ าเภอเมือง.................... จังหวัด................... 1 หลัง   แบบเอกชน งบประมาณท้ังสิ้น วงเงิน 
580 964 000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ผูกพัน 3 ปี ต้ังจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวน 116 192 800 บาท      (หนึ่งร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) พ.ศ.2562 จ านวน 232 614 100 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนหน่ึงหมื่น  ส่ีพัน
หน่ึงร้อยบาทถ้วน) พ.ศ. 2563 จ านวน 232 157 100 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
หน่ึงร้อยบาทถ้วน) และ ตามหนังสือท่ีอ้างถึง 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอ
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของอาคารดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

ในกรณี  จังหวัด ได้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัดดังกล่าว  โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ) และพิจารณาให้ บริษัท..................... เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคา ................................. บาท  (...............................................) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เสนอถูกต้องตามเง่ือนไขในประกาศจังหวัด ที่ก าหนด 

 
 

2/จังหวัด.... 

 แบบฟอร์ม 17.1
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

- 2 - 
 

จังหวัด....................... จึงเรียนเสนอขออนุมัติส่ังจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัดเป็นอาคาร 
คสล.6 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 27 ,499 ตารางเมตร 1 หลัง ในราคารวมท้ังส้ิน ................................ บาท
(............................................) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง เนื่องจาก วงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  อ านาจในการส่ังจ้าง
โดยประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามข้อ 84 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
                  (................................) 
               หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด……………… 
โรงพยาบาล......................... 
โทรศัพท์ ............................. 
โทรสาร .............................. 
Email …………………………… 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 

  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กลุ่มงานพัสดุ โทร (056)219896 

ที่ วันที่  
เร่ือง   รายงานผลการอุทธรณ์และขอเรียกท าสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก  

เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร  
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

เร่ืองเดิม 

  1. ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก เป็นอาคาร 
คสล. 9 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ต าบล
นครสวรรค์ออก  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ราคากลางเป็นเงิน 164,387,200 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่
ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรวงเงิน 
158,558,500 บาท 
  2. จังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาเห็นขอบและอนุมัติจัดจ้างจาก บริษัท ..................... จ ากัด ในวงเงิน 135,888,888 
บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (เอกสาร 2) 
  3. จังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของอาคารดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วน
ที่สุด ท่ี นว 0032/1402 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2561 (เอกสาร 3) 
 

ข้อเท็จจริง 
  1. จังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือการจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
ต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับเรียบร้อยแล้ว     
(เอกสาร 4) 
  2. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าส านักงบประมาณ ได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่า
ก่อสร้างอาคารข้างต้น ในวงเงิน 142,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้จัดสรรแล้ว จ านวน 31,733,700 บาท (สามสิบเอ็ดเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร 5) ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 110,866,300 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ซ่ึงรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงืยงบประมาณและ
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/6660   
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสาร 6) และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 99999/99999   
ลงวันที่ 99 มีนาคม 2561 (เอกสาร 7) 

ข้อระเบียบ/ข้อกฏหมาย 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 66 วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้น 
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 (เอกสาร 8) 
       มาตรา 117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

   

 

 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

-2- 
 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 84 การสั่งซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจของผู้ 
ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
       (2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
  3. ค าสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ท่ี 4031/2560 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทุกข้ันตอน ทุกประเภท ทุกวิธี ยกเว้นประเภทหรือวิธีตามผนวก ก. เต็มวงเงินท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ (เอกสาร 9) 
 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

1. จังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศผูช้นะการเสนอราคา ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561  
และได้สิ้นสุดการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคารายใดอุทธรณ์ (เอกสาร 10) 

2. ส านักงบประมาณ ให้ความเหน็ชอบเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ใน 
วงเงิน 142,600,000 บาท (หนึง่ร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) 

3. เห็นควรเรียก บริษัท .................... จ ากัด ท าสญัญาจ้าง ก่อสร้างอาคารในวงเงิน 135,888,888 บาท (หนึ่งร้อยสาม 
สิบห้าลา้นแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซ่ึงไม่เกินวงเงินท่ีส านักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสม  
วงเงิน 142,600,000 บาท (หนึง่ร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) 

ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบของได้โปรดลงนามหนังสอืเรียกท าสญัญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์
ศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

(..................................) 

ต าแหน่ง............................. 
เจ้าหน้าท่ี 

(..............................) 

ต าแหน่ง.................................... 
หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

   - โรงพยาบาลฯ พิจารณาแล้วเห็นควรด าเนินการ
ตามที่เสนอ 

 

(...............................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

(...............................................) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด................ 
 

 

(...............................................) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล............... 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

 

 

ที่ นว 0032.1/                                                                    ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
ถนนอรรถกวี  นว  60000 

             วันท่ี  .............................................. 
เร่ือง  ขอให้ไปท าสัญญาจ้าง 
เรียน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ............................... จ ากัด  
อ้างถึง  ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันสัญญาจ้าง จ านวน 1 ฉบับ 

   ตามใบเสนอราคาท่ีอ้างถึง บริษัท ........................ จ ากัด ได้เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
1 หลัง  เป็นเงินท้ังส้ิน  135,888,888 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดล้านหมื่นแปดพันแปดร้อย
แปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 16 มกราคา 2561 นั้น 
   บัดนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้ตกลงจ้าง บริษัท ...................... จ ากัด เป็นผู้น าการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว ในวันที่........................... เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 9 อาคาร 6 โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ และขอให้บริษัทฯ น าส่ิงต่อไปนี้ มาเป็นหลักฐานประกอบการท าสัญญาด้วย คือ  

1. หลักประกันสัญญา ซ่ึงค้ าประกันในวงเงิน 6,794,444,40 บาท 
    (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นส่ีพันสี่ร้อยส่ีสิบสี่บาทส่ีสิบสตางค์) 
2. หนังสือมอบอ านาจให้ท าสัญญาจ้าง (กรณีมอบอ านาจ) 
3. เอกสารทางการค้า ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

  4. ตราส าคัญ (ถ้ามี) 
  5. อากรแสตมป์ (หลักหลังตราสาร)  จ านวน…………….บาท (………………….…………….…………….) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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(ระบบ e- GP) 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (...............................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา
โทรศัพท์/โทรสาร 056 219896

     

 

 

 

 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

ที่ นว ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ถนนอรรถกวี  นว  60000

       วันท่ี  ..............................................
เร่ือง  ขอให้ไปท าสัญญาจ้าง
เรียน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ............................... จ ากัด 
อ้างถึง  ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันสัญญาจ้าง จ านวน 1 ฉบับ

ตามใบเสนอราคาท่ีอ้างถึง บริษัท ........................ จ ากัด ได้เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
1 หลัง  เป็นเงินท้ังส้ิน  135,888,888 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดล้านหมื่นแปดพันแปดร้อย
แปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 16 มกราคา 2561 นั้น

บัดนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้ตกลงจ้าง บริษัท ...................... จ ากัด เป็นผู้น าการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว ในวันที่........................... เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 9 อาคาร 6 โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ และขอให้บริษัทฯ น าส่ิงต่อไปนี้ มาเป็นหลักฐานประกอบการท าสัญญาด้วย คือ

1. หลักประกันสัญญา ซ่ึงค้ าประกันในวงเงิน 6,794,444,40 บาท
    (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นส่ีพันสี่ร้อยส่ีสิบสี่บาทส่ีสิบสตางค์)
2. หนังสือมอบอ านาจให้ท าสัญญาจ้าง (กรณีมอบอ านาจ)
3. เอกสารทางการค้า ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

  4. ตราส าคัญ (ถ้ามี)
อากรแสตมป์ (หลักหลังตราสาร)  จ านวน บาท ( )

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการต่อไป

 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม 19
(ระบบ 

ขอแสดงความนับถือ

 (...............................................)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา 
โทรศัพท์/โทรสาร 056-219896 
Email – patsadu@spr.go.th 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

 

 

 

 

ที่ ……………………..        โรงพยาบาล........................... 
          .............................................. 
          .............................................. 

                วันท่ี........................................... 
เร่ือง    ตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญา 

เรียน    กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร......................... 
อ้างถึง   หนังสือค้ าประกันเลขท่ี xxxxxxxxxxx ลงวันที่ …………………………. 
 

  ตาม ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ไ ด้ท า สัญญาจ้ างบ ริ ษัท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ก่อส ร้า ง
....................................................  
โรงพยาบาล.....................ต าบล............อ าเภอ................จังหวัด................1 รายการ เป็นเงินท้ังส้ินจ านวน
.. . . . . . . . . . . . . .  บาท (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) โดยบริษัทฯ ได้น าหนังสือค้ าประกันเลขท่ี xxxxxxxxxxxลงวันที่ 
…………………………. ของธนาคาร………………………………….สาขา ถนน………………….มาวางเป็นหลักประกัน ตาม
ส าเนาสัญญาจ้างเลขที่..................ลงวันที่.................เป็นจ านวน...............บาท (.....................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 
ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  โรงพยาบาล..........................ขอเรียนว่า เพ่ือให้กระบวนการลงนามสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน และไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการจ าเป็นต้องตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญากับธนาคารว่าออกหนังสือ
ค้ าประกันฉบับดังกล่าวให้แก่ บริษัท.........................หรือไม่ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งกลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา โรงพยาบาล.....................โดยด่วนด้วยจะ
เป็นพระคุณ 
       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล.................... 
โทร................................ 
โทรสาร ........................ 
 
 

 แบบฟอร์ม 20 
(หน่วยงานก าหนด) 

 

(...........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
 
 

 

ที่ ……………………..        โรงพยาบาล........................... 
          .............................................. 
          .............................................. 

         วันท่ี........................................... 
เร่ือง  ขอส่งส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง 
เรียน  (1) ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดิน............. และ (2) สรรพากรจังหวัด......................... 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  ส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง เลขท่ี..........ลงวนัที่....................จ านวน 1 ชุด 

   ด้วยจังหวัด...............................ได้ท าสัญญาซ้ือขาย/จ้าง ..........................................กับบริษัท/
ห้าง.............................ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในวงเงิน.....................บาท (.................................) ตามสั ญญาซ้ือขาย/จ้าง 
เลขท่ี...................ลงวันท่ี........................ ....จัดซ้ือ/จ้างด้วยเงินบ ารุง/UC  
 

   ในการน้ีโรงพยาบาล......................... จังหวัด......................จึงขอส่งส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง
ดังกล่าว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

โรงพยาบาล....................
โทร................................
โทรสาร ........................

 
แบบฟอร์ม 21 

(หน่วยงานก าหนด) 

(...........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

       

 

ที่ โรงพยาบาล...........................
..............................................
..............................................

  วันท่ี...........................................
เร่ือง  ขอส่งส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง
เรียน  (1) ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดิน............. และ (2) สรรพากรจังหวัด.........................
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  ส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง เลขท่ี..........ลงวนัที่....................จ านวน 1 ชุด

ด้วยจังหวัด...............................ได้ท าสัญญาซ้ือขาย/จ้าง ..........................................กับบริษัท
ห้าง.............................ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในวงเงิน.....................บาท (.................................) ตามสั ญญาซ้ือขาย/จ้าง 
เลขท่ี...................ลงวันท่ี........................ ....จัดซ้ือ/จ้างด้วยเงินบ ารุง/

ในการน้ีโรงพยาบาล......................... จังหวัด......................จึงขอส่งส าเนาสัญญาซ้ือขาย/จ้าง
ดังกล่าว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

             ขอแสดงความนับถือ

 

 

โรงพยาบาล.................... 
โทร................................ 
โทรสาร ........................ 

 
แบบฟอร์ม 

(หน่วยงานก าหนด)

(...........................................)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

ท่ี ..............................       โรงพยาบาล.................... 
          ......................................            
             29  มีนาคม  2561 

เร่ือง  ส่งสัญญาคู่ฉบับ 

เรียน  ผู้จัดการบริษัท  ยูโรเป้ียน  เทรดด้ิงส์ จ ากัด 

อ้างถึง  ใบเสนอราคาซ้ือของบริษัทฯ  ลงวันที่  2  มีนาคม  2561 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย    ส าเนาคู่ฉบับ  จ านวน  1  ชุด 

  ตามใบเสนอราคาที่อ้างถึง บริษัทฯ เสนอราคาวัสดุส านักงาน จ านวน  1  รายการ  คือ กระดาษถ่าย
เอกสาร A-4 (80 แกรม) ขาว จ านวน 5,000 รีมราคารีมละ 85.60 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 428,000 บาท (ส่ีแสน
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามประกาศจังหวัด.....................ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 

บัดนี้ จังหวัด................ท าสัญญาจะซ้ือจะขายวัสดุส านักงานดังกล่าวกับทางบริษัทฯ  เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งส าเนาคู่ฉบับมาพร้อมหนังสือนี่เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และด าเนินการต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

กลุ่มงาน.....................................................
โทร/โทรสาร  ............................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ..........................

(...................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ   

แบบฟอร์ม 21.1 

(หน่วยงานก าหนด) 

        

ท่ี .............................. โรงพยาบาล....................
......................................           

      29  มีนาคม  2561
เร่ือง  ส่งสัญญาคู่ฉบับ
เรียน  ผู้จัดการบริษัท  ยูโรเป้ียน  เทรดด้ิงส์ จ ากัด
อ้างถึง  ใบเสนอราคาซ้ือของบริษัทฯ  ลงวันที่  2  มีนาคม  2561
ส่ิงที่ส่งมาด้วย    ส าเนาคู่ฉบับ  จ านวน  1  ชุด

ตามใบเสนอราคาที่อ้างถึง บริษัทฯ เสนอราคาวัสดุส านักงาน จ านวน  1  รายการ  คือ กระดาษถ่าย
เอกสาร  (80 แกรม) ขาว จ านวน 5,000 รีมราคารีมละ 85.60 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 428,000 บาท (ส่ีแสน
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามประกาศจังหวัด.....................ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ จังหวัด................ท าสัญญาจะซ้ือจะขายวัสดุส านักงานดังกล่าวกับทางบริษัทฯ  เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งส าเนาคู่ฉบับมาพร้อมหนังสือนี่เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และด าเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

   ขอแสดงความนับถือ

 

กลุ่มงาน..................................................... 
โทร/โทรสาร  ............................................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  .......................... 

...................................)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ  

แบบฟอร์ม
หน่วยงานก าหนด
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 

 
 

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วันที่ ……………………………….. 

ตามสัญญา/ใบส่ังซ้ือเลขที่ ………………..….. ลงวันที่ ………………….. โรงพยาบาล…………………….……………. 

ได้ตกลง ซ้ือ กับ บริษัท/หจก./ร้าน.........................ส าหรับโครงการ สอบราคาซ้ือ............... จ านวน …………เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน ……………………………………….. บาท (…………………………….) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจ
รับพัสดุแล้ว  
ผลปรากฏว่า 

 

ผลการตรวจรับ 

  ถูกต้อง 

 ครบถ้วนตามสัญญา  

 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 

  ค่าปรับ 

 มีค่าปรับ  

 ไม่มีค่าปรับ 

 

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการฯ  

       (……………………………………) 

 

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ  

       (……………………………………) 

 

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ  

       (……………………………………) 

 

หมายเหตุ :  เลขที่โครงการxxxxxxxxxxx 

               เลขที่สัญญาxxxxxxxxxxxx 

               เลขคุมตรวจรับxxxxAxxxxxxx 
 

แบบฟอร์ม 22 
(ระบบ e-GP) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา  โทร.    

ท่ี       วันท่ี      

เรื่อง  รายงานการตรวจรับพัสดุ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด............................. 

  เรื่องเดิม 

  ตามท่ีจังหวัด ..................... ได้ท าสัญญาซ้ือขาย ................... จ านวน ................... เคร่ือง  เป็นราคา
ท้ังส้ิน .................................. บาท (..............................) ตามสัญญาเลขท่ี ...................... ลงวันท่ี  ........................... 
กับบริษัท ................................ โดยครบก าหนดส่งมอบภายในวันที่ ......................... (......... วัน) ด้วยเงิน ............. 
(งบประมาณ/ เงินบ ารุง/ งบค่าเส่ือม)  ปีงบประมาณ ..............................นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  บริษัท ........................................ได้ส่งมอบส่งของเมื่อวันที่.......................และคณะกรรมการฯ ได้ท าการ
ตรวจรับในวันที่ ...................................ผลปรากฏคือผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ถูกต้อง ครบถ้วน  ตามสัญญาซ้ือขายเห็น
ควรเบิกจ่ายเงิน  จ านวน ................................ บาท (................................)  ให้แก่ผู้ขายต่อไป  

  ข้อระเบียบและกฎหมาย 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 175 
  2. ค าส่ังจังหวัด ............................. ท่ี .......................... ลงวนัท่ี ............................. ผู้ว่าราชการ จังหวัด
.......................... มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ... ......................... ในการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน  
เก่ียวกับ “การพัสดุ” การส่ังซ้ือ  ส่ังจ้างทุกวิธี  ยกเว้นวิธีคัดเลือกในวงเงินคร้ังละไม่เกิน  ............  บาท 

  ข้อเสนอ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม23 
(หน่วยงานก าหนด) 

(...........................................) 
ต าแหน่ง...................................... 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

(...........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

(...........................................) 
ต าแหน่ง...................................... 

เจ้าหน้าที่ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

     

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล    กลุ่มงานพัสดุ     โทร.   

ท่ี       วันท่ี      
เรื่อง  ส่งเบิกเงิน 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
  ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงิน ตามที่โรงพยาบาล...........ได้ซ้ือหรือจ้าง.....................โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ..................เป็นเงินท้ังส้ิน........................บาท (...........................)ซ่ึงได้
เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ตามหนังสือส่ังซ้ือส่ังจ้าง/สัญญาเลขท่ี.......................ลงวันที่.....................นั้น 

  คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป 

 

 
 รหัสผู้ขาย........................... 
 เลขที่ใบ P/O 
 เลขที่เอกสารรับพัสดุ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม23.1 
(ระบบ e- GP) 

(...........................................) 
ต าแหน่ง...................................... 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล    กลุ่มงานพัสดุ     โทร.   
ท่ี       วันท่ี      
เรื่อง   รายงานขอซ้ือขอจ้าง................................. 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด..................... 
 

ด้วย โรงพยาบาล...................................................มีความประสงค์จะจัดซ้ือ/จ้าง ............................................ 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. เหตผุลความจ าเป็น 

                    เนื่องจากพัสดุไม่มีใช้ ไมเ่พียงพอกับการใช้ หรือทดแทนของเดิมที่ช ารุด 

                ๒. รายละเอียดของพัสด ุ

                        ……………………………………… 

                ๓.ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 
  ……………………………………… 

                ๔.วงเงินท่ีจะซื้อ/จ้าง 
      ……………………………………… 

                ๕.ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

                        ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน...........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                ๖. วิธีที่จะซ้ือและเหตุผลที่ต้องซ้ือ 

                    ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มกีารผลิต จ าหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการ
ทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
                ๘. การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

                    8.1 ........................................................................... ต าแหน่ง ..................... ประธานกรรมการ 
8.2 ........................................................................... ต าแหน่ง ..................... กรรมการ 
8.3 ........................................................................... ต าแหน่ง ..................... กรรมการ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

                       ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้างจ านวน.........รายการ ภายในวงเงิน..................บาท                  

    ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งต้ังผูต้รวจรับพัสดุ  
 

(…………………………………………….) 

เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด................. 
     ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ 

(ลงช่ือ)...................................................... 
ต าแหน่ง................................................... 
              หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

แบบฟอร์ม 24 
(ระบบ e-GP) 

 

อนุมัติและแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามเสนอ 

 

(ลงช่ือ)...................................................... 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 

 

 

 
       

 

ค าสั่งจังหวัด............................. 

ท่ี  ......................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซ้ือ/จ้าง........................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
----------------------------------- 

 

ด้วยจังหวัด.......................มีความประสงค์จะซ้ือ/จ้าง.................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จึงแต่งต้ังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซ้ือ/จ้าง......................................  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

     1..................................................... ต าแหน่ง.......................... ประธานกรรมการฯ 
     2..................................................... ต าแหน่ง..........................              กรรมการ 
     3............................................  ต าแหน่ง..........................  กรรมการ 

    

     อ านาจและหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 

2. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)…………………………………………. 

    อ านาจหน้าที่ ควบคุมงาน 

ด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามข้อ 175 แห่ง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับทราบเร่ืองการส่งมอบงาน ถ้ามีเหตุที่ท า
ให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป (เพ่ิมจากระบบ e-GP) 

       ส่ัง ณ วันที่ ................................................... 

 

 

        (................................................) 

       หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

แบบฟอร์ม 25 
(ระบบ e-GP) 
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แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล    กลุ่มงานพัสดุ  โทร.     
ท่ี       วันท่ี      
เรื่อง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………….. 

ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซ้ือ/จ้าง.................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 
รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง* 

............................................... บริษัท............................... .................. .................. 

รวม .................. 

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทั้งปวง3 

 เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอคร้ังนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
 โรงพยาบาล........................พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติให้จัดซ้ือ/จ้าง จ านวน......รายการ จากผู้เสนอราคาดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณ 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 26 

(ระบบ e-GP) 

 

(ลงช่ือ)........................................... 
ต าแหน่ง......................................... 

เจ้าหน้าท่ี เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด................... 
        พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรด 

         1. อนุมัติให้จัดซ้ือ/จ้าง จ านวน....รายการ จากบริษัทฯ
ดังกล่าว 

         2. ลงนามในประกาศจังหวัด...............ตามที่เจ้าหน้าที่
เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ 

(.....................................) 
ต าแหน่ง........................ 
     หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

ทราบและอนุมัติตามเสนอ 

 

(ลงช่ือ)........................................... 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

      

  

 
 

 

ประกาศจังหวัด …............... 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซ้ือ ........................ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
........................................................................... 

 

   ตามท่ีจังหวัด.......................... ได้มีโครงการ  ซ้ือ .......................................................... โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 

   วัสดุ................................................... จ านวน ....................... รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท ................................. จ ากัด (ขายส่ง, ขายปลกี) โดยเสนอราคา  เปน็เงินท้ังสิ้น ...................... บาท 
(.......................)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............  
 

 

         ( ..................................... ) 
          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 27 
(ระบบ e-GP) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล    กลุ่มงานพัสดุ  โทร.     
ที ่      วันที่      
เร่ือง   รายงานขอซ้ือขอจ้าง................................. 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด..................... 
 

ด้วย โรงพยาบาล...................................................มีความประสงค์จะจัดซ้ือ/จ้าง ............................................ 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. เหตผุลความจ าเป็น 
               เนื่องจากพัสดุไม่มีใช้ ไม่เพียงพอกับการใช้ หรือทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
            ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
               ……………………………………… 
            ๓.ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 

   ……………………………………… 
                ๔.วงเงินท่ีจะซื้อ/จ้าง 
       ……………………………………… 
                ๕.ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                        ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน...........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                ๖. วิธีที่จะซ้ือและเหตุผลที่ต้องซ้ือ 
                        ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหนา่ย ก่อสร้างหรอื
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหนึ่งไมเ่กินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
                ๘. การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ 
                        8.1 คณะกรรมการจัดซ้ือ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
             (1)........................................................................... ต าแหน่ง ................ ...... ประธานกรรมการ 
                (2)........................................................................... ต าแหน่ง ................ ...... กรรมการ 
             (3) ........................................................................... ต าแหน่ง ...................... กรรมการ 
          8.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
                       (1)........................................................................... ต าแหน่ง ................ ...... ประธานกรรมการ 
               (2)........................................................................... ต าแหน่ง ................ ...... กรรมการ 
            (3) ........................................................................... ต าแหน่ง ...................... กรรมการ 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                   ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง จ านวน.........รายการ ภายในวงเงิน..................บาท                  
   ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  

(…………………………………………….) 
              เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด................. 
     ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ 

(ลงช่ือ)...................................................... 
ต าแหน่ง................................................... 
              หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

 

อนุมัติและแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามเสนอ 

 

(ลงช่ือ)...................................................... 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

แบบฟอร์ม 29 
(ระบบ e-GP) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 
       

 

 

  

ค าสั่งจังหวัด............... 
ท่ี  ......................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

ด้วยจังหวัด.......................มีความประสงค์จะซ้ือ/จ้าง........................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      

และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จึงแต่งต้ังรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส าหรับการ 

ซ้ือ/จ้าง...................................... ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
        1. ...............................ต าแหน่ง..............................ประธานกรรมการ 
        2. ...............................ต าแหน่ง..............................กรรมการ 

        3. ...............................ต าแหน่ง..............................กรรมการ  

        อ านาจและหน้าที่พิจารณาผล 

 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

        1. ...............................ต าแหน่ง..............................ประธานกรรมการ 
        2. ...............................ต าแหน่ง..............................กรรมการ  

        3. ...............................ต าแหน่ง..............................กรรมการ  

    อ านาจและหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 

    3. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี) 
        อ านาจหน้าที่ ควบคุมงาน 

    ด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามข้อ 175 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยรายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับทราบเร่ืองการส่งมอบงาน ถ้ามีเหตุที่ท าให้การ
รายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
(เพ่ิมจากระบบ e-GP) 

       ส่ัง ณ วันท่ี ...................................................  

        (................................................) 

          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 
 

แบบฟอร์ม 30 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาล                           กลุ่มงาน                         โทร. 
ท่ี วันท่ี 

เรื่อง   รายงานขอซ้ือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด........................................ 
 

  ด้วยโรงพยาบาล........................................มีความประสงค์จะจัดซ้ือ/จ้าง.......................... 
จ านวน.................โดยวิธีคัดเลือก ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. เหตุผลความจ าเป็น 
      (เนื่องจากพัสดุไม่มีใช้, ไม่เพียงพอกับการใช้งานหรือทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  ๒. รายละเอียดของงานจ้าง 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ท่ีส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง).................................................... 
............................................................................................................................. ........................... 
  ๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (อ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลาง  
ตาม พรบ. พ.ศ.๒๕๖๐) จ านวนเงินบาท (ตัวอักษร).................................... 
  ๔. วงเงินท่ีจะจ้าง 
       เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ..............จ านวนเงิน.....................บาท (ตัวอักษร) 
(หรือเงินบ ารุงโรงพยาบาลหรือเงินงบค่าเส่ือม) 
  ๕. ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุน้ัน หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
      ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จภายใน............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  ๖. วิธีท่ีจะจ้าง และเหตุผล 

      ด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ     
      การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา (หรือเกณฑ์ราคา+เกณฑ์คุณภาพ) 
           ๘.  ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 

                 ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จ......วันนับถัดจากวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 31 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

  

- ๒ - 

        ๙. การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ  
             การแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 

๑. คณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก 
      ๑.................................................  ต าแหน่ง............... ประธานกรรมการ 
      ๒.................................................  ต าแหน่ง................  กรรมการ 
      ๓.............................. ................... ต าแหน่ง................  กรรมการ 
      อ านาจหน้าที่ ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ 
      ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน....วันท าการ 
นับถัดจากวันเสนอราคา 

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      ๑................................................  ต าแหน่ง................       ประธานกรรมการ 
      ๒................................................   ต าแหน่ง................  กรรมการ 
      ๓................................................   ต าแหน่ง................                 กรรมการ  
      อ านาจหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) 
  ๓. ผู้ควบคุมงาน 
      .....................................................................................................  
      อ านาจหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน 
         

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง ในรายงานขอซ้ือ/จ้างดังกล่าวข้างต้น 
  ๒. ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงเสนอมาพร้อมนี้ 
 
 

 (................................................)    (................................................)  
ต าแหน่ง................................   ต าแหน่ง..................................... 
            เจ้าหน้าที่     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

(................................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 

 

    

 

ค าส่ังจังหวัด................................... 
ท่ี.................../................ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 
โดยวิธีคัดเลือก................... 

                                            .......................................................................... 
  ด้วยจังหวัด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .มีความประสงค์จะซ้ื อ/จ้าง
........................................................โดยวิธีคัดเลือก และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธี
คัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการซ้ือ/จ้าง.......................................  
โดยวิธีคัดเลือก 
  ๑. คณะกรรมการซ้ือ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก 
      ๑.................................................  ต าแหน่ง............... ประธานกรรมการ 
      ๒................................................. ต าแหน่ง................  กรรมการ 
      ๓.................................................  ต าแหน่ง................  กรรมการ 
      อ านาจหน้าที่ ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ 
      ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน....วันท าการ 
นับถัดจากวันเสนอราคา 
  ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      ๑................................................   ต าแหน่ง................       ประธานกรรมการ 
      ๒................................................  ต าแหน่ง................  กรรมการ 
      ๓................................................   ต าแหน่ง................                 กรรมการ  
      อ านาจหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) 
  ๓. ผู้ควบคุมงาน 
      ..................................................................................................... 
      อ านาจหน้าที่ ควบคุมงาน 

  ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง ณ วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. ..................   

 
                                            (...................................................) 
                                      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 

 

ที่.............................                                                                             …………………………………………… 
                                                                                                     …………………………………………… 
                                                                                     ……………………………………         
เรื่อง ขอเชิญย่ืนเสนอ……………………………………………………………………………………………………. 
เรียน …………………………………………… 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดพสัดุและการย่ืนข้อเสนอ โดยวิธี...........................   จ านวน ๑ ชุด 
                  ด้วย ……………………………………………………………………..   มีความประสงค์จะ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. โดยวิธี....................... โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
                 ๑. รายการพสัดุที่ต้องการซ้ือ  
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ……………………………………. (…………………………………………………) 
                 ๓. ราคากลาง ………………………………………….….. (…………………………….……………………) 
                 ๔. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว 
๔.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

หรือไมเ่ป็นผู้ทีไ่ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๔.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๔.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น 
๔.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผูเ้สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท าสัญญา

ตามที่ กวพ. ก าหนด 
๔.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
๔.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๘   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมลูค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอคร้ังนี้ จะพจิารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ................................... 
                     ก าหนดย่ืนข้อเสนอ ในวันท่ี …………………………………….. ระหว่างเวลา …………………….. ถึง ……………….. 
โดยจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี......................  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อม
กับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  ย่ืน ณ ……………………………………………………………… 
 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 
 

แบบฟอร์ม 33 
(ระบบ e-GP) 

 

(...................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ   

กลุ่มงาน..................................................... 
โทร/โทรสาร  ............................................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  .......................... 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยประจ าพ้ืนที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และพ้ืนที่ ที่เป็นส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวธิีคัดเลือก 

๑.๒ เงินงบประมาณโครงการ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน)     
๑.๓ ราคากลาง ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา

ตามท่ี กวพ. ก าหนด 
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๒.๑๐ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะเวลา ต้ังแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ แนบท้ายนี ้
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น
๒ ส่วน คือ 
     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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- 2 - 
 

                   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
              (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
      ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้              
              (๑) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน              
              (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)            
              (๓) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
๖. การท าสัญญาจ้าง 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญาภายหลังส านักงบประมาณอนุมัติเงินประจ า
งวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว โดยให้สัญญามีผลย้อยหลังไปต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงผู้ชนะ คัดเลือก 
จะต้องท าสัญญาจ้างกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธษรณสุข ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือกได้ให้ส านักงานปลัดยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 
๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกัน 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๗. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ของวงเงินในแต่ละงวดงานตามสัญญาจ้าง ต่อวัน 
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บัญชีรายช่ือผู้ประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

 รายการ ........................................................... ตามหนังสือคณะกรรมการซ้ือ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก 

ท่ี ...................................................... ลงวันท่ี .................. เดือน ................................ ........... พ.ศ. ......................... 

ล าดับ รายชื่อผู้ประกอบการ หลักฐานการส่งเอกสาร 

   

   

   

   

   

   

   

 

ลงชื่อ ...................................................  
               (.............................................) 
                 เจ้าหน้าที ่

      ลงชื่อ .............................................. ประธานกรรมการ 

                       (.............................................) 
                          ต าแหน่ง 

      ลงชื่อ .............................................. กรรมการ 

             (.............................................) 
                 ต าแหน่ง 

      ลงชื่อ .............................................. กรรมการ 

                      (.............................................) 
                 ต าแหน่ง 

แบบฟอร์ม 34 
หน่วยงานก าหนด 
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บัญชีรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ 

  รายการ ............................................................................. วันท่ี ................................. .................. 
ระหว่างเวลา .................... น. ถึงเวลา ................... น. ณ. .......................................................................................  

ล าดับ วันท่ีย่ืนข้อเสนอ เวลา รายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ รายมือชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ 

     

     

     

     

     

     

     

 

      ลงชื่อ .............................................. ประธานกรรมการ 

                       (.............................................) 
                 ต าแหน่ง 

      ลงชื่อ .............................................. กรรมการ 

              (.............................................) 
        ต าแหน่ง 

      ลงชื่อ .............................................. กรรมการ 

                      (.............................................) 
        ต าแหน่ง 

 

 

 

แบบฟอร์ม 35 
หน่วยงานก าหนด 

 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
169



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
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ใบรับซองเสนอราคา 
 

  หน่วยงาน........................................... ได้รับซองเสนอราคา.......................................  
จาก (บริษัท/ห้าง/ร้าน).....................................................เมื่อวันท่ี................. ...................................... 
เวลา......................น. 
 

      (ลงชื่อ)...................................................  
              (..................................................)  
      ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่/ผู้รับมอบหมาย 

 

      (ลงชื่อ)...................................................  
              (..................................................)  
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ            

ที่       วันที ่    

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ    

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก    
  1. ความเป็นมา 

      ด้วยโรงพยาบาลนครนายกได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงานจ านวน 1 รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร  A-4 
(80 แกรม) ขาว จ านวน 5,000 รีม ในปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากสัญญาเลขที่ 81/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
ใกล้ส้ินสุดสัญญาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 ส าหรับใช้ใน
โรงพยาบาลฯ ด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล............. ปีงบประมาณ 2561  
  2.  รายการที่จะจัดซ้ือ   
       -  กระดาษถ่ายเอกสาร  A-4 (80 แกรม) ขาว        จ านวน  5,000  รีม 

     3.  ระเบียบข้อกฎหมาย 

       ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒1 

ฯลฯ 

             4.  ข้อพิจารณา 

       โรงพยาบาลนครนายก พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและ
ราคากลางของวสัดุส านักงาน  ประกอบด้วย 

       1.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------              ประธานกรรมการ 
       2.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                                 กรรมการ 
       3.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                                     กรรมการ      
            5. ข้อเสนอ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของวัสดุส านักงาน เพ่ือด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงานจ านวน 1 รายการ คือ กระดาษถ่าย
เอกสาร A-4  จ านวน 5,000 รีม ตามที่แนบมาพร้อมนี้   
 

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

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

  

 
อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 

(..........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

แบบฟอร์ม 37 
หน่วยงานก าหนด 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

ค าสั่งจังหวัด................... 
ท่ี............../๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุส านักงาน 

 --------------------------------- 

  ด้วยโรงพยาบาล................... จะด าเนินการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
  -  กระดาษถ่ายเอกสาร  A-4 (80 แกรม) ขาว        จ านวน  5,000  รีม 

เนื่องจากสัญญาเลขที่ 81/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ใกล้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2561 ส าหรับใช้ในโรงพยาบาล................... ด้วยเงิน 
บ ารุงโรงพยาบาล................... ปีงบประมาณ 2561 ดังนั้น เพ่ือให้ได้วัสดุที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติ และคุณภาพ 
ตามความต้องการใช้งาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
ประกอบด้วย 
  1.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------            ประธานกรรมการ 
  2.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                      กรรมการ 
  3.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                      กรรมการ      
  ให้คณะกรรมการฯมีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของวัสดุ
ส านักงาน  ในคร้ังนี้ แล้วรายงานให้ผู้แต่งต้ังทราบ 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันที่            มกราคม พ.ศ. ๒๕61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(..........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 

แบบฟอร์ม 38 
หน่วยงานก าหนด 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

       

 

                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ            

ที่       วันที ่    

เร่ือง  รายงานผลการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ................................ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก    
  1.  เรื่องเดิม 

       ตามค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่................................ลงวันที่................................................แต่งต้ังข้าพเจ้าผู้ลงนามท้ายบันทึกนี้ เป็น
กรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ....................................จ านวน 1 รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร  A-4 (80 แกรม) 
ขาว จ านวน 5,000 รีม ในปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากสัญญาเลขที่ 81/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ใกล้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2561 ส าหรับใช้ในโรงพยาบาล..............................  ด้วยเงินบ ารุง
โรงพยาบาล................................ปีงบประมาณ 2561 นั้น 
 

  2.  ข้อเท็จจริง   
       คณะกรรมการฯ ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของวัสดุส านักงาน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 
รายการ โดยใช้รายละเอียดและราคากลางอ้างอิงจากราคาที่เคยเช่าคร้ังหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 81/2560 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 สรุปก าหนดรายการและราคาวัสดุส านักงาน ดังนี้ 
        -  กระดาษถ่ายเอกสาร  A-4 (80 แกรม) ขาว   จ านวน 5,000 รีม 
           ราคารีมละ 89.88 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 449,400 บาท  
                            (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ขอรับรองว่ามีผู้เข้าเสนอราคาได้ 3 รายข้ึนไป   

3.  ข้อเสนอ   

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือประธานกรรมการ 
(..................................................................) 

             ลงช่ือกรรมการ                                   ลงช่ือกรรมการ 
 (..................................................................)        (..................................................................)  

 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

  คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ คือ กระดาษถ่าย
เอกสาร  A-4 (80 แกรม) ขาว จ านวน 5,000 รีม ราคารีมละ 89.88 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 449,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดและราคากลางตามที่คณะกรรมการฯเสนอ 

                            (................................................) 
                                                                                                เจ้าหน้าท่ี 
 

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

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว 

 

(..........................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

แบบฟอร์ม 39 

หน่วยงานก าหนด 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................................................................................. 
ท่ี.......................................................................................................... วันท่ี............................................................................................. 
เร่ือง  รายงานขอซ้ือขอจ้าง................................ 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก    

ด้วยจังหวัด........................ความประสงค์จะซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่าย
เอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธ ีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็น 
                   เนื่องจากสัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ส้ินสุดสัญญาในวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซ้ือใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับใช้ในโรงพยาบาล
.........................ด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล..................................... ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. รายละเอียดของพัสดุ 
    -  A๔ ๘๐ แกรม ขาว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗-๐๐๐๐๐๑) [A๔,๘๐ แกรม,ขาว ฯลฯ]  
       จ านวน ๕,๐๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น)  ราคารีมละ ๘๙.๘๘ บาท   
       เป็นเงินทั้งส้ิน ๔๔๙,๔๐๐ บาท  (ส่ีแสนสี่หมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขท่ี
๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
               ๔. วงเงินที่จะซ้ือ 
                   เงินบ ารุงโรงพยาบาล...................... จ านวน ๔๔๙,๔๐๐ บาท  (ส่ีแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือ
ใบส่ังซ้ือเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
               ๖. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผล 

         ด าเนินการด้วยวิธี e-market  เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่มี 
ความซับซ้อน ซ่ึงก าหนดไว้ในระบบ e-Catalog ของกรมบัญชีกลาง 

         ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
         ๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ 

                     การแต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
        ๘.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ประกอบด้วย 

                1.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------            ประธานกรรมการ 
             2.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                      กรรมการ 

              3.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                      กรรมการ  
 
 

/ระเบียบ........ 
 

แบบฟอร์ม 40 

(ระบบ e-GP) 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป  

       

 
-2- 

            ระเบียบข้อกฎหมาย 
             ๑. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕6 (1)           
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๔ 
             ๒. ค าส่ังจังหวัด................................ท่ี.................................ลงวันท่ี...................................ผู้ ว่าราชการ
จังหวัด................. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล..................... ในการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๔ เก่ียวกับ “การพัสดุ” การส่ังซ้ือ สั่งจ้างทุกวิธี ยกเว้นวิธีคัดเลือก ในวงเงิน คร้ังละไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ 
(๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายละเอียดข้างต้น 
                ๒. ลงนามในประกาศซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ 
(๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)  
                ๓. ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
                 (................................................) 

   เจ้าหน้าที่ 
 
                                                                           (................................................)     
                                            หัวหน้าเจ้าหน้าที่         
 
 

                       อนุมัติ/ลงนามแล้ว 
 
 

                   (..........................................) 
             หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

      

 

 

 

 

 

 

 

ค าส่ังจังหวัด..................... 
ท่ี................../................... 

 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซ้ือซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-market) 

                  ด้วยจังหวัด.....................มีความประสงค์จะซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่าย
เอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธ ีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐จึงขอแต่งต้ังรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ส าหรับการซ้ือซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ 
(๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
                  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ประกอบด้วย 

       1.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------            ประธานกรรมการ 
                2.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                      กรรมการ 
             3.  ......................................      ---------ต าแหน่ง---------------                      กรรมการ      

                  อ านาจและหน้าที่ 
                  ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยให้ท าการตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่
สุดแต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันท าการ  นับแต่วันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วย
เหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับส าเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย 

                   ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันที ่......................................    
 
(..........................................) 

                                                       หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

       

 

 

 

 

ประกาศจังหวัด...................... 

เรื่อง การซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว 

โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 

 

 จังหวัด...................... มีความประสงค์จะซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร 

A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
              -  A๔ ๘๐ แกรม ขาว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑)[A๔,๘๐ แกรม,ขาว ฯลฯ]   
                จ านวน  ๕,๐๐๐  รีม(๕๐๐ แผ่น)[เลขที่อ้างอิง ๖๑๐๒๑๕๐๐๐๐๑๒๔  
                เสนอราคาในวันที่ ........................ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.] 

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  

www.................หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข...............วันและเวลาราชการ 

              ในกรณีที่ผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์     
(e-market) คร้ังนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการ
เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน ารายละเอียดของพัสดุ        
ภาพสินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบ ซ่ึงตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือดัง กล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า 
(Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศ ณ วันที่....................................................................... 
 

(..........................................) 
                                                                   หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ............................................................................................................................................................................................. 
ท่ี.......................................................................................................... วันท่ี............................................................................................. 
เร่ือง  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด………………………. 

            ๑. เรื่องเดิม 
                ตามท่ีได้ด าเนินการจัดซ้ือตามประกาศจังหวัด…………………. เร่ืองซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ 
คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และเอกสารซ้ือด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น 

                    ๒. ข้อเท็จจริง 
              โรงพยาบาล………………… ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซ้ือดังกล่าว ดังนี้ 

ล าดับ ราการพิจารณา/ชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ 

  
 A๔ ๘๐ แกรม ขาว (๑๔.๑๑.1๑๕.๐๗-๐๐๐๐๐๑) 
 [A๔,๘๐ แกรม,ขาว ฯลฯ]     

๑.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม คาร์เร้นท์ ๔๔๔,๔๐๐ 
 

๒.  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด ๔๔๒,๗๕๐ 
 

๓.  บริษัท เคแอนด์ โอ ซิสเต็มส์แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด ๔๓๘,๔๐๐ 
 

๔.  บริษัท ยูโรเป้ียน เทรดด้ิงส์ จ ากัด ๔๒๘,๐๐๐ ๔๒๘,๐๐๐ 

      ระเบียบข้อกฎหมาย 

                 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ 

                 ๒. ค าส่ังจังหวดันครนายก ที่ ……………./………… ลงวันที่………………….. ผู้วา่ราชการ
จังหวัด……..……….. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล....................ในการจัดหาและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงพัสดุ 

ในทุกวิธี ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน ๗ ล้านบาท   

             ๔.  ข้อพิจารณา 

                  เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอคร้ังนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

                  คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคา จ านวน ๔ ราย ตรวจสอบแล้ว เสนอราคา  

ถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ทั้ง ๔ ราย ซ่ึงบริษัท ยูโรเป้ียน เทรดด้ิงส์ จ ากัด เสนอราคาใน
วงเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซ่ึงต่ ากวา่วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐ บาท  

คิดเป็น ๔.๗๖%  
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 

        

-2- 

                  คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ  และเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

จึงมีมติเห็นควรให้จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม ขาว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ - ๐๐๐๐๐๑) [A๔,๘๐ แกรม, 

ขาว ฯลฯ] จ านวน ๕,๐๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น) ราคารีมละ ๘๕.๖๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนสองหมื่น
แปดพัน-บาทถ้วน)  จากบริษัท ยูโรเป้ียน เทรดด้ิงส์ จ ากัด  ในคร้ังนี้ 

๕.  ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 

                   ๑. อนุมัติให้ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม ขาว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ - ๐๐๐๐๐๑) 
[A๔,๘๐ แกรม,ขาว ฯลฯ] จ านวน ๕,๐๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น) ราคารีมละ ๘๕.๖๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท 
(ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  จากบริษัท ยูโรเป้ียน เทรดด้ิงส์ จ ากัด 
                   ๒.  ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
           (................................................) 

                เจ้าหน้าที่ 

               (................................................)     

                                       หัวหน้าเจ้าหน้าที่         

 

     อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 

                   (..........................................) 

           หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

   

 

 

 

 

ประกาศจังหวัด.............................. 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้ือ..................... 

โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 

-------------------------------------- 

  ตามประกาศ  จังหวัด.............  เร่ือง ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  1 รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A4  

(80 แกรม) ขาว  โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)และเอกสารซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
เลขที่  …………/............. ลงวันท่ี........................................ นั้น  

  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ขาว (14.11.15.07-000001)(A4,80 แกรม,ขาว ฯลฯ) จ านวน 
5,000 รีม (500 แผ่น) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูโรเป้ียน เทรดด้ิงส์ จ ากัด (ขายส่ง,       
ขายปลีก, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นเงินท้ังส้ิน  428,000.00 บาท (ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   

          ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ................. พ.ศ. ............ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(....................................) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
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บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ            

ที ่                วันที่     

เร่ือง    ลงนามในสัญญา   

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด....................... 
  1.  เรื่องเดิม 

       ตามบันทึกโรงพยาบาล.................... ที่     ลงวันที่   จังหวัด.............  
อนุมัติให้ซ้ือ   เป็นเงินทั้งส้ิน  บาท (    ) จากบริษัทฯ/ห้าง/ร้าน
   ด้วยเงิน................. นั้น 

  2.  ข้อเท็จจริง 
       จังหวัด............. ได้แจ้งให้บริษัท  มาท าสัญญา  ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือ ซ่ึง       กรรมการฯผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ได้มาท าสัญญา          .
  เรียบร้อยแล้ว 

  3.  ข้อระเบียบและกฎหมาย 

       1.  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 93 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 161 

ฯลฯ 

  4.  ข้อเสนอ 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในสัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน         บาท 
(    ) จากบริษัทฯ/ห้าง/ร้าน     ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
       

 

                                                                           (.............................) 
      เจ้าหน้าที ่

 

 

                                                                          (.................................) 
              อนุมัติ/ลงนามแล้ว                หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

           (..................................) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

      

 

                  บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ            
ที ่    วันที่     
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานจ้าง       

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด    

  1. ความเป็นมา 

                            
             
             
             

  2. รายการท่ีจะจัดท าแบบรูปรายการ 
                 - งานจ้าง         จ านวน 1 งาน 

            3. ระเบียบข้อกฎหมาย 

                3.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวง   
การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ข้อ 21 วรรคสาม 
      3.2 ค าส่ังจังหวัด  ที ่     / ลงวันที่  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล   ในการอนุมัติ   

              
            4. ข้อพิจารณา 

                  โรงพยาบาล    พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการ 
งานจ้าง     ประกอบด้วย 
          1.            ประธานกรรมการ                                                         
        2.            กรรมการ 
        3.            กรรมการ 
         5. ข้อเสนอ   

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแบบรูป
รายการงานจ้าง     ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้                                          

 
                 (   ) 
                             เจ้าหน้าที ่
 
       (   ) 
               หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 

(   ) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        

 

 

 

ค าสั่งจังหวัด   

ท่ี  /  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานจ้าง     

--------------------------------- 

  ด้วยโรงพยาบาล  จะด าเนินการจ้าง  ด้วยเงิน  เพ่ือให้การจัดท าแบบรูปรายการ
งาน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรคสาม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการงานจ้าง ประกอบด้วย 
  1.             ประธานกรรมการ                                                         
  2.             กรรมการ 
  3.             กรรมการ 
ให้คณะกรรมการฯมีหน้าที่จัดท าแบบรูปรายการงานจ้าง   ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดท ารายการ ปริมาณงาน
และราคา และประมาณการราคาเบ้ืองต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายการ 
ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯนั้น ไว้ด้วยทุกคร้ัง ส าหรับใช้ในการจัดจ้าง แล้วรายงานให้ผู้แต่งต้ังทราบ 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ส่ัง  ณ  วันที่     
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

        กองบริหารการสาธารณสุข                                                                 
 และชมรมรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โทร.      
ที ่      วันที่      
เร่ือง  รายงานผลการจัดท าแบบรูปรายการงานจ้าง        

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด   

                1.  เรื่องเดิม 

   ตามค าส่ังจังหวัด   ที ่   /      ลงวันที่          จังหวัด          ได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงาน      จ านวน 1 งาน ส าหรับใช้จัดจ้าง นั้น 

               2.  ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ 

                     2.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 ก่อน
ด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา 55 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซ่ึง
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดท าเอง หรือด าเนินการจัดจ้างตามหมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็ได้  
     2.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง      
ข้อ 21 วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้ 
             2.3  ค าส่ังจังหวัด        ที ่ / ลงวันที่    ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ…………………………………… ในการอนุมัติการ    
               

        3.  ข้อพิจารณา 
   ตัวอย่างท่ี 1   ในการนี้  คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโดยการน าแบบรูปรายการ        
และประมาณราคาจ้างก่อสร้าง................... จ านวน 1 งาน  ตามแบบของ (กองแบบแผน/โยธา/อบจ./อบต./
เทศบาล) แบบเลขที่ .............. ซ่ึงเป็นแบบที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ก าหนดและรับรอง ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้  
   ตัวอย่างท่ี 2   ในการน้ีคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง................ 
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแบบ................... แบบของ......................... แบบเลขท่ี.............. เอกสารแนบท้ายนี้  
               4.  ข้อเสนอ   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                     ลงช่ือ    ประธานกรรมการ 
                                                      (    ) 
                                                            (ต าแหน่ง)        
      (ลงช่ือ)           กรรมการ     (ลงช่ือ)                                  กรรมการ 
                          (                   )                         (                      )           
                                      (ต าแหน่ง)                                               (ต าแหน่ง)               
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สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

 
- 2 - 

          

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด....................... 

  คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคางานจ้าง    
จ านวน 1 งาน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินทั้งส้ิน                บาท (    )     
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างตามที่เสนอ 
    

 

                 (                            )     
                                         เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
                 (                            )     
                                     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว 

 

(                            ) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
185



สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป

      

 
 
                                                         

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาล........................................... งานพัสดุทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๒๗ ๐๓๐๐ ต่อ ๓๔๓๐๘ 
ที่ พล ๐๐๓๒.๑๐๑.๑๑/                                   วันที่   ๙   พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
เร่ือง  รายงานผลพิจารณาอุทธรณ์งานจ้างก่อสร้างอาคาร...................................................................................  
        ต าบล........................ อ าเภอ........................... จังหวัด..........................จ านวน ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกวด 
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด............................ 
           เร่ืองเดิม          
           ๑. ตามท่ีโรงพยาบาล...................................................  ได้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร
.......................................... ต าบล........................... อ าเภอ.......................... จังหวัด......................  จ านวน ๑ หลัง  
วงเงิน ๗๕๒,๑๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๗๘๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน ) ตามประกาศจังหวัด.......................... และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ................./๒๕๖๑ ลงวันที่ ............... มกราคม ๒๕๖๑ (เอกสาร ๑) 
           ๒. จังหวัด....................... ได้รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding) ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ ที่ พล ๐๐๓๒.๑/๔๓๒๑  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
(เอกสาร ๒) เพ่ือขออนุมัติส่ังจ้าง บริษัท ...............................................   ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งส้ิน  
๖๒๙,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว 
           ๓. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบและอนุมัติส่ังจ้าง บริษัท ............................................  เป็นผู้รับ
จ้างก่อสร้างอาคาร........................................................................... ต าบล........................... อ าเภอ........................ 
จังหวัด............................... จ านวน ๑ หลัง  ในวงเงิน ๖๒๙,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้อนุมัติ
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔  (เอกสาร ๓)   
           ข้อเท็จจริง 
           ๑. จังหวัด............................. ได้ประกาศผลผู้ชนะการจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   ณ  
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ  (เอกสาร ๔) 
           ๒. ส้ินสุดระยะเวลาการอุทธรณ์  วันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑   
           ๓. บริษัท .........................................  ได้อุทธรณ์และคัดค้านประกาศฉบับดังกล่าว  โดยบริษัทแจ้งว่า 
 

ได้รับ.../-๒- 
 

แบบฟอร์ม 48 

(หน่วยงานก าหนด) 
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-๒- 

ได้รับมอบอ านาจจากกิจการร่วมค้า ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ให้เข้าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างอาคาร
..............................................ตามประกาศจังหวัด.................................   ลงวันท่ี ........... มกราคม ๒๕๖๑        
และเสนอราคาเป็นเงิน  ๖๑๖,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ผลการประกาศ
ราคาของจังหวัด.....................  ผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาสูงกว่าของบริษัท ............................  เป็นจ านวน
เงินถึง  ๑๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงน่าจะเป็นการกระท าที่ไม่สุจริต ในการ
พิจารณาผลเบื้องต้น และขอให้จังหวัดทบทวนตรวจสอบโดยสุจริต และขอให้ชี้แจงให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่
ได้รับหนังสือฉบับนี้ ว่าบริษัทฯ ขาดคุณสมบัติ ข้อไหนในร่างประกาศ (TOR) จนกว่าจะมีการชี้แจงและพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริงให้กระจ่าง  พร้อมนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้บารมีศาล เพ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาดและให้ความเป็นธรรม
ต่อไป ตามหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕) และไปรษณีย์ประทับตราที่ซอง วันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

               ๔. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ข้อ ๕๕  เมื่อส้ินสุดการเสนอราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ
จัดพิมพ์ใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน ๑ ชุด  (เอกสาร ๖) 
               ๕. ในการจัดพิมพ์เอกสารออกจากระบบจะมีใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ของผู้เสนอราคาทุก
รายออกมาจากระบบด้วย  ซ่ึงราคาจะสามารถเห็นได้ในหน้า ปร.๕ ของใบแจ้งปริมาณงานและราคา ของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย  
               ๖. ในกระบวนการพิจารณาเบื้องต้น คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้เสนอราคา
รายใดก็ได้  ซ่ึงในเบ้ืองต้นจากการพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จะเห็นใบแจ้งปริมาณงานและราคา
ของทุกราย และเห็นว่ากิจการร่วมค้า .....................................เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด จากผู้เสนอราคารายอ่ืน ใน
ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ก็ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หลักฐานการ
เสนอราคาต่างๆ  คุณสมบัติ และเอกสารทางเทคนิค จากผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีจ านวนถึง  ๑๐ ราย  ซ่ึงการพิจารณา
เบ้ืองต้นจะมีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเท่านั้น 

               ๗. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตรวจสอบเอกสารส่วนท่ี ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้ว ได้พบว่า กิจการร่วมค้า ............................. ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้า
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ประกอบด้วย บริษัท .........................................  กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
................... โดยคู่สัญญากิจการร่วมค้าตกลงให้ บริษัท ....................... โดย ........................ เป็นผู้รับมอบอ านาจ 
เป็นผู้ร่วมค้าหลัก เป็นผู้ยื่นเสนอราคา  แต่ในการย่ืนหนังสือผลงานก่อสร้าง เป็นผลงานก่อสร้างของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด .................................  เป็นผู้ร่วมค้าร่วม มิใช่ผู้ร่วมค้าหลัก ท าให้ขาดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ด้านเทคนิค ตามประกาศจังหวัด..................... ลงวันที่  ............  มกราคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ (๒) และเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ ............./๒๕๖๑  ข้อ ๒.๑๐ (๒) 
และข้อ ๓.๒ (๓)  ซ่ึงระบุไว้ว่า กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก  ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้
ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้   คณะกรรมการฯ จึงไม่รับพิจารณา
ราคาของ กิจการร่วมค้า ...................................... 

ข้อกฎหมาย.../-๓- 
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-๓- 

              ข้อกฎหมาย 
              ๑. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
                   มาตรา ๖๖ วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๗ (เอกสาร ๗) 
                   มาตรา ๑๑๔ ผู้ซ่ึงได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุ
ให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (เอกสาร ๘) 
                   มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  (เอกสาร ๙) 
                   มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วัน
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  (เอกสาร ๑๐) 
                   มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
(เอกสาร ๑๑) 
                   ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์  ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙  ภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีครบก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง 
               ๒. หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔  
ลงวันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๖๑ เร่ือง การก าหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 

(เอกสาร ๑๒) 
               ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด..........................  สงวนอ านาจการด าเนินการจัดจ้างท่ีมีวงเงินคร้ังละเกินกว่า 
.......................... ล้านบาท ตามค าส่ังจังหวัด.................. ที่ .............../๒๕๖๐   ลงวันที่.............  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
               ข้อพิจารณา 
               โรงพยาบาล................................................  พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์  และขอยืนยัน
ผลการพิจารณา ตามบันทึกข้อความ ที่ พล ๐๐๓๒.๑๐๑.๑๑/๐๑๓๔  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสาร ๑๓) 
ว่ากิจการร่วมค้า .................................ยื่นรายการเอกสาร หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ขาดคุณสมบัติ
ของผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค  ตามประกาศจังหวัด......................... ลงวันที่ ....... มกราคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ (๒) 
และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ ................/๒๕๖๑  
ข้อ ๒.๑๐ (๒) และข้อ ๓.๒ (๓) จึงไม่รับพิจารณาราคาของ กิจการร่วมค้า ................... ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไม่มี
ความเก่ียวข้องหรือ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และได้วางตัวเป็น
กลางในการด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ  อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความสุจริต และความโปร่งใส 
สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ และเห็นควรเร่งรายงานความเห็น 
พร้อมเหตุผล  ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
 
 

เพ่ือ.../-๔- 
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-๔- 

 
เพ่ือวินิจฉัยให้เป็นที่ส้ินสุดตามมาตรา ๑๑๙  ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนด  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
               ข้อเสนอ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด 
               ๑. ลงนามหนังสือรายงานผลพิจารณาการอุทธรณ์ 
               ๒. ลงนามแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ ๑) ที่เสนอมาพร้อมนี้ 
               ๓. ลงนามในหนังสือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
               
 
                                                                 (ลงชื่อ)                               เจ้าหน้าที่ 
                                                                           (....................................) 
                                                                        เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 
 
 
                                                                 (ลงชื่อ)                               หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                           (...................................) 
                                                                   นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 
 
                                                               (........................................) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล................................. 
 
 
                                                               (........................................) 
                                                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.............................. 
 
 

                          (..........................................) 

                 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ ผู้รับมอบอ านาจ 
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แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 

(ให้ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องเหตุของการอุทธรณ์) 
มาตรา ๑๑๔ ผูซ่ึ้งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหนว่ยงานของรัฐ(๑)

 

 ไม่ได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา........................................................... 
ไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง ข้อ............................เรื่อง............................................................................................................. 
 ไม่ปฏิบติัตามระเบียบฯ ข้อ................................................................................................................................................ 
ไม่ปฏิบติัตามประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญติันี้ ข้อ.........................เร่ือง.............................................................. 
 เหตุอ่ืนๆ  
               
 
 
 
เป็นเหตุใหต้นไมรั่บการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลอืกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑ . ข้อมูลทั่วไป(๒)

 

 ๑.๑  หน่วยงานของรัฐ                โรงพยาบาล............................................................................... 
    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร     ..................................................................................................  
    ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E –Mail address)        ......................................................... 
   ๑.๒  ช่ืองาน/โครงการ  จ้างก่อสร้างอาคาร.......................................................................................... จ านวน ๑ หลังต าบล
.................................. อ าเภอ................................  จังหวัด........................ 
 ๑.๓  เลขท่ีโครงการ          ............................................ 
๒. ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง(๓)

 

 ๒.๑  ด าเนินการโดยใช้   เงินงบประมาณ   จ านวน              ๗๕๒,๑๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท  
      เงินอ่ืน ๆ...............................-....................................... จ านวน ............................-.................................บาท 
 ๒.๒  ราคากลาง จ านวน              ๗๘๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๓  วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
   อ่ืนๆ 
 ๒.๔  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  (ให้ท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง     ) 
     เกณฑ์ราคา 
     เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 

 ๒.๕  ก าหนดวันเปิดซอง/เสนอราคา            .......   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 ๒.๖  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e – GP ในวันท่ี         ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 ๒.๗  ผู้เสนอราคาต่ าสุด/คะแนนรวมสูงสุด                  เสนอราคา เป็นเงิน   ๖๒๙,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

๒.๘.../-๒- 

อธ 1 

ไม่ปฏิบติัตามประกาศจังหวัด....................... ลงวันท่ี ...... มกราคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ (๒)  และ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขท่ี ........./
๒๕๖๑  ข้อ ๒.๑๐ (๒) และข้อ ๓.๒ (๓) 

 
 

แบบฟอร์ม 50 

(ระบบ e-GP) 
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-๒- 

 

 ๒.๘   จ านวนผู้เสนอราคา/ผูเ้สนองาน             - ๑๐ - ราย 
 ๒.๙   ผู้ผ่านคุณสมบัติ    จ านวน                    -  ๙ -  ราย 
 ๒.๑๐ การเสนอราคา 

 (๑) กิจการร่วมค้า...............................              เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๑๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท   
 (๒) บริษัท ........................................                เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ปรับลด

ราคาลงอีก) 
 (๓) บริษัท .........................................               เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๕๓,๘๘๘,๘๘๘ บาท   
 (๔) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด..........................               เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๕๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท   
 (๕) กิจการร่วม...................................               เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๕๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท   
 (๖) บริษัท .........................................               เสนอราคาเป็นเงิน   ๖๖๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท   
 (๗) บริษัท ...................................... ...               เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๗๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท   
 (๘) บริษัท .........................................               เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๗๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท   
 (๙) บริษัท ........................................                เสนอราคาเป็นเงิน  ๖๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
   (๑๐) บริษัท .......................................                เสนอราคาเป็นเงิน  ๗๒๘,๙๙๙,๖๙๒  บาท   

 ๒.๑๑  รายการเอกสารประกอบการพิจารณา   (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 
             ๒.๑๑.๑  เอกสารประกอบข้อมูลทั่วไปของผู้อุทธรณ์    (กิจการร่วมค้า ..................)  ประกอบด้วย 

                - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด .....................       (ผู้เข้าร่วมค้า) 
                  ๑. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
                  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
                  ๓.. ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
                - บริษัท .....................................     (ผู้ร่วมค้าหลัก) 
                  ๑. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
                  ๒. ส าเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ   
                  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
                  ๔.. ส าเนาสัญญากิจการร่วมค้า ............................................... 
                  ๕.. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจของกิจการร่วมค้า ....................... 
            ๒.๑๑.๒  เอกสารประกอบข้อมูลทั่วไปของผู้ชนะการเสนอราคา  (บริษัท .....................................)  
                  ๑. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
                  ๒. ส าเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ   
                  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
    ๒.๑๒  เอกสารประกอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
             ๑. ใบแจ้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             ๒. รายงานขอจ้างและจัดท าร่างประกาศฯ 

             ๓. ส าเนารายงานผลการน าร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding  ลงเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน 
 

๔.ส าเนา.../-๓- 
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-๓- 
 

             ๔. ส าเนาประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ลงวันที่ ....... มกราคม 
๒๕๖๑ 
             ๕. ส าเนาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 

             ๖. ส าเนายินดีปรับลดราคา ของบริษัท ..........................................  ลงวันท่ี ............. มีนาคม ๒๕๖๑ 

             ๗. ส าเนาใบมอบอ านาจให้ลงนามในใบเสนอราคา จ านวน ๓ ราย  
                  ๗.๑) บริษัท ....................................  ๗.๒) บริษัท ...................................  ๗.๓) กิจการร่วมค้า ................ 
             ๘. ส าเนารายงานผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้เสนอราคา 
             ๙.  ส าเนาหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติสั่งจ้างบริษัท .................................................   
            ๑๐. ส าเนาประกาศแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา 
๓. ข้อมูลการอุทธรณ์(๔) 
  ๓.๑ อุทธรณ์เมื่อวันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  วันที่ไปรษณีย์ประทับตราส่ง  ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑  ได้รับเอกสารเมื่อวันที่  ๘   
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  พิจารณาแล้วเสร็จในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 ๓.๒ ช่ือผู้อุทธรณ ์ ...................................................บริษัท ...................................................ผูรั้บมอบอ านาจจาก กิจการร่วมค้า 
........................................ 
 ๓.๓ เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ( ให้ท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง       ) 
        ม ี
    ผู้อุทธรณไ์ด้วิจารณร่์าง 
                            ผู้อุทธรณ์ไม่ได้วิจารณ ์

   ไม่มีการน าร่างประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ 
 ๓.๔ ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้อุทธรณ์  (ให้ท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง      )  
   - ย่ืนเอกสารครบถ้วนหรือไม ่
   ย่ืนเอกสารครบถ้วน                เอกสารไม่ครบถ้วน 

  รายการเอกสารไมค่รบถ้วน คือ    ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้ค้าหลัก 

  - ผลการพิจารณาคุณสมบติัทางด้านเทคนิค 
   ผ่านคุณสมบติัทางด้านเทคนิค              ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

  ไม่ผา่นคุณสมบติัทางด้านเทคนิค เนื่องจาก  ผู้ค้าหลักของกิจการร่วมค้า คือ บริษัท ............................ซ่ึงเป็นผู้เสนอ
ราคา ไม่มีส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เลขท่ี ............/๒๕๖๑  ลงวันท่ี .......... มกราคม ๒๕๖๑  ข้อ ๒.๑๐ (๒)  และข้อ ๓.๒ (๓) 
 ๓.๕ ผู้อุทธรณ์เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดหรือไม่ (ให้ท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง       ) 
                   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด       ไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ าสุด 

   รายละเอียดการเสนอราคาของผูอุ้ทธรณ์เสนอราคา  ๖๑๖,๕๖๐,๐๐๐  บาท  คะแนนรวม…………..…คะแนน 

 *** ๓.๖ ประเด็นการอุทธรณ์โดยสรุป 
              (๑)  เสนอราคาต่ ากว่าผู้ชนะการเสนอราคาแต่ไม่ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

     (๒)  บริษัทฯ ขอทราบว่าขาดคุณสมบัติข้อไหน ในร่างประกาศ (TOR)  (ตามหน้า ๒ วรรคแรก ที่ผู้อุทธรณ์ขอให้
ชี้แจง) 
 ๓.๗ รายการเอกสารข้อมูลการอุทธรณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) 
             ๑. ส าเนาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ ์
             ๒. ส าเนาซองของไปรษณีย์ประทับตราส่งหนังสืออุทธรณ์ 
             ๓. รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

๔.การ.../-๔- 
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-๔- 
 

๔.  การพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา)(๕) 
       จังหวัด.........................  พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์  และขอยืนยันผลการพิจารณา ตามบันทึกข้อความ ท่ี พล 
๐๐๓๒.๑๐๑.๑๑/๐๑๓๔  ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ว่ากิจการร่วมค้า .............................  ย่ืนรายการเอกสาร หนังสือรับรอง
ผลงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ขาดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ตามประกาศจังหวัด............................ ลงวันท่ี ...... 
มกราคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ (๒)    และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เลขท่ี 
.........../๒๕๖๑  ข้อ ๒.๑๐ (๒)  และข้อ ๓.๒ (๓) จึงไมรั่บพิจารณาราคาของ กิจการร่วมค้า.......................... ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไมม่ี
ความเก่ียวข้องหรือ มสี่วนไดส้่วนเสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้
เสนองาน หรือผู้ชนะการประมลู หรือผู้มสี่วนเก่ียวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และได้วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับการ
พัสดุ  อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความสจุริต และความโปร่งใส สามารถให้มีผูเ้ก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่ง
ประโยชนส์่วนรวมเป็นส าคัญ 
 
 

 

        (ลงช่ือ).................................................................. 
                                             หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ 

           วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ. ............ 
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และชมรมรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ลทั่วไป
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลพนมสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

โรงพยาบาลพนมสารคาม  ปฏิบติัการต่อต้านการทุจริต 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 



 

 

 

 

ค าน า 

                  จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึงเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น 

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลพนมสารคาม  
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว  โรงพยาบาลพนมสารคามจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพนมสารคาม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัด 
ยึดถือและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 

                                                                                                          โรงพยาบาลพนมสารคาม  ปฏิบติัการต่อต้านการทุจริต 



 

 

  ส่วนที่ ๑  
  

๑. ความเป็นมา 
 
  ๑. การทุจริตคอรรั์ปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม      
ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทั้งหมด และ 
“ระบบ” เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ”และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระ บบคุณธรรม ระบบการลงโทษ 
ผู้กระท าผิดไม่ศักด์ิสิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  
      ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ต้องกระท าอย่างจริงจังโดย ยึดหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 
      ๑.๑. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและน าเผยแพร่  
ต่อสาธารณะ การเอาผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
      ๑.๒ การท าให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขั้นตอนการท างานให้ผู้ติดต่อทราบ มีระยะเวลาก ากับการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด  เพ่ือปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน        
จากผู้ใช้บริการ  
   ๑.๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีโอกาสจะใช้อ านาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมี
องค์กรอิสระท่ีมีอ านาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการคอร์รัปชัน เพ่ือน ามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
   ๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล 
                       ๑.๕ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรื อบุคคลเป็น
การเฉพาะ เช่น การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารเก่ียวกับท่ีดิน หรืองานศุลกากร   
 
 



 
 
   ๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าส่ังที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือมีส่วน
ร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงา นของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย     
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

   ๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

 

  ๒.  หลักการและเหตุผล 

 
 โรงพยาบาลพนมสารคาม  ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคล่ือน
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของส านักงาน ป.ป.ท. 
กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพนมสารคาม เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด 
           ๒. วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

 ๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนจากระบบงานและตัวบุคคล 
 ๔. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๕. ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับทุจริต 
 
 
 



 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ปปช.        ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) 
   วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerrance & Clean Thailand” 
   พันธกิจ :   “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย 

     แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข       แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) 
   วิสัยทัศน์ :  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
   พันธกิจ :   “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีประสิทธิภาพ” 

  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต  
                                        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
       เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าคะแนนสูง
กว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อส้ินแผนแม่บท 

      วัตถุประสงค์หลัก : ๑.เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านทุจริต 
     ๒.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๓.เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

     ๔.ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change agent) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 



 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ ๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพนมสารคาม   
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และแผนแม่บทการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(ภายใต้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางตามแผนแม่บทฯกระทรวงสาธารณสุข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑- 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี ๒ : ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรสาธารณสุข 

 
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการ
เป็นข้าราชการที่ดีในโครงการอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ โดยบรรจุ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ป้องกันการทุจริต ในหลักสูตรเพื่อให้
ข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขสามารถปรับฐาน
ความคิด (Mine set) และยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชนส์่วนตน 

 
 

 

การอบรมให้ความรู้ข้าราชการ
หรือบุคลากรที่บรรจุใหม่ เก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานวินัยและการรักษา
วินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้
แนวคิด  
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” 

 

ข้าราชการที่บรรจุใหม ่
หรือจ้างใหม ่
 
 
 
  
 
 

ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่
ได้รับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้และปลุกจิตส านึก 
 
 
 
 
 

/ / / / / ๑.งานพัฒนา
บุคลากร 
๒.กลุ่มงานนิติการ 
๓.หน่วยงานและ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.การส่งเสริมให้บุคลากรใน 
สังกัดปลูกและปลุกจิตส านึก 
ความซ่ือสัตย์สุจริต วินัย 
ความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ 
ส่วนรวม แยกเร่ืองส่วนตัวออก 
จากหน้าท่ี ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
เหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท า 
การอันเป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชนส์่วนบุคคลและ 
ประโยชนส์่วนรวมโดยน าระบบเลข 
“ฐานสิบ Analog”และระบบเลข 
“ฐานสอง Digital”มาปรับใช้เป็น 
แนวคิดในการปฏิบติังาน และ 
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

 

 
 
 
  

๑ กิจกรรมให้ความรู้และปลุก
จิตส านึกเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับ
บุคลากรในแต่ละเครือข่ายบริการ
ระดับอ าเภอ ภายใต้แนวคิด   
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” 
แบบเชิงรุกในระดับพ้ืนท่ี 
๒ การจัดท าสื่อสร้างสรรคเ์พื่อ
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกบุคลากร
ในสังกัด 

บุคลากรสาธารณสุขใน
ระดับเครือข่ายบริการ
ระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
 

ร้อยละของเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอที่บุคลากร
ในสังกัดได้รับการเสริมสร้าง
เสริมสร้างองค์ความรูล้ะปลุก
จิตส านึกในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
 
ร้อยละของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัดที่มีการ
จัดท าสื่อสร้างสรรคเ์พื่อ
รณรงค์สร้างจิตส านึกบคุลากร
ในหน่วยงาน 

/ 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

/ 
 
 
 
 
 

 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 

 
 
/ 

๑.หน่วยงาน/ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 
๒.ฝ่ายบริหา 
   ทั่วไป 
 
 
 
 
๑.หน่วยงาน/ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 
๒.ฝ่ายบริหาร   
   ทั่วไป 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

-๓- 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยา
ข้าราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยา
วิชาชีพของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ 
ประการ ประกอบด้วย พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 
 

๔.การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูคนดี 
เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลอ่ืน   
ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง 
และสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี 

 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข รูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
คนดีศรสีาธารณสุข 
ฉะเชิงเทรา 
 

หน่วยงาน/หน่วยบริการ
ในสังกัด 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บุคลากรในสังกัด 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการส่งเสริมให ้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จรรยาข้าราชการ
ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของ
วิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
ได้บุคลากรต้นแบบที่เป็น
แบบอย่าง 

/ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

๑.ฝ่ายบริหารฯ 

๒.หน่วยงาน/ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.หน่วยงาน/ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คัดเลือกจาก
หน่วยงาน
สังกัด สสอ./
รพศ. รพท.
รพช. 

 
 
 



 
 

-๔- 
ยุทธศาสตร์ ๑  : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี ๓: วางรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.น าค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข“MOPH”มาเป็นบรรทัด
ฐานสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ในการประพฤติปฏิบติัของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

 
๒.การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณธรรมและมคีวามสุข 
บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสจุริต 

 
 
 
 
 

 

 

๑ กิจกรรมส่งเสริมการน าค่านิยม
บุคลากรสาธารณสุข “MOPH” 
ในหน่วยงานสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราทุก
รูปแบบ 
 
๒ .กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง    
มีคุณธรรมและมคีวามสุข         
บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสจุริต โรงพยาบาล 
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

.หน่วยงาน/ หน่วย
บริการในสังกัด 
 
 
 
 
.บุคลากรในสังกัด 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการส่งเสริม
การน าค่านิยมบุคลากร
สาธารณสุข “MOPH” 
 
 
ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขให้เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณธรรมตาม
แนวทางที่ก าหนด 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

๑.ฝ่ายบริหารฯ 

๒.หน่วยงาน/ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 

 
 
๑.งานพัฒนา
บุคลากร 
๒.หน่วยงาน/ 
หน่วยบริการ 
ในสังกัด 

 

 



 
-๕- 

ยุทธศาสตร์ ๑  : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี ๔: สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพถึง
อันตรายจากการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ 

 กิจกรรมจัดตั้งและให้ความรู้
เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข
ฉะเชิงเทราต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานและหน่วย
บริการระดับจังหวัด/
อ าเภอ ทุกแห่ง 
 

ร้อยละของหน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาลทีม่ีการจัดตั้งกลุ่ม
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

/ / / / / ๑.รพ. และ
หน่วยงานในสักัด 

๒.ฝ่ายบริหารฯ 

 

 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

ยุทธศาสตร์ ๒  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี ๑: สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accountability) 
กลยุทธ์ท่ี ๒: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

กลยุทธ์ท่ี ๑:  
๑.มีการประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
และมีการสื่อสารจริยธรรมที่ทรง
พลังท่ีแสดงออกถึงความโปร่งใสใน
การบริหารราชการและใหผู้้มสี่วนได้
เสีย สามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ท่ี ๒:  
๑.พัฒนาหน่วยงานในสังกัดในการ
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้ทุก
ข้ันตอนของระบบราชการมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข
มีความซ่ือสตัย์ กลา้ยืนหยัดในส่ิงที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
และหน่วยบริการในสังกัด 
 
 
 

 
กิจกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ส าหรับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อ าเภอ และโรงพยาบาลในสังกัด 

 
หนว่ยงานและหน่วย
บริการระดับอ าเภอ  
ทุกแห่ง 
 
 
 
 
หนว่ยงานและหน่วย
บริการระดับอ าเภอ  
ทุกแห่ง 

 
ร้อยละของหน่วยงานระดับ
อ าเภอและโรงพยาบาลที่มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มี
ค่าคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐   

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
๑.รพ. และ
หน่วยงานในสักัด 

๒.ฝ่ายบริหารฯ 
 
 
 
๑.รพ. และ
หน่วยงานในสักัด 

๒.ฝ่ายบริหารฯ 

 

 
 
 



 
 

-๗- 
ยุทธศาสตร์ ๒  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี ๒: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

 

๒.พัฒนาความรู้บุคลากรสาธารณสุข 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานระบบบริหารพัสดุภาครัฐ
อย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
๓.สร้างความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตาม 
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การ
เปิดเผยและวิธีการค านวณราคา
กลาง และให้คู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐท าบัญชีรับจ่ายของโครงการ
ที่เป็นคู่สัญญา 
 
๔.ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ RDU) 
ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 
 กิจกรรมการให้ความรู้และการ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสด ุ

 
 
 
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และโรงพยาบาลพนมสารคาม 
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ให้หน่วยบริการใน
สังกัดใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล 

 
หนว่ยงานและหน่วย
บริการระดับอ าเภอ  
ทุกแห่ง 
 
 
 
หนว่ยงานและหน่วย
บริการระดับอ าเภอ  
ทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 
หน่วยบริการในสังกัดทุก
แห่ง 

 
ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากรด้าน
พัสดุได้รับการอบรมให้ความรู้
หรือการพัฒนาศักยภาพด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

 
ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานตามหลักความ
โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของหน่วยบริการที่มี
การรณรงค์การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
๑.รพ. และ
หน่วยงานในสักัด 

๒.ฝ่ายบริหารฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเภสัชกรรม 

 

 



-๘- 
ยุทธศาสตร์ ๒  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี ๒: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

 

๕.ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซ้ือยา
และเวชภณัฑ์มิใช่ยา 
 
 

 
๑ มาตรการหรือกิจกรรมเก่ียวกับ
การจัดหายาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๑.๑ ห้ามมิให้หน่วยบริการที่
จัดซ้ือยาหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล 
  ๑.๒ ให้หน่วยงานหน่วยบริการที่
จัดซื้อค านึงถึงต้นทุน (cost) 
มาตรฐาน(standard)ระยะเวลา
การส่งมอบ(time)การบริการ
(service)และราคาประกอบการ
ตัดสินใจจัดซ้ือ 
  ๑.๓ ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซ้ือ
ก าหนดคุณสมบติัของคู่ค้าใน TOR 
ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์มาตรา ๑๐๓/๗ มาตรา 
๑๒๓/๕ ของกฎหมาย ป.ป.ช. 
  ๑.๔ หน่วยงานท่ีจัดซื้อใช้กลไก
การต่อรองราคาตามที่
คณะกรรมการยาแห่งชาติก าหนด 

 

 
รพ.สต.ทุกแห่ง และ
โรงพยาบาลพนม 
สารคาม 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของหน่วยงานหน่วย
บริการในสังกัดทีม่ีการ
ด าเนินการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาตามมาตรการ
ที่ก าหนด 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ ฝ่ายเภสัชกรรม
๒.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
3.กลุ่มการ
พยาบาล 
 
 
 

 



-๙- 
ยุทธศาสตร์ 2  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี 2: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

 
๖.บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา
และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยากระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ อย่าง
เคร่งครัดและก าหนดให้เกณฑ์
จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลระบบจัดซ้ือและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ 
 
๗.ส่งเสริมและบังคับใช้แนวปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร การให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
อย่างเคร่งครัด 
 
๘.เสริมสร้างระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
กิจกรรมประชาสมัพันธ์และการ
บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือ
จัดหาและส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗  ในหน่วย
บริการ โรงพยาบาลพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเร่ียไร การให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
อย่างเคร่งครัด 
๑.การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลพนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 
๒ กิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดมีการจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่
จัดซื้อจัดหา ของ
โรงพยาบาลพนม 
สารคาม 
 
 
 
 
 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลพนม 
สารคาม 
 
 
 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลพนม 
สารคาม 
 

 
ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากรด้าน
พัสดุได้รับการอบรมให้ความรู้
หรือการพัฒนาศักยภาพด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 
 
 
ร้อยละของหน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัดทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมและถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีก าหนด 
 
 
ร้อยละของหน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัดมีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
๑ ฝ่ายเภสัชกรรม
๒.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
3.กลุ่มการ
พยาบาล 
 
 
 
 
ทุกหน่วยงานใน
สังกัด 
โรงพยาบาลพนม 
สารคาม 
 
 
ทุกหน่วยงานใน
สังกัด 
โรงพยาบาลพนม 
สารคาม 
 
 
 

 

 



 

-๑๐- 
ยุทธศาสตร์ ๒  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี ๓: เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

 
๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การสร้างวินัยและระบบคุณธรรมแก่
ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
 
๒.การสรรหา คัดเลือก แต่งต้ัง 
โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดบั 
ต้องด าเนินการตามรูปแบบ ข้ันตอน 
วิธีการ อันเป็นสาระส าคัญที ่
กฎหมาย กฎ ระเบยีบที่ก าหนด 
หรือหนังสือส่ังการให้ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 
กิจกรรมการเสริมสร้างให้ 
บุคลากรสาธารณสุขมีวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย 

 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการที่มีอ านาจในการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
หน่วยบริการใหด้ าเนินการที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม 

 
 
 
 

 
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

หน่วยบริการที่ท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล 

 
 
 
 

 
ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากรได้รับ
การเสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 

 
 
ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนร้อง
ทุกข์เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
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/ 
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๑.ฝ่ายบริหารฯ 
และทุกหน่วย 
งานใน 

รพ.พนมสารคาม 
 
 
๑.ฝ่ายบริหารฯ 
และทุกหน่วย 
งานใน 

รพ.พนมสารคาม 
 
 
 
 

 

 



 
-๑๑- 

 

 
 



กระบวนการทาํงานของหน่วยงาน   ( Top  Down  Flow  Chart) 

งานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 

การบริการอาหารสาํหรับผู้ป่วย      

                                                                                                                             

 

-  กาํหนดรายการอาหาร                                -     เจา้หนา้ท่ีดา้นโภชนาการรบัใบเบิกอาหารผูป่้วย 

-  ประมาณการยอดผูป่้วย                                        จากพยาบาลประจาํตกึพรอ้มตรวจสอบยอดผูป่้วย    

-  ตรวจเช็ควสัดปุรุงอาหาร                             -     แยกปรุงประกอบอาหารเฉพาะโรค      

-  สง่รายการจดัซือ้                                        -     ตรวจสอบความพรอ้มของอปุกรณ ์เช่น แก๊สรั่วหรือไม่ 

-  ตรวจรบัวสัดปุรุงอาหาร                               -     ลา้งมือก่อนการเตรียม ปรุงประกอบอาหาร 

-  จดัเจา้หนา้ท่ีขึน้ทาํงานเวลา 05.30 น.          -      ผลิตอาหารตามวิธีการและขัน้ตอนการผลิตอาหาร 

                                                                          แต่ละประเภท 

                                                                                                                                    

                        

   

                                                             

                                                                                                   

 

 

-   ลา้งทาํความสะอาดสถานท่ีปรุง                           -     นาํอาหารใสร่ถเข็นอาหาร อย่างระมดัระวงั          

    อาหาร อปุกรณ ์วสัดถุาดอาหารผูป่้วย                       ไม่ใหอ้าหารปนเป้ือน 

-   นาํวสัดอุปุกรณ ์ถาดอาหารผูป่้วย                           - แยกอาหารธรรมดา กบัอาหารเฉพาะโรค       

   ท่ีลา้งเสรจ็แลว้ ไปอบในตูอ้บภาชนะ                            โดยมีบตัรอาหารสาํหรบัผูป่้วยเฉพาะโรค 

   ดว้ยอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส                                 ในถาดอาหารท่ีนาํไปแจก 

  ในเวลา 30 นาที                                                      - อาหารผูป่้วยดือ้ยา,TB, ไวรสัโควิด บรรจใุสใ่น 

- เก็บอปุกรณแ์ละถาดอาหารเขา้ท่ี                                กลอ่งชานออ้ย ผูป่้วยรบัประทานแลว้ทิง้ในถงัขยะติดเชือ้                                                                                                                                                                                                              

                                                                 -   พยาบาลประจาํตกึตรวจสอบอาหารผูป่้วย 

                                                                                -  แจกอาหารผูป่้วย ตามป้ายปลายเตียงโดยแจกตามเวลา 

                                                                                       มือ้เชา้  เวลา 07.30 น. 

                                                                                       มือ้กลางวนั  เวลา   11.30 น. 

                                                                                       มือ้เย็น   เวลา 16.30  น.  

การเตรียมความพร้อม 

 

          การผลิต                                                 

ล้างทาํความสะอาด                                           

สถานที ่/ อุปกรณ ์/                                             

วัสดุและถาดอาหาร                                           

การขนส่งอาหาร                                  

แจกอาหาร                                        

และเก็บถาดอาหาร  



 

 

 

                                                                                                      

                                                   

     

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานโภชนศาสตร โรงพยาบาลพนมสารคาม 

งานควบคุมการผลิตอาหารผูปวย งานดานโภชนบำบัดและกำหนดอาหารผูปวย งานดาน วิชาการและงานวิจัย 

ผลิตอาหารผูปวยท่ัวไป โภชนบำบัดผูปวยใน 

ผลิตอาหารผูปวยเฉพาะโรค 

ผลิตอาหารทางสายยาง 

โภชนบำบัดผูปวยนอก 

 

 

โภชนาการชุมชน (เยี่ยมบาน) 

ผลิตคูมือสื่อ และนวัตกรรม 

ดานโภชนาการและโภชนบำบัด 

สอนและฝกอบรม 



 

 

 



Flow chart  การดูแลมารดาและทารกหลงัคลอด 

 

รบัยา้ยมารดาและทารกจากหอ้งคลอด 

มารดา ทารก 

มารดา C/S และหรือ 

มีภาวะแทรกซอ้น   

Admit เตียง 

19,20,25,26 

มารดาคลอดปกติ  

ไม่มีภาวะแทรกซอ้น  

Admit เตียง 

21,22,23,24  

R < 60/min 

Admit เตียงมารดา 

R > 60/min 

Admit SNB 

- สอนวิธีการปฏิบติัตนหลงัคลอด 

- เขา้โรงเรียนพ่อ – แม่ 

- การวางแผนครอบครัว 

- การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

- การอาบนํ้า  , เช็ดตา – สะดือ 

- การนวดสัมผสั 

- นดั F/U ตรวจหลงัคลอด 6 สัปดาห์ 

 

- นดั F/U วคัซีน 2 

เดือน 

- นดั F/U 1 เดือน กรณี

มารดา HBsAg +  

- นดั F/U ตามแผนการ

รักษา 

- มีนดั F/U ตาม

แผนการรักษา 

- นดั High risk คลินิก 

- นดั F/U วคัซีน 2 

เดือน 

- รายท่ีได ้ATB ครบ 7 

วนั นดัตรวจ OAE 

 

 

เหน่ือยมาก , ผิดปกติ 

refer เขา้ flow chart  

ร.พ.พุทธโสธร 



 ข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยในเด็กและสูตินรีเวช 

 
รบัใหม่    (30 นาที) 

4. การจาํหน่าย  (ภายใน 1 ชม) 

4.1 จาํหน่ายกลบับา้น 

4.2 ส่งต่อ / ดูแลต่อเน่ือง 

4.3 นดัติดตาม 

 

5. กิจกรรมคูข่นาน 

5.1 บนัทึกขอ้มูล ในแฟ้มประวติั 

5.2 การใหข้อ้มูล/สุขศึกษา 

5.3 วางแผนจาํหน่าย / ทบทวน

 

3. การดูแลรักษา 

3.1 แกปั้ญหาร่วมกบัสหสาขา

วิชาชีพ 

3.2 ดูแลใหรั้บยาตามแผนการ

รักษา / การทาํหัตถการ 

3.3 ใหก้ารดูแลรักษา 

3.4 ประเมินซํ้า 

2. รับใหม่ / ประเมิน 

2.1 ซกัประวติั / ตรวจร่างกาย 

2.2 ประเมินปัญหาของผูป่้วย 

2.3 แจง้ผลการตรวจใหผู้ป่้วย

และญาติรับทราบ 

2.4 ลงนามยนิยอมรักษา 

1. เตรียมความพร้อม 

1.1 จาํแนกประเภทผูป่้วย 

1.2  เตรียมสถานท่ี 

1.3  เตรียมอุปกรณ์ 

1.4 เตรียมบุคลากร 



ข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนกหลงัคลอด 

 การใหข้อ้มูลความรู้แก่มารดาหลงัคลอดและสามี 

แรกรับ – 24 ชัว่โมงหลงัคลอด 

- ปฐมนิเทศ 

- อธิบายสิทธิ  ค่าใชจ่้ายมารดาและทารก 

- การดูแลสุขภาพมารดา 

- การดูแลสุขภาพทารก 

24 – 48 ชัว่โมงหลงัคลอด 

- การปฏิบติัตวัหลงัคลอด 

- การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

- การดูแลทารกแรกเกิด 

หลงั 48 ชัว่โมงหลงัคลอด 

- การปฏิบติัตวัหลงัคลอด 

- การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

- การดูแลทารกแรกเกิด      

- การคดักรองเพื่อคน้หาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและภาวะตวัเหลือง 

 

จาํหน่าย 

- การใชส้มุดบนัทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

- การแจง้เกิด 

- การมาตรวจตามนดัและใหใ้บนดั 

พบแพทย ์

กลบับา้น 

ประเมินสุขภาพมารดา / ทารก

 



 

 ใช ่

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

การบริการผู้ป่วยคลอด(LR) 

สตรีระยะเจ็บครรภ ์ ซกัประวติั ประเมินความเส่ียง 

ตามAdmission Record 
รายงานแพทย ์

Admit ต่อทําตามCPG 

-Consult รพ.แม่ข่าย 

-พจิารณาส่งต่อ Admit ติดตามความกา้วหนา้ของการ

คลอดในระยะท่ี 1 ของการคลอด 

ความเส่ียงระหวา่งรอคลอด 

ประเมินความเส่ียงระยะท่ี 2 ของการคลอด 

ความเส่ียงระหวา่งรอคลอด 

ทาํคลอดตามมาตรฐาน 

ทารกมีภาวะขาดO2 

Active management of third stage of labor 

มีภาวะแทรกซอ้น PPH ,Tear vagina , PIHฯลฯ 

Monitor V/S ,เยบ็แผล ,คลึงมดลูก ,ทารกดูดนมแม่/โอบกอดทารก 

รายงานแพทย ์

รายงานแพทย ์

รายงานแพทย ์

ดูแลต่อ 

-พิจารณาส่งต่อ 

-พิจารณา

ทาํหตัถการ 

-พจิารณาส่งต่อ 

Call for help 

ปฏิบัติตาม CPG  NCPR 2015 

ทําคลอดรก/ล้วง

รก 

รายงานแพทย์-----ใหก้ารรักษา 

ยา้ย LR  Observe 2 hrsหลงัคลอด 

ยา้ย PP 

Flow  chart LR  งานการพยาบาลผูค้ลอด 

โรงพยาบาลพนมสารคาม 

ปรับปรุง มกราคม 2561 

ไม่ 

รกคลอด 

ไม่ 

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ไม่ 

ไม่ 

ใช ่

ไม่ 



ข้ันตอนการรับผู้คลอด( ใช้เวลาไม่เกนิ 5 นาที ) 

• ติดต่อเจ้าหน้าที่กรุณากดกร่ิงหน้าตึก 1 คร้ัง  

• ห้องคลอดรับผู้เจ็บครรภ์คลอดที่มาจากบ้าน ,จากคลนิิก หรือส่งตัวจากโรงพยาบาลอ่ืน 

• รับผู้คลอดจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานคลนิิกพเิศษและงานผู้ป่วยนอก 
 

 
 

ข้ันตอนการเตรียมคลอด( ระบุระยะเวลาไม่ได้ แจ้งญาติรับทราบข้อมูลเป็นระยะ ) 

• ให้การดูแลผู้รับบริการในห้องรอคลอดตามมาตรฐาน  

• ติดตามความก้าวหน้าของการคลอดและแจ้งให้ญาติรับทราบข้อมูล 

• กรณีมีความเส่ียงแพทย์พจิารณาผ่าตัดคลอดหรือส่งต่อ รพ.ที่มีศักยภาพสูง 

• กรณีมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องคลอด  ติดต่อเจ้าหน้าท่ีกรุณากดกร่ิง  

 

 

 
 

กรณีไม่คลอด( ระบุระยะเวลาไม่ได้ แจ้งญาติรับทราบข้อมูลเป็นระยะ ) 

• นอนพกัรักษาในห้องรอคลอดให้การดูแลผู้รับบริการในห้องรอคลอดตาม

มาตรฐาน  

• กลบับ้าน / ส่งรักษาต่อ / รับยาท่ีห้องจ่ายยา ( แจ้งประวัติการแพ้ยาทุกคร้ัง ) 

• จ่ายเงินที่ห้องจ่ายเงิน   

หมายเหตุ จองห้องพเิศษที่ศูนย์จองห้องพเิศษ งานประกนัสุขภาพ 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีกรุณากดกร่ิง  , ญาติผู้คลอดรอท่ีเก้าอีด้้านหน้าตึก 
 

 

ขั้นตอนการรับบริการคลอด 

งานห้องคลอด โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 1 

2 

 

 

4 

5 

3 

ข้ันตอนการประเมินสภาพผู้คลอด  ( ใช้เวลาไม่เกนิ  30 นาที ) 

• การตรวจประเมิน การตรวจคัดกรองความเส่ียงผู้รับบริการคลอด 

• แจ้งญาติรับทราบข้อมูลเบ้ืองต้น 

• แจ้งญาตลิงทะเบียนตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการ(นําบัตรประชาชนผู้คลอดมาด้วยทุกคร้ัง) 

เวลา 08.00 น. ถงึ 24.00 น. ติดต่องานประกนัสุขภาพ 

เวลา 00.00 น. ถงึ 08.00 น. ติดต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 

ข้ันตอนการคลอดบุตร( ใช้เวลาไม่เกนิ 4 ช่ัวโมง ) 

• ให้การดูแลผู้รับบริการในห้องคลอดตามมาตรฐาน  

• ติดตามความก้าวหน้าของการคลอดและแจ้งให้ญาติรับทราบข้อมูลการคลอด 

• กรณีมีความเส่ียงแพทย์พจิารณาทําหัตถการ/ผ่าตดัคลอดหรือส่งต่อ รพ.ท่ีมีศักยภาพสูง 

• ดูแลมารดาและทารกหลงัคลอด 2 ชม.ไม่มีภาวะแทรกซ้อนย้ายตึกหลงัคลอด/ตึกพเิศษ 

• แจ้งญาติทําบัตรทารกแรกเกดิ เวลา 08.00 น. ถงึ 24.00 น. ติดต่องานประกนัสุขภาพ 

เวลา 00.00 น. ถงึ 08.00 น.ติดต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
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                  แนวทางการคดักรองภาวะเบาหวาน  ความดนัโลหิตสูงและปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ( หวัใจขาดเลือดหรืออมัพฤกษอ์มัพาต ) 

  

 

แผนผังการปฏิบัติงานโรคไมติดตอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
    แจงผลโอกาสเสี่ยง 
                                                                     และแนวทางการปฏิบตัิตวั 

 
 

 
 
  

ไม่ม ี
มี 3 ข้อ 

ขึน้ไป  สร้างเสริมสุขภาพ   

ในโรงเรียนและ

สถานท่ีทํางาน 
 

ลงทะเบียนคัดกรอง 

ซักประวัติเป็น 
โรคความดันฯ 

คัดกรอง 
วัดความดันโลหิต

ตามมาตรฐาน 

ซักถามและประเมินปัจจัยโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ลงบันทึกผ่านการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด 

คัดกรองความเส่ียงด้วยวาจา

(Verbal Screening) 
 

คัดกรองตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (FCG)  

ซักประวัติเป็น 
โรคเบาหวาน 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ส่งตรวจวินิจฉัย

ยืนยันเป็นโรค 
โดยแพทย์ 

วัดความดันโลหิตตามมาตรฐานซ้ํา 

ส่งวินิจฉัย

ตรวจยืนยัน

โดยแพทย์ 

ไม่ใช่ 

เตรียมประชากร 
(ส่ือสาร + ติดตาม) 

 ประเมินโอกาสเส่ียง บุคคลอาย ุ15 ถึง < 35  ประชากรกลุ่มอายุเส่ียง 

≥ 35 ปี 

 

 เป็นโรค  เป็นโรค 

 โอกาสเส่ียง > 1 ปัจจัย 
ใช่ 

1.อ้วน  2. มีพ่อ แม่ พี่ หรือน้อง

เป็นเบาหวาน 3.มีรอยพับรอบคอ

หรือใต้รักแร้ดํา 4.เคยตรวจพบ

ความดันโลหิตสูง 

BP < 120/80 

mmHg 

 

BP ≥ 120/80 

mmHg 

 

BP ≥ 120-139  

และ/หรือ  

≥ 80 -89 
 

BP ≥ 140/90 

mmHg 

FCG ≥ 126 

mg/dl 
 

FCG = 100-125 

mg/dl 

 

 

FCG < 100 

mg/dl 

 

              หมายเหตุ :    BP = Blood Pressure            FCG = Fasting Capillary Blood Glucose 

    
     
  



ขั้นตอนการรับบรกิารคลินิกวัณโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปดใหบริการทุกวันอังคาร ( วันราชการ ) เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

  

1.กดบตัรคิว กดคิว C คลินิกโรคปอดท่ีตูบัตรคิว 

2. หยิบหนากากอนามัยท่ีเตรียมไวให ใสกอนเขามา

รับบริการทุกครัง้ 

 

3.ลงทะเบียน/ตรวจสอบสิทธิก์ารรกัษา 

 

4.ช่ังน้ำหนัก วดัสญัญาณชีพ ซักประวัติ 

 

5. รอเรียกช่ือพบแพทย 

 

          6.รับยา/ชำระเงิน/

 
 

3.ย่ืนบัตรคิว/บตัรนัด พรอมบตัรประชาชน 

 



 เกิด Case  ใน รพ. พนมสารคาม
หรือมีอาการสงสัยวาเปนไขเลือดออก

 เกิด Case  นอก รพ.พนมสารคาม
( รพ.เอกชน, คลินิก )

หรือมีอาการสงสัยวาเปนไขเลือดออก

แนวทางการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก อาํเภอพนมสารคาม

ฝายเวชกรรม รพ.พนมสารคามในเขต รพ.

ดําเนินการควบคุมโรค

ภายใน 24 ช่ัวโมง

ในเขต สสอ. แจง สสอ.

ภายใน 24 ช่ัวโมง

 สสอ. แจง สอ.ใหควบคุม

โรคภายใน 24 ช่ัวโมง

แจง สสจ.ฉช. ภายใน 24 ชม.

แจงผลการดําเนินการควบคุมโรค สสจ.ฉช.

ควบคุมโรคตามระบบควบคุมโรค

รายงานผล
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สอบสวนโรค 

นอกเขต 

แจง้พ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

ดาํเนินการ

ควบคุมโรค 

ในเขตรับผิดชอบ 
ดาํเนินการ 
ควบคุมโรค 

                 แผนผังการปฏิบัติงานควบคุมปองกันโรคติดตอ 
 
 
                               

                          รับแจงcaseโรคติดตอจากหนวยงานตางๆ 

 
 

 
 
                                                                                                                          

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                

ดําเนินการควบคุมป้องกันโรค 

ตามแนวปฏิบัติบริการสุขภาพ 

ด้านการควบคุมป้องกนัโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

 



 2 

 



 1 

แผนผังการปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก 
 

          ผูรับบริการ (เยี่ยมหญิงหลังคลอด ) 
 
 

     รับใบสงตอ 
 
 
 

      ติดตามเยี่ยมภายใน 1 เดือน ครึ่ง 
 
 

 
           มารดา                                                                                                 บุตร 

   *วัดความดันโลหิต  ตรวจระดับมดลูก  ตรวจฝเย็บและ                    *วัดรอบศีรษะ,วัดสวนสูง,ชั่งน้ำหนัก,ดูสะดือ 
น้ำคาวปลา  ตรวจเตานม หัวนม                                                       *เทียบกราฟการเจริญเติบโตและแนะนำการ
บันทึก 
*แนะนำการเก็บน้ำนม                                                                        กราฟและการบันทึกพัฒนาการเด็ก 
*แนะนำวางแผนครอบครัว/ตรวจหลังคลอดตามนัด                       * แนะนำดูดนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน 
ใหสุขศึกษาเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย                                      แนะสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามนัด 
 
 
 
 

                                 มารดา/บุตร ปกติแนะนำการปฏิบัติตัว                                      

                                   ตามสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก              มารดา / บุตร ผิดปกติแนะนำพบแพทย 
 
 
 
 

สรุปผลการเยี่ยมสงใบสงตอคืนงานหองคลอด
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ผู้รับบริการ(เด็ก 0-5 ปี) 

เด็กในศูนย์เด็กเลก็ 

• ช่ังนํ้าหนักเด็ก/วัดส่วนสูง 

• ตรวจพฒันาการเด็ก 

• ประเมินภาวะโภชนาการ/

พฒันาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกต ิ
ตรวจภาวะโภชนาการ/พฒันาการเด็ก

ทุก  3 เดือน 

ผิดปกติ 
*เฝ้าระวังติดตามภาวะโภชาการ/พฒันาการ

ต่อเน่ืองทุกเดือนโดย อสม./จนท/องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เด็ก 0-5 ปี ในชุมชน 
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นักเรียนประถมศึกษา                        นักเรียนมัธยมศึกษา 

แผนผังการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
 
 

          ผูรับบริการ ( นักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ )           
 

 
 
 

                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                 
 

 
 

 
 

                   ปกติ ( ใหสุขศึกษารายกลุม )                            ผิดปกติ (แนะนำพบแพทย )          
 
 
 

บันทึก อร.14 ท่ีโรงเรียน 
                  บันทึกในสมุดปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 

           แผนผังการปฏิบัติงานโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค

(MMR,DT,OPV  

นักเรียน ป 1 

 DT นักเรียน ป 6 

ตรวจหู

นักเรียน  

ป1 – ป4 

ตรวจสุขภาพ  

10 ท่า   

นักเรียน  

ป 1 – ป 4 

สอนวิธีตรวจ                             

สุขภานกัเรียน

มัธยม   ศึกษา

ปีละ 2 คร้ัง                                                  

จ่ายยาเม็ดธาตุ

เหล็กนักเรียน

ทุกคน 



ข้ันตอนการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน งานการเงินและบัญชี 

 

 รับใบส่ังยาจากผูรับบริการ 

ตรวจสอบความถูกตอง  

เรียกเก็บเงินคารักษา 

กรณีชำระเงิน 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีผูปวยเบิกจายตรงขาราชการ 

แสกนบัตรและเซ็นรับทราบคาใชจาย

 

แจงผูรับบริการรับใบเสร็จหรือใบสลิปกรม

บัญชีกลาง และรอรับยากลับบาน 

สรุปการรับเงินประจำวันสงเจาหนาท่ี

งานรับ – จาย เงินสดประจำวัน 



 

                   แผนผงัการปฏิบติังานจดัและจ่ายยาใหผู้รั้บบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานเภสัชกรรมมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางแผนระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี ดังนี้ 

1. มีคำสั่งมอบหมายงาน 

2. มีการจัดตางรางปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

3. มีการจัดทำแนวทางการใหคำปรึกษาผูปวยคลินิกโรคเรื้อรัง 

4. การตรวจสอบโดยตัวชี้วัดของแตละงานท่ีมอบหมาย 

 

    ใบสั่งยา/ ฉลากยา   

          ผูรั้บบริการ 

ห้องจ่ายยา 

ไม่ถูกตอ้ง 

- ผูป่้วยนอก  

(ปรึกษาผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ข) 

- ผูป่้วยใน 

(ปรึกษาผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือแกไ้ข) 

      เจา้หนา้ท่ีจดัยา 

เภสัชกรตรวจสอบยาท่ีจดัและ

ความถูกตอ้งของการสั่งยา 

ถูกตอ้ง 

     จ่ายยาให้ผูรั้บบริการ 



 

 

 

 



ข้ันตอนการใหบริการกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: โทรเลื่อนนัดหรือติดตอขอนัดนอกเวลาไดท่ีเบอร 038-551-444, 038-551-888 ตอ 1211       

วันทำการ เวลา 15.00-16.00น. 

ผูป่้วยทั่วไป (30คิว)

ลงทะเบียนตู ้neoq ไดค้วิ 

ADent 

ผูป่้วยทั่วไปท่ีจองคิวออนไลน ์

(3คิว) ลงทะเบียนตู ้neoq ไดค้วิ 

VDent 

ผูป่้วยนดั (งานเฉพาะทาง ,ติดตามการ

รกัษา) ลงทะเบียนตู ้neoq ไดค้วิ 

AADent 

ซกัประวตัิ เชค็สิทธิ์ ชั่งนํา้หนกั 

ส่วนสงู วดัความดนั 

เขา้รบับรกิารตามควิ        

(เวลาท่ีลงทะเบียนท่ีตู ้neoq) 
เขา้รบับรกิารตามเวลานดัหมาย 

มีนดัรกัษาต่อ (ติดตามอาการ งานเฉพาะทาง 

นดันอกเวลาราชการ)                               

รอรบัการนดัหมายท่ีเคา้เตอร ์

กรณีมียา รอรบัยาท่ีหอ้งยา 1 กรณีไม่มียา และมีค่าบรกิาร   

ชาํระคา่บรกิารท่ีการเงิน ชัน้ 1 

หอ้งยาเรียกรบัยา โดยนาํใบเสรจ็

ไปชาํระเงินและกลบัมารบัยา 
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โรงพยาบาลพนมสารคาม ฉบบัท่ี 1/2563 

ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : SD-LAB-001 แกไ้ขคร้ังท่ี  7 

เร่ือง: คู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 1 ตุลาคม 2563 

แผนก : งานเทคนิคการแพทย ์ แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : แพทย ์, IPD ,OPD, LR,ICU, รพ. สต , 

LAB 

 

 

 

  

 

บนัทึกการแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

 

แกไ้ขคร้ัง

ท่ี 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ทบทวน/แกไ้ข รายละเอียดการแกไ้ข ผูข้อแกไ้ข 

0 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศใช ้ ประกาศใชเ้ป็นคู่มือคุณภาพ

ห้องปฏิบติัการฉบบัแรก 

วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

1 1 กรกฎาคม 2557 ทบทวน ไม่มีการเปล่ียนแปลง วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

2 1 กรกฎาคม 2558 ทบทวน ไม่มีการเปล่ียนแปลง วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

3 1 กรกฎาคม 2559 ทบทวน เปล่ียนแปลงค่าวิกฤต วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

4 1 ตุลาคม 2560 ทบทวน เพิ่มค่าวิกฤต วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

5 1 ตุลาคม 2561 ทบทวน ไม่มีการเปล่ียนแปลง วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

6 1 ตุลาคม 2562 ทบทวน เพิ่มค่าวิกฤต วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 

7 1 ตุลาคม 2563 ทบทวน เพิ่มรายละเอียดแนะนาํและการ

เตรียมตวัของผูป่้วย 

วราภรณ์ มณีพิทกัษสั์นติ 
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สารบัญ 

ลาํดับ เร่ือง หน้า 

1 วตัถปุระสงค ์ขอบข่าย เอกสารอา้งอิง 4 

2 สถานท่ีปฏิบติังาน การควบคุมคุณภาพ การใหบ้ริการ 5 

3 คาํแนะนาํในการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 5 

4 การเตรียมตวัของผูป่้วยก่อนเขา้เจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ 6 

5 การบริการเบิกจ่ายวสัดุทางห้องปฏิบติัการ/ ใบเบิกของห้อง LAB  6-7 

6 ขอ้แนะนาํในการเก็บส่ิงส่งตรวจ 8-11 

7 ขั้นตอนการเก็บส่ิงส่งตรวจ 11 

7.1  -การเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นเลือด(Blood) 11 

7.2  -การเก็บปัสสาวะ(Urine) 12 

7.3  -การเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นอุจจาระ(Stool) 13 

7.4 -การเก็บนํ้าไขสนัหลงั(CSF)หรือสารนํ้าอ่ืนๆจากร่างกาย(Body fluid)           13 

7.5 -การเก็บเสมหะ(Sputum ) 13 

7.6 -การเก็บนํ้าจากกระเพาะอาหาร 14 

7.7 -  การเก็บส่ิงส่งตรวจเพื่อเพาะเล้ียงเช้ือ 14-15 

7.8 -การเก็บส่ิงส่งตรวจเพื่อตรวจ Chromosome study 15 

7.9 -การเก็บ Triple  screening 15 

7.10 -การเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจ Viral Load & Drug  Resistance 16 
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คู่มือการเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

1.วัตถุประสงค์ 

 งานบริการตรวจทางห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลพนมสารคาม ประกอบดว้ยการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการ6 สาขา ซ่ึงใหบ้ริการตรวจหลากหลายชนิด และใชต้วัอยา่งส่งตรวจหลายประเภท งาน

ชนัสูตรจึงไดจ้ดัทาํคู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการฉบบัน้ีขึ้น เพื่อใหแ้พทย ์ผูใ้ชบ้ริการและ

บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดใ้ชป้ระกอบการส่งตรวจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยขอ้มลู และรายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจทางห้องปฏิบติัการ ท่ีเห็นวา่มี

ประโยชน์สาํหรับผูส่้งตรวจ เพื่อผูส่้งตรวจจะไดมี้ความรู้ และเขา้ใจในการขอใชบ้ริการ การเก็บรักษาส่ิงส่ง

ตรวจใหอ้ยูใ่นสภาพดีก่อนส่งมายงัหอ้งปฏิบติัการ เน่ืองจากคุณภาพของผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทุก

ชนิด ยอ่มขึ้นอยูก่บัสภาพส่ิงส่งตรวจเป็นอนัดบัแรก ถา้ส่ิงส่งตรวจอยูใ่นสภาพไม่ดีตั้งแต่แรกเม่ือส่งมาถึง

หอ้งปฏิบติัการแลว้ เป็นการยากท่ีผลการตรวจจะมีคุณภาพดีได ้
งานชนัสูตรหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าแพทยแ์ละบุคลากรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจะใชคู้่มือเล่มน้ีให้เป็นประโยชน์ 

และตระหนกัถึงความสาํคญัของขั้นตอนต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพของส่ิงส่งตรวจ ใหผ้ลการตรวจคุณภาพสูง 

และติดตามการรักษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วย 
2.ขอบข่าย 

1.แพทย ์

2.พยาบาลหอผูป่้วยใน(ตึกผูป่้วยชาย/ตึกผูป่้วยหญิง/ตึกพิเศษประพนัธ์/ตึกพิเศษชั้น 5/หอ้งคลอด/ตึกเด็ก) 

3.พยาบาลผูป่้วยนอก 

4. พยาบาลหอ้งคลินิกพิเศษ 

5.  พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน 

6. พยาบาลหอ้งผา่ตดั 

 7.พยาบาลหอ้งไอซีย ู

 8.เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 9.เจา้หนา้ท่ีงานเทคนิคการแพทย ์

3.เอกสารอ้างองิ 

3.1  คู่มือการใชบ้ริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร 

3.2  คู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจของบริษทั  อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จาํกดั 

3.3   คู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจของบริษทั  จีโนมโมเลกุล ลาบอราทอร่ี จาํกดั 
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งานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคาม 

โทรศัพท์  038-551-444 ต่อ 1105 (ห้องเจาะเลือด)  1202 (ห้องตรวจวิเคราะห์) 

 

สถานท่ีปฏิบัติงาน   ตึกเฉลิมพระเกียรติ(อุบติัเหตุและฉุกเฉิน)  

การให้บริการ  ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งเก็บส่ิงส่งตรวจ   ชั้น1  วนัราชการ เวลา 8.00 –12.00 น.  13.00- 15.30 น. 

หอ้งเก็บส่ิงส่งตรวจ   ชั้น2  วนัราชการ เวลา 12.00 –13.00 น.   

                   นอกเวลาราชการ  8.30-20.00 น. 

หอ้งตรวจวิเคราะห์      วนัราชการ   /วนัหยดุราชการ เวลา 8.30 – 16.00 น.  

                                     นอกเวลาทาํการ เวลา 16.00 –24.00 น.  

                                               เวลา  00.00 – 8.30 น.  เวร   ON CALL 

 

 

 

การส่ังตรวจ : 

1.คียร์ายการสั่งใน HosXp ใหค้รบถว้นก่อนส่งมาเก็บส่ิงส่งตรวจ(OPD)  หรือก่อนส่งส่ิงส่งตรวจ(IPD) 

2.กรณีขอเลือด กรอกรายละเอียดในใบขอเลือดใหค้รบถว้นและชดัเจน 

3.ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจ 

• เลือกภาชนะส่ิงส่งตรวจใหถ้กูตอ้ง (ดูรายละเอียดในตารางชนิดการตรวจ) 

• ปิดฉลากบนภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจใหถู้กตอ้ง  

การขอทดสอบด่วน 

 กรณีท่ีตอ้งการผลการทดสอบด่วน ขอใหใ้ชป้ากกาเนน้ขอ้ความขีดมาท่ีหลอดใหเ้ห็นชดัเจน 

รายการด่วนประกนัผลภายใน 30 นาที(เฉพาะรายการ CBC  UA  BUN  Creatinine Electrolyte)  

การขอทดสอบซ้ํา หรือทดสอบเพิม่จากส่ิงส่งตรวจเดิม 

 หากตอ้งการทดสอบซํ้า หรือทดสอบเพิ่ม โดยใชส่ิ้งส่งตรวจเดิม ให้รีบติดต่อหอ้งปฏิบติัการใหเ้ร็ว

ท่ีสุด ทางหอ้งปฏิบติัการจะพิจารณาส่ิงส่งตรวจวา่เพียงพอหรือเหมาะสมหรือไม่ 

 

 

 

 

 

คําแนะนําในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 



6 
 

 

 

 

1. การอดอาหาร  จาํเป็นสาํหรับการตรวจวิเคราะห์บางชนิด การอดอาหารท่ีถูกตอ้งคืองดรับประทานอาหาร 

ขนมและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ยกเวน้นํ้าเปล่า ซ่ึงสามารถจิบไดเ้ลก็นอ้ยเพื่อแกอ้าการคอแหง้หรือกระหายนํ้า 

2.ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการงดอาหาร  

• ตรวจ Glucose และ OGTT(oral glucose tolerance test) ตอ้งงดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง      

• ตรวจ Lipid profile (cholesterol, triglyceride, LDL, HDL) ตอ้งงดอาหารอยา่งนอ้ย 12 

ชัว่โมง 

3.การเก็บปัสสาวะตรวจ Urine analysis และ การตั้งครรภ ์ 

• ใหเ้ก็บปัสสาวะเวลาใดก็ได(้random urine) เม่ือปัสสาวะแลว้ นาํมาส่งตรวจทนัที ในกรณี

ไม่สามารถส่งทนัทีได ้ ใหเ้ก็บปัสสาวะไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 2-8 °C  ควรทาํความสะอาด

อวยัวะเพศก่อนเก็บปัสสาวะ แลว้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง เก็บช่วงกลางของการถ่าย

ปัสสาวะ (midstream urine) ในภาชนะท่ีแหง้สะอาด ส่วนปัสสาวะช่วงสุดทา้ยทิ้งไป 

•  การเก็บปัสสาวะคร้ังแรกหลงัต่ืนนอนตอนเชา้ จะเพิ่มโอกาสตรวจพบการตั้งครรภใ์นช่วง

ไตรมาสแรก 

• ไม่ควรเก็บปัสสาวะขณะมีประจาํเดือน ควรเก็บปัสสาวะหลงัหมดประจาํเดือนอยา่งนอ้ย 3 

วนั 

• การเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมง ใหก้าํหนดเวลาเร่ิมตน้ และเวลาสุดทา้ย เช่น กาํหนดให้เก็บ

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีเร่ิมเก็บ เก็บจนถึงเวลา 8.00 น. ของวนัถดัไป    เวลา 8.00 น.

ของวนัท่ีเร่ิมเก็บใหถ้่ายปัสสาวะคร้ังแรกทิ้งไปก่อน  เร่ิมเกบ็ปัสสาวะคร้ังต่อไป และเก็บ

ทุกคร้ังท่ีมีการถา่ยปัสสาวะตลอดไปจนถึงเวลา 8.00 น. ของวนัถดัไปซ่ึงเป็นการเก็บ

ปัสสาวะเป็นคร้ังสุดทา้ย ทุกคร้ังท่ีเก็บปัสสาวะใหเ้ก็บในใส่ภาชนะในช่องตูเ้ยน็ธรรมดา

โดยไม่ตอ้งใส่สารกนับูด(preservative) 

 
 
 

บริการเบิกจ่ายวสัดุทางหอ้งปฏิบติัการจดัใหมี้การเบิกจ่ายทุกวนัพุธ โดยส่งใบเบิกตั้งแต่เวลา 8.30 น. และมา

รับของไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ท่ีงานเทคนิคการแพทย ์ในการเบิกแต่ละคร้ังจะตอ้งมี 

1. ใบรายการท่ีเบิก 

2. รายการ/จาํนวนท่ีเบิก 

การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนเข้าเจาะเลือดและการเกบ็ปัสสาวะ 

การบริการเบิกจ่ายวสัดุทางห้องปฏิบัติการ 
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3. วนั เดือน ปีท่ีเบิก 

4. ลายมือช่ือผูเ้บิกของ/ผูจ่้ายของ/ผูรั้บของ/ผูอ้นุมติั  

หอ้งปฏิบติัการจะลงรายละเอียดไวเ้ป็นหลกัฐาน และเซ็นกาํกบัการจ่ายทุกคร้ังเพื่อตรวจสอบจาํนวนการจ่าย

ในแต่ละเดือน เก็บเป็นสถิติสาํหรับคาํนวณค่าใชจ่้าย 

ใบเบิกของจากหอ้ง LAB โรงพยาบาลพนมสารคาม  

วนัท่ี…………….……..…เดือน……………..………….………พ.ศ……..…………………………………  

ผูเ้บิก( ช่ือ-สกุล)ตวับรรจง……………………    ……………ตึก…………..….…ผูจ่้าย……………………………  

ผูรั้บของ.................................................................................ผูอ้นุมติั..........................................................................  

ลาํดบั รายการ จาํนวน หน่วย จาํนวน

ต่อหน่วย 

1 หลอดเก็บเลือด EDTA tube ( ฝาจุกสีม่วง ) สาํหรับตรวจ CBC,DCIPและ HbA1C  แพค 100 

2 หลอดเก็บเลือด Micro Tube  (EDTA)ฝาจุก สีม่วงเลก็ ใชเ้วลาเจาะเลือดไดน้อ้ย  แพค 100 

3 หลอดเก็บเลือด Li-Heparin   ( ฝาจุกสีเขียว ) ตรวจทางเคมีคลินิก   แพค 100 

4 หลอดเก็บเลือด NaF ( ฝาจุกสีเทา ) ตรวจหาระดบันํ้าตาลในเลือด  แพค 100 

5 หลอดเก็บเลือดClot blood ( ฝาจกุสีแดง )  แพค 100 

6 หลอดเก็บเลือด3.8 % Sodium citrate ( ฝาจุกสีฟ้า )สาํหรับตรวจ PT, PTT, TT   หลอด  

7 Tube   Hematocrit    กระปุก 100  

8 ภาชนะเพ่ือส่งตรวจปัสสาวะ/ใส่อุจจาระ/ใส่เสมหะ แบบมีฝา  ถุง 50 

9 STOOL CULTURE  (Cary-Blair transport medium)  อนั  

10 PUS CULTURE (Stuart transport medium)  อนั  

11 DTX Strip แถบตรวจหาระดบันํ้าตาลในเลือด    กล่อง 100 แถบ 

12 Strip Pregnancy  Test (UPT)  แถบตรวจการตั้งครรภ ์  กล่อง  

13 Strip  Urine  2  แถบตรวจ Sugar และ Albumin ในปัสสาวะ  กล่อง 100 แถบ 

14 Strip  Urine  4  แถบ/6 แถบ ตรวจ Specific gravity สาํหรับผูป่้วย DHF  กล่อง 100 แถบ 

15 Strip  Methamphetamine  เทส  

16 Troponin – T  กล่อง 5 เทส 

17 ใบ  Cross-matching ( M/G)  ใบ  

18 Slide   Plain ( ใส )  กล่อง 72 slide 
19 Slide    Frost  (ฝ้า )  สําหรับทาํ PAP Smear ,KOH , AFB ,Gram stain ,Wright stain  กล่อง 72 slide 
20 กระดาษซบักรองตรวจ TSH และ PKU ในเด็กแรกเกิด   ส่งกรมวิทย ์  ชุด  

21 กระดาษซบักรองตรวจPCR HIVในเด็กแรกเกิด  (แม่เด็กติดเช้ือHIV)  ส่งสถาบนั  ชุด  
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ชีววิทยาศาสตร์ 

22     

23     

24     

ข้อแนะนําในการเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 

การส่งส่ิงส่งตรวจทุกคร้ังตอ้งเขียนสต๊ิกเกอร์ และ ติดสต๊ิกเกอร์บนส่ิงส่งตรวจ 

 

การเขียนสติกเกอร์ ให้เขียนขอ้มูลดงักล่าวลงบนสติกเกอร์ 

 

ตัวอย่าง 

 

 

 

การติดสติกเกอร์ 

tubeใส่เลือด 

• เขียนขอ้มูลดงักล่าวลงบนสติกเกอร์ครบสมบูรณ์แลว้  

• ติดลงบน tube ใส่เลือด โดยใหติ้ดตามยาวตรงบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีสติกเกอร์สีขาวท่ีติดมากบั tube อยู่

ก่อนแลว้  เพื่อไม่ใหบ้งัการมองเห็นปริมาณของส่ิงส่งตรวจ ดงัรูป 

 

 

 

ช่ือ-สกุล_______________________________ 

HN_____________วนัท่ี__________________ 

Test----------------------------------ตึก----------------- 
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- ระบุ ช่ือ-นามสกุล  เจา้ของส่ิงส่งตรวจบนภาชนะท่ีบรรจุส่ิงส่งตรวจ  
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-  ส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมใบส่งตรวจหรือการสั่งตรวจทางคอมพิวเตอร์ ท่ีระบุช่ือ  นามสกุลHN    

วนัเดือนปีท่ีเก็บ ส่ิงส่งตรวจ  หน่วยบริการท่ีส่ง  และรายการทดสอบท่ีส่งตรวจ 

 

กระปุกต่างๆ 

• เขียนขอ้มูลดงักล่าวลงบนสติกเกอร์ครบสมบูรณ์แลว้  

• ติดลงบนตวักระปุก    

 

 

                                                                                             

ข้ันตอนการเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 

 

1. การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทีเ่ป็นเลือด  

1.1 การเก็บ EDTA BLOOD (หลอดจุกสีม่วง)  

EDTA : เป็นสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด ซ่ึงเหมาะสมสาํหรับกาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา 

 เช่นCBC, ดูลกัษณะของเมด็เลือด หรือ Hemoglobin typing เป็นตน้  

วิธีการเจาะเลือด : เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํขา้งท่ีไม่ไดแ้ทงสายใหส้ารละลายต่างๆ เช่น นํ้าเกลือ หรือ 

กลูโคส  

ปริมาณท่ีใช ้:3 ml (ตามขีดหรือเคร่ืองหมายระบุไว)้  

การเก็บส่ิงส่งตรวจ: ปิดฝาใหส้นิท และผสมใหเ้ขา้กนัโดยการพลิกควํ่าหลอดกลบัไป-มา 8-10 คร้ัง และ

นาํส่งภายใน1 ชม. (หากรอส่งควรเก็บในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา แต่ ไม่ควรเกิน2 ชม.)  

1.2การเก็บ Sodium fluoride (NaF) (หลอดจุกสีเทา)  

NaF:เป็นสารเพื่อป้องกนัการใชน้ํ้าตาล (Anti glycolysis) ของเมด็เลือดเหมาะ  

สาํหรับการตรวจวิเคราะห์ เช่น FBS, Blood alcohol เป็นตน้  

วิธีการเจาะเลือด : เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํขา้งท่ีไม่ไดแ้ทงสายใหส้ารละลายต่างๆ เช่นนํ้าเกลือหรือกลูโคส  

ปริมาณท่ีใช:้2-3 ml (ตามขีดหรือเคร่ืองหมายระบุไว)้  
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การเก็บส่ิงส่งตรวจ: ปิดฝาใหส้นิท และผสมใหเ้ขา้กนัโดยการพลิกควํ่าหลอด กลบัไป–มา 8-  10คร้ัง และ

นาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  

1.3การเก็บHeparin Blood (หลอดจุกสีเขียว)  

Heparin:เป็นสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือดสาํหรับการตรวจวิเคราะห์พิเศษบางชนิดท่ีระบุไว ้ 

วิธีการเจาะเลือด: เจาะเลือดจากเสน้เลือดดาํขา้งท่ีไม่ไดแ้ทงสายใหส้ารละลายต่างๆ เช่น นํ้าเกลือ 

 หรือกลูโคส  

ปริมาณท่ีใช:้ใส่เลือดใหถึ้งขีดท่ีทาํเคร่ืองหมายไวพ้อดี  

การเก็บส่ิงส่งตรวจ: ปิดฝาให้สนิทและผสมใหเ้ขา้กนัโดยการพลิกควํ่าหลอด กลบัไป-มา8-10คร้ัง 

               1.4   3.8% Sodium Citrate (หลอดจุกสีฟ้า ) 

3.8% Sodium Citrate:เป็นสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด เหมาะสาํหรับการตรวจวิเคราะห์ 

เช่น Protrombin time (PT), Partial Tromboplastin time (PTT), Trombin time (TT) หรือ Factor assay เป็น

ตน้  

วิธีการเจาะเลือด :เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํขา้งท่ีไม่ไดแ้ทงสายใหส้ารละลายต่างๆ เช่น นํ้าเกลือ 

หรือกลูโคส  

ปริมาณท่ีใช ้:ใส่เลือดใหถึ้งขีดท่ีทาํเคร่ืองหมายไวพ้อดี (ห้ามใส่เกนิหรือขาด) 

การเก็บส่ิงส่งตรวจ :ปิดฝาใหส้นิท และผสมใหเ้ขา้กนั โดยการพลิกควํ่าหลอด กลบัไป-มา8-10 

คร้ัง และ นาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  

1.5การเก็บ Clot blood (หลอดจุกสีแดง)ไม่ใส่สารใดๆเหมาะสาํหรับการส่งตรวจทาง 

ภูมิคุม้กนัวิทยา, เคมีคลินิก  

ปริมาณท่ีใช:้ เจาะใหเ้พียงพอสาํหรับการทดสอบแต่ละชนิด  

การเก็บส่ิงส่งตรวจ : ปิดฝาใหส้นิท (หา้มเขยา่) และนาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  

 

2.การเกบ็ปัสสาวะ 

2.1 การเก็บปัสสาวะ เพื่อการส่งตรวจทัว่ไป (Urinalysis, UA)  

2.1.1 ชนิดสุ่มเก็บ (Random Urine) : (เป็นการเก็บปัสสาวะ ณ เวลาใด เวลาหน่ึง โดยการ

เก็บปัสสาวะช่วงกลางของการขบัถ่าย) (Mid Stream Urine)     

ปริมาณท่ีใช:้20-30 ml.  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :ใส่ในกระป๋อง หรือภาชนะท่ีสะอาด แลว้ปิดฝาใหส้นิท และรีบนาํส่งหอ้งปฏิบติัการ

ภายใน 1 ชัว่โมง  

2.1.2 การเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมง  
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ปริมาณท่ีใช:้เป็นการเก็บปัสสาวะตลอดเวลา 24 ชัว่โมง (การเก็บเร่ิมตน้โดย การใหผู้ป่้วยถ่ายปัสสาวะทิ้งไป

และเร่ิมจบั เวลา หลงัจากนั้นใหเ้ร่ิมเก็บปัสสาวะและเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็จนครบเวลา 24 ชัว่โมง  

การส่งส่ิงส่งตรวจ:หลงัจากเก็บปัสสาวะครบ 24 ชัว่โมง (เก็บในภาชนะท่ี จดัเตรียมให้)  

2.2 การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจสารเสพติด ระดบัยา หรือสารพิษต่างๆ  

ปริมาณท่ีใช ้:30-50 ml  

การส่งส่ิงส่งตรวจ: เก็บใส่กระป๋องหรือภาชนะท่ีสะอาด ปิดฝาใหส้นิท รีบ นาํส่ง หากไมส่ามารถนาํส่งทนัที 

ใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ยน็4องศาเซลเซียส  

 

3. การเก็บอุจจาระ 

การเก็บอุจจาระ:เพื่อส่งตรวจดูความผิดปกติและหนอนพยาธิต่างๆ (ตอ้งไม่ปนเป้ือนปัสสาวะ หรือนํ้า)  

ปริมาณท่ีใช ้:ใชไ้มห้รือชอ้นตกั ประมาณ 5 กรัม หรือขนาดเท่าหวัแม่มือใส่ลงในตลบั หรือ 

กระป๋องท่ีจดัเตรียมให ้พร้อมปิดฝาภาชนะบรรจุใหส้นิท (เลือกเก็บตรงบริเวณ 

ท่ีคาดวา่อาจผิดปกติ เช่น มีมูกหรือเลือดปนอยู)่  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :นาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที (รับส่ิงส่งตรวจก่อนเวลา 15.00 น.) 

 

4. การเกบ็นํ้าไขสันหลงั หรือสารนํ้าอ่ืนๆ จากร่างกาย ( CSF, Pleural fluid, Joint 

fluid และ Body fluid) 

ปริมาณท่ีใช ้: เจาะเก็บ นํ้าไขสันหลงั หรือสารนํ้าจากร่างกาย 2-3 ml. (แบ่งใส่ขวดท่ี  

สะอาดและปลอดเช้ือ จาํนวน 3 ขวด  

ขวดท่ี 1เพื่อส่งตรวจ Culture และยอ้ม Gram’s stain, AFBใส่ ขวดSterile 

ขวดท่ี2 เพื่อส่งตรวจ ทางเคมีคลินิก เช่น Sugar, Protein, LDH ใส่ ขวดSterile 

ขวดท่ี 3 เพื่อส่งตรวจ Cell count & Differential ใส่ ขวดSterileสาํหรับ CSF ( ใส่หลอดEDTA 

 สาํหรับ สารนํ้าจากร่างกาย ) 

 

5. การเก็บเสมหะ (Sputum)  

การทดสอบ :เพื่อยอ้ม Gram stain และ Acid fast stain ผูป่้วยเก็บตอนเชา้หลงัต่ืนนอน โดยการ 

ทาํความสะอาดในช่องปากดว้ยการบว้นปากดว้ยนํ้าสะอาด(หา้มใช ้Antiseptic บว้นปาก)แลว้ไอลึกๆ เอาเน้ือ

เสมหะออกมาใส่ลงในตลบัหรือขวดท่ีเตรียมให ้(ระวงัอยา่ใหมี้นํ้าลายปน)  

การส่งส่ิงส่งตรวจ: ปิดฝาภาชนะบรรจุใหส้นิท รีบนาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที หรือ เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

4 องศาเซลเซียส (หากไม่สามารถนาํส่งทนัที) (รับส่ิงส่งตรวจก่อนเวลา 15.00 น.) 
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6. การเก็บน้ําจากกระเพาะอาหาร (Gastric content ) 

การทดสอบ :เพื่อส่งตรวจสารเสพติด ระดบัยา หรือสารพิษต่างๆ  

ปริมาณท่ีใช ้: ประมาณ 30-50 ml. โดยเก็บใส่ในกระป๋องหรือภาชนะท่ีสะอาด ปิดฝาใหส้นิท 

การส่งส่ิงส่งตรวจ: รีบนาํส่ง(หากไม่นาํส่งทนัที ใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ยน็ อุณหภูมิ 4องศาเซลเซียส) 

 

7. การเก็บส่ิงส่งตรวจเพ่ือการเพาะเลีย้งเช้ือ 

7.1 ปัสสาวะ เสมหะ  

การเก็บ : เก็บใส่ขวดหรือภาชนะปลอดเช้ือ 

การส่งส่ิงส่งตรวจ :รีบนาํส่งทนัที (หากไม่สามารถนาํส่งทนัที ใหเ้ก็บในตูเ้ยน็อุณหภูมิ 4องศา 

เซลเซียส)  

7.2เลือด ( Hemoculture) มีขวดสาํหรับเก็บส่ิงส่งตรวจ 2 ชนิด  

7.2.1 สาํหรับเก็บเลือดเด็ก 

การเก็บ : เจาะเลือดจากเสน้เลือดดาํ ประมาณ 1-3 ml. ใช ้Sterile technique เพื่อป้องกนัการ 

ปนเป้ือน  

การส่งส่ิงส่งตรวจ:รีบนาํส่งทนัที หรือเก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งจนครบตวัอยา่งเลือด (กรณีท่ีเจาะเลือด 

2-3 คร้ัง) แลว้นาํส่ง  

7.2.2สาํหรับเก็บเลือดผูใ้หญ่ 

การเก็บ :เจาะเลือดจากเส้นเลือดดาํ ประมาณ 5-10 ml. ใช ้Sterile technique เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :รีบนาํส่งทนัที หรือเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องจนครบตวัอยา่งเลือด (กรณีท่ีเจาะ 

เลือด 2-3 คร้ัง) แลว้นาํส่ง  

7.3   อุจจาระ หรือ Rectal swab  

การทดสอบ :เพื่อเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรียทัว่ไป  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :ใหใ้ส่ใน Transport medium ชนิด Carry- bairรีบนาํส่งห้องปฏิบติัการ 

7.4  Throat swab, หนอง (pus), Discharge จากส่วนต่างๆของร่างกาย  

การทดสอบ : เพื่อเพาะเล้ียงแบคทีเรียทัว่ไป  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :ป้าย Swab แลว้ใส่ลงใน Stuart transport medium แลว้นาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที  

7.5  CSF หรือ Sterile body fluid เช่น นํ้าเจาะจากช่องปอด  

การทดสอบ :เพือ่เพาะเล้ียงแบคทีเรียทัว่ไป  

การส่งส่ิงส่งตรวจ:เก็บใส่ในขวดหรือภาชนะท่ีปลอดเช้ือ แลว้นาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที (เก็บท่ี 

อุณหภูมิหอ้ง หา้มแช่ตูเ้ยน็) 



15 
 

 7.5 ช้ินเน้ือจาก biopsy หรือ necrosis  ควรเก็บใส่ลงในภาชนะปลอดเช้ือ 

 7.6 ส่ิงส่งตรวจจากผิวหนงั เพื่อส่งตรวจเช้ือรา 

ทาํความสะอาดดว้ย 70 % alcohol แลว้ทิ้งใหแ้หง้ ใช ้Blade ปลอดเช้ือ ขดูผิวหนงัส่วนท่ีสงสัยเบาๆใหข้ยุ 

หรืดเกลด็ผิวหนงัตกลงในกระป๋องพลาสติกปลอดเช้ือ ปิดฝาใหส้นิท นาํส่ง  

 

8. การเก็บส่ิงส่งตรวจเพ่ือตรวจ Chromosome study  

8.1 เลือด (Blood)  

ทาํความสะอาดบริเวณท่ีตอ้งการเจาะดว้ยสบู่แลว้เช็ดดว้ย Betadineโดยใช ้Sterile precaution  

techniqueถา้ไม่  มี Betadine   ใหใ้ช ้70 % Alcohol และตอ้งรอใหA้lcohol แห้งก่อนทาํการเจาะเลือด 

เจาะเลือดประมาณ 3 – 5 ml.ใส่ในHeparinized tube หากไม่สามารถนาํส่งในทนัทีใหเ้ก็บแช่ตูเ้ยน็ 2-8 องศา

เซลเซียส  

*  การเจาะเลือดถา้เป็นเด็กแรกเกิดและสามารถรอได ้ควรเจาะเม่ือเด็กอาย ุ1 เดือนขึ้นไป เจาะเลือด 

1-2 ml * 

  8.2 Amniotic fluid  

 ดูดนํ้าคร่ําโดยใช ้ disposable  syringe ประมาณ 10-20 ml ทิ้งไปก่อน (เพื่อลด Maternal cell contamination) 

จากนั้นใช ้disposable  syringe ดูดนํ้าคร่ําประมาณ 20 ml. ปิดปลอกsyringeให ้แน่นseal ดว้ยจุกยาง   หรือใช้

พาราฟิลม์พนัแกนและกระบอกของ Syringe ใหย้ดึติดกนัเพื่อป้องกนัการกระแทก ทาํใหน้ํ้าคร่ําหกออกมา 

นาํส่งทั้ง Syringe ทนัที หรือเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องไดป้ระมาณ 6-12ชัว่โมง (หา้มเก็บในตูเ้ยน็)  หรือแบ่งใส่ 

sterile centrifuge tube 2-3 หลอด หลอดละ ประมาณ 10 ml. 

*ควรเจาะโดยผูเ้ช่ียวชาญเม่ืออายคุรรภอ์ยู่ระหวา่งสัปดาห์ท่ี17 -20 ( second trimester )* 

หมายเหตุการส่งตรวจทุกคร้ัง ตอ้งมีรายละเอียดผูป่้วยแนบมาดว้ยทุกคร้ัง  

(มิฉะนั้นหน่วยตรวจจะไม่สามารถ รายงานผลได)้  

8.3 การตรวจโครโมโซมจากไขกระดูก (Bone marrow) และ Peripheral blood ของโรคมะเร็งเมด็

เลือดขาว  

มีวิธีเก็บเหมือนการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากเลือด ขณะรอนาํส่งให้เกบ็ในตูเ้ยน็ 2-8 องศาเซลเซียส  

 

9. การเก็บ Quodruple test  

การเก็บ  :  เจาะเลือด Clotted  blood   5 ml.   

การส่งส่ิงส่งตรวจ : รีบนาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที 

หมายเหตุ การส่งตรวจทุกคร้ัง ตอ้งมีรายละเอียดผูป่้วยแนบมาดว้ยทุกคร้ัง (มิฉะนั้นหน่วยตรวจจะไม่

สามารถ รายงานผลได)้   
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10. การเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจ Viral Load & Drug resistance 

การเก็บ :เก็บตวัอยา่งเลือดในหลอดท่ีเบิกจากห้องปฏิบติัการ รพ.พุทธโสธร  สาํหรับเก็บ   Viral Load& 

Drug resistance โดยเฉพาะ  

การส่งส่ิงส่งตรวจ : รีบนาํส่งทนัทีหรือเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ไดป้ระมาณ 6 ชัว่โมง  

หมายเหตุ ควรหลีกเล่ียงการแตกของเมด็เลือดแดง เน่ืองจากรบกวนกระบวนการ ตรวจและไม ่

สามารถตรวจวิเคราะห์ได ้ 

 

11.  การเกบ็ตัวอย่างที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นกรณีพเิศษ  

11.1การส่งตรวจ CoAgglutinationulogramเช่น PT, PTT, TT Anti Thrombin III, Fibrinogen, 

Protein C, Protein S เป็นตน้  

การเก็บ: เจาะเลือดใส่ในหลอด 3.8% Sodium citrate ผสมใหเ้ขา้กนัและตรวจสอบแลว้วา่ไม่เกิดการแขง็ตวั

ของเลือด  

การส่งส่ิงส่งตรวจ:รีบนาํส่งทนัที ขณะรอนาํส่งใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ยน็หรือแช่นํ้าเยน็2-8 องศาเซลเซียส.  

11.2 การส่งตรวจพิเศษทางชีวเคมี เช่น Catecholamine (Clotted blood 5 ml.), Vitamin B12, Ionized 

calcium, Blood gas (Heparinized Blood) 

การส่งส่ิงส่งตรวจ:    รีบนาํส่งทนัทีโดยแช่นํ้าเยน็ 2-8 องศาเซลเซียส  

11.3การตรวจพิเศษทางฮอร์โมน เช่น ACTH, Aldosteone, Renin 

การส่งส่ิงส่งตรวจ:รีบนาํส่งทนัทีโดยแช่นํ้าเยน็ 2-8 องศาเซลเซียส  

11.4การส่งตรวจ CD4  

การเก็บ : เก็บในหลอด EDTA Blood  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :  เก็บท่ีอุณหภูมิห้องเท่านั้น หา้มแช่เยน็ และนาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที 

 

12.การเกบ็ตัวอย่างเพ่ือตรวจ สารระเหย (Organic solvent)  

12.1การส่งตรวจ Alcohol ในเลือด  

การเก็บ : เก็บในหลอด Sodium Fluoride (NaF)  

การส่งส่ิงส่งตรวจ  :   ปิดฝาใหส้นิทและพนัดว้ยพาราฟิลม์ใหแ้น่น เพื่อป้องกนัการระเหย  

12.2การส่งตรวจ Toluene, Xylene ในเลือด  

การเก็บ : เก็บในหลอด EDTA Blood 

การส่งส่ิงส่งตรวจ: ปิดฝาให้สนิทและพนัดว้ยพาราฟิลม์ใหแ้น่น เพื่อป้องกนัการระเหย  
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12.3การส่งตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ  

การเก็บ : ประมาณ 30-50 ml.  

การส่งส่ิงส่งตรวจ :   เก็บใส่ภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิดสนิท  

 

13.  เกบ็ตัวอย่างที่ต้องระบุรายระเอยีด  

8.6.1 การส่งตรวจ Urine 24 hrs. ใหร้ะบุวนัท่ีและช่วงเวลาเก็บใหช้ดัเจน  

8.6.2 การส่งตรวจท่ีตอ้งส่งต่อเน่ืองหลายคร้ัง 

- การส่ง Paired serum เพื่อทดสอบเช้ือทางไวรัสวิทยา  

-การส่งตรวจ Urine: VMA, Microalbuminหลายวนัติดต่อกนั  

-การส่งตรวจหาระดบัสารต่างๆ ก่อน/ หลงัการใหย้า โดยระบุวนัท่ี และเวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง  

บนหลอดหรือภาชนะท่ีบรรจุทุกคร้ัง  

 - การส่งตรวจท่ีตอ้งระบุช่วงเวลาเก็บตวัอยา่งเลือดท่ีแน่นอน เพื่อการแปลผลกบัค่าอา้งอิงท่ี  

ถูกตอ้ง เช่น การตรวจหาระดบั Cortisol  

 

14. การเกบ็ส่ิงส่งตรวจระบบอวยัวะสืบพันธ์ุสตรี(Papsmear) 

8.7.1 คาํแนะนาํสาํหรับผูป่้วย : ไม่ควรมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวนัท่ีมาตรวจ, ไม่ควรทาํความสะอาดภายใน

ช่องคลอดก่อนตรวจ 2-4 ชัว่โมง, ไม่ควรเหน็บช่องคลอดก่อนตรวจ 24 ชัว่โมง 

8.7.2 เขียนช่ือ -สกุลของผูป่้วย และสถานท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ ลงบนดา้นฝ้าของสไลด ์ เม่ือทาํสเมียร์แลว้ 

ใหแ้ช่ใน95%ethylalcoholทนัที สเมียร์แช่ไวน้านอยา่งนอ้ย 15 นาที นาํออกมาผึ่งใหแ้หง้ แลว้ห่อกระดาษ

เขียนช่ือ-นามสกุล นาํส่งพร้อมใบประวติั เขียนดว้ยลายมืออ่านง่าย 

 

15.  ช้ินเน้ือ 

ช้ินเน้ือทุกชนิดท่ีไดจ้ากการผ่าตดั การไบอ๊อบซ่ี ตอ้งแช่ช้ินเน้ือในนํ้ายา บฟัเฟอร์ ฟอร์มาลิน 10% เพื่อ

ป้องกนัการเน่า ปริมาตรนํ้ายาท่ีใชแ้ช่ใหใ้ช ้10 -12 เท่า ของช้ินเน้ือ ฝาขวดตอ้งปิดสนิท 

   

16. Fine Needle Aspiration (FNA) 

16.1 ถา้ส่ิงท่ีดูดไดมี้ลกัษณะเป็นนํ้า ใหน้าํนํ้าท่ีเจาะใส่ขวด แลว้เติม 50-70 % แอลกอฮอล ์ ใน

อตัราส่วน 1: 1 เก็บใส่ตูเ้ยน็ไวร้อส่ง 
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 16.2 หากส่ิงท่ีดูดไดไ้ม่ใช่นํ้า ใหห้ยดส่ิงท่ีดูดมาไดว้างลงสไลดซ่ึ์งเปียก 95 % ethanol ไถดว้ยสไลด์

อีก 1 แผ่นซ่ึงแหง้ ทาํเช่นน้ี 4-6 สไลด ์  2-4 สไลดแ์ช่ในนํ้ายา 95 % ethanol ทนัทีอยา่ปล่อยใหแ้หง้ อีก 2 

สไลดป์ล่อยใหแ้หง้ 

 

 

 

 

 

 

1. ชนิดของส่ิงส่งตรวจไม่ตรงกบัรายการสั่งตรวจทางคอมพิวเตอร์  ช่ือนามสกุลท่ีภาชนะไม่ตรงกบั

รายการสั่งตรวจทางคอมพิวเตอร์ 

2. ส่ิงส่งตรวจไม่ติดฉลาก ระบุ ช่ือ-สกุล  HN วนัท่ีเกบ็ส่ิงส่งตรวจ ระบุชนิดของส่ิงส่งตรวจและ

รายการตรวจ 

3. ลกัษณะของส่ิงส่งตรวจไม่ถูกตอ้ง เช่น เสมหะท่ีใสเหมือนนํ้าลาย,ปัสสาวะท่ีใสเหมือนนํ้าเป็นตน้ 

4. เลือดท่ีเกิดการ Hemolysis ,clotหรือpartial clot 

5. ส่ิงส่งตรวจท่ีเก็บในภาชนะหรือใชส้ารกนัเลือดแขง็ไม่ถูกตอ้ง 

6. ปริมาตรไมเ่พียงพอ , ไม่ไดส้ัดส่วนกบัสารกนัเลือดแขง็ 

7. ไม่มีส่ิงส่งตรวจในภาชนะส่งตรวจเช่นไม่มีเสมหะในตลบัเสมหะ 

8. เก็บส่ิงส่งตรวจตวัอยา่งเพื่อเพาะเช้ือในภาชนะไม่ปลอดเช้ือ 

9. ส่ิงส่งตรวจเจือปนนํ้า ,สารนํ้าหรือสารกนัเลือดแขง็เช่นการเจาะเลือดจาก TUBE EDTA แลว้เทไปยงั 

TUBE ท่ีมีสารกนัเลือดแขง็ต่างชนิดกนั , การเจาะเลือดขา้งใหส้ารนํ้า 

10. ส่ิงส่งตรวจหกเลอะเทอะภาชนะท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เกณฑ์การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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แนวทางปฏิบัติเม่ือพบค่าวิกฤต ิ
1. ตรวจสอบส่ิงส่งตรวจหรือ ตรวจวิเคราะห์ซ้ํา  แล้วแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบโดยทันที  
2. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมุดบันทึกแจ้งค่าวิกฤตสอบถามช่ือผู้รับโทรศัพท์และเขียนช่ือผู้แจ้งค่าวิกฤตและรายละเอียดของ

ผู้ป่วย  
                                                                                  ค่าวิกฤตทางเคมีคลนิิก   

รายการตรวจ                            ค่าวิกฤต(Critical values)   

  ค่าตํ่า(low) ค่าสูง(high) 

Glucose ผุใ้หญ่ท่ีเป็นเบาหวาน ≤       70 mg/dl ≥   300 mg/dl 

Glucose ผูใ้หญ่ปกติ      ≤       55 mg/dl ≥   300 mg/dl 

Glucose เด็กแรกเกิดอายไุม่เกิน 1 เดือน  ≤       40 mg/dl                                                                                          ไม่มี 

Potassium ≤       3.00 mmol/L ≥   5.00 mmol/L 

Sodium ≤      130.00 mmol/L ≥ 150.0   mmol/L 

CO2 ≤      12.00 mmol/L                                    ไม่มี 

Creatinine ผูใ้หญ่ ไม่มี ≥  2.5 mg/dl 

Creatinine เด็กอายนุอ้ยกว่า 12 ปี ไม่มี ≥  1.0 mg/dl 

                                                                                           ค่าวิกฤตทางโลหิตวิทยา   

Troponin T Positive  

Hematocrit  ผูใ้หญ่ ≤      20  % ไม่มี 

Hematocrit  Newborn ≤      40  % ≥   65  % 

   

WBC  count  ผูใ้หญ่                                              พบ Blast cell   

WBC  count  เด็กอายนุอ้ยกว่า 1 เดือน   ≤   6,000 cells/mm3 ไม่มี 

Platelet  count  ≤   100,000 cells/mm3 ไม่มี 

Microbilirubin(MB) ทารกอายมุากกว่า 48 ชม. 

ถ้าอายุน้อยกว่า 48 ชม.พยาบาลตกึเด็กจะโน๊ต

มาให้ ≥  13.0  mg/dl 

Microbilirubin(MB) ทารกอายนุอ้ยกว่า 48 ชม. 

ถ้าอายุน้อยกว่า 48 ชม.พยาบาลตกึเด็กจะโน๊ต

มาให้ ≥  10.0  mg/dl 

Malaria  smear                                                     Positive   

PT/INR   ≥  70  sec  หรือ   ≥ 5.5   

ค่าวิกฤตทางชีววิทยา 

Acid  fast smear Positive  

ค่าวิกฤตทางภูมิค้มกันวิทยา 

ค่าวิกฤตห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลพนมสารคาม ปี 2563 
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Anti-HIV Reactive  

VDRL/HBsAg/Rh (คลินิกANC) Reactive/Positive/Negative  

ค่าวิกฤตทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลนิิก 

Indian  ink Positive  

ค่าวิกฤตทางธนาคารเลือด 

Rh group Negative  

 

 

1. ผูป่้วยนอก: รับผลโดยแสดงใบนดัท่ีเคาน์เตอร์หอ้งเจาะเลือดชั้น 1   

2.ผูป่้วยใน: หอผูป่้วยสามารถเรียกดูผลการตรวจวิเคราะห์ไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล(HIS) 

เวลาการออกผลดูท่ี เวลานดัรับผลตามตารางรายละเอียดของแต่ละการทดสอบ 

3.  การรายงานผลด่วน ประกนัเวลา 30 นาที (เฉพาะท่ีมีรายการ CBC UA BUN Creatinine Elyte ) เพิ่มเติม

จากรายการดงักลา่วไม่สามารถทาํทนัภายใน 30 นาทีไดโ้ดยเฉพาะส่งมาตรวจวิเคราะห์นอกเวลาราชการท่ีมี

ผูต้รวจวิเคราะห์คนเดียว 

 
เม่ือพบความผิดพลาดดว้ยสาเหตุใดๆก็ตามเม่ือตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 

1. เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ(นกัเทคนิคการแพทย/์นกัวิทยาศาสตร์การแพทย/์เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์

การแพทย)์  เขา้ทาํการเปล่ียนแปลงแกไ้ขผลการวิเคราะห์เท่านั้น 

2.ในการเขา้แกไ้ขผลการวิเคราะห์จะใชร้หสัผา่นเฉพาะบุคคล 

3.การสอบกลบัการแกไ้ขสามารถตรวจสอบไดโ้ดยดูจากรายช่ือผูแ้กไ้ขล่าสุด ของระบบเครือข่ายของ

โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

         การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 

                                        การแก้ไขรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 
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ส่ิงส่งตรวจภายหลงัการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการจะจดัเก็บไว ้ เพ่ือกรณีท่ีมีการขอเพ่ิมรายการตรวจ 
วิเคราะห์  การตรวจซํ้า  การทวนสอบความถูกตอ้งของส่ิงส่งตรวจ  ส่วนรายการตรวจท่ีไม่สามารถขอเพ่ิมไดค้ือ 
Urine analysis  หรือรายการทดสอบท่ีมีค่าไม่คงตวั 

 

 ชนิดส่ิงส่งตรวจ อุณหภูมิท่ีเก็บรักษา ระยะเวลาการจดัเก็บ 

EDTA Blood                                      2-8    0C 6 วนั 

Heparinized   blood                            2-8    0C 6 วนั 

NaF blood                                           2-8    0C 6 วนั 
Urine อุณหภูมิห้อง 1 -2 ชัว่โมง 

Stool อุณหภูมิห้อง 1  เวร  

Sputum อุณหภูมิห้อง 1  เวร 

Body  Fluid                                         อุณหภูมิห้อง 1 วนั 

Slide CBC / slide gram , s stain          อุณหภูมิห้อง 6 วนั 

Slide AFB , s stain            อุณหภูมิห้อง 6 วนั 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเกบ็รักษาส่ิงส่งตรวจภายหลงัการตรวจวิเคราะห์ 
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งานโลหิตวิทยา 
 
1.การเก็บตวัอยา่งในขวด EDTA สามารถเจาะเลือดจากผูป่้วยไดต้ลอดเวลา ระวงัอยา่ให ้

เกิดการclotted ของเลือด โดยการเจาะอยา่งรวดเร็วและรีบผสมเลือดกบัEDTA 

2. ระยะเวลาการทดสอบและออกผล นบัจากเวลาท่ีส่ิงส่งตรวจมาถึงห้องปฏิบติัการแลว้  

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

CBC 
Flow 

cytometry 

EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

 

60 นาที 

Hematocrit(Hct) Manual 

EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด. 

Hematocrit tube 

ทุกวนั 

 

 

30 นาที 

ESR 
Wetergen 

method 

EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 
2 ชม. 

Malaria parasite 
Wright Geimsa 

stain 

EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 
45 นาที 

VCT Blood clot ติดต่อเจา้หนา้ท่ี 
ทุกวนั 

45 นาที 
45 นาที 

Reticulocyte 

count 

Brilliant cresyl 

stain 

EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 
45 นาที 

G-6 PD 
Tube method / 

Fluorecence 

EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 
1 ชม. 

Microbilirubin   

(MB) 

Direct 

spectrophotom

etric method 

Hematocrit 2 tube 

นาํส่งใส่ซองทึบ

แสง 

ทุกวนั 

 
30 นาที 

Microfilaria 

( MF) 

Microscopic EDTA blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 



23 
 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

Bleeding time Ivy method 
เจาะเลือดจาก

ทอ้งแขน40 mmHg 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

Body fluid exam Microscopic 
2 ml. 

ใส่ขวด sterile 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

Crystal ใน 

Joint fluid 
Microscopic 

2 ml. 

ใส่ขวด sterile 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

CSF  exam Microscopic 
2 ml. 

ใส่ขวด sterile 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

India Ink 

preparation 
Microscopic 

CSF fluid 2 ml. 

ใส่ขวด sterile 

ทุกวนั 

 

30 นาที 

Troponin T Immunochrom

atography 

Heparinized or 

EDTA  venous 

blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

30 นาที 
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งานเคมีคลินิก 

1.ตรวจFBS ใหผู้ป่้วยงดนํ้างดอาหารอยา่งนอ้ย  8ช.ม    CHOLESTEROL ,TRIGLYCERIDE ,HDL, LDL    

งดนํ้างดอาหารอยา่งนอ้ย 12 ช.ม 

2.ระยะเวลาการทดสอบและออกผล นบัจากเวลาท่ีส่ิงส่งตรวจมาถึงห้องปฏิบติัการแลว้  

 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ เวลานัดรับผล 

 

Glucose 
Glucose 

oxidase 

NaF blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

2 ชม. 

OGTT 
Glucose 

oxidase 

NaF blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

วนัเวลาราชการ 

 

2 ชม. 

GCT        

(นํ้าตาล50 g) 

Glucose 

oxidase 

NaF blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

วนัเวลาราชการ 

 

2 ชม. 

Cholesterol 
Enzyme color 

biochem 

Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Triglyceride Enzymatic 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

BUN 
Urea UV 

kinetic 

Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Creatinine  Enzymatic 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Uric acid Enzymatic 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

LDL Enzymatic 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

LFT(Liver 

function test ) 
 

Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
2 ชม. 

2 ชม. 
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รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ เวลานัดรับผล 

 

Total protein Biuret B 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Albumin BCG 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Total   Bilirubin Jendras 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Direct  Bilirubin 
Photometric 

color 

Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

SGOT UV kinetic 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

2 ชม. 

SGPT UV kinetic 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
2 ชม. 

2 ชม. 

ALK. 

Phosphatase 
Enzymatic 

Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

Na+ 

 
direct ISE 

Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 

K+ 
direct ISE Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

2 ชม. 
 

Cl- 
direct ISE Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

CO2 
direct ISE Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

CSF   Protein 
PRM-protein 

complex 
Sterile bottle3 ml. ทุกวนั 

 

CSF  Sugar Glucose oxidase Sterile bottle 3 ml. ทุกวนั  

 
1 ชม. 

PT (Prothombin 

time) , INR 

จบัเวลาในการ

เกิดล่ิมเลือด 

3.8%Sodium 

Plasma 2 ml. 

วนัพุธ 

 

1 ชม. 
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งานภูมิคุม้กนัวิทยา 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

Anti-HIV (PA) PA 
Heparinized blood 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

(ทาํเพื่อยนืยนั) 
2ชม.  

Anti–

HIV(Rapid 

test) 

Immunochrom

atography 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

HBs Ag (Rapid 

test) 

Immunochrom

atography 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

Anti-HBs( 

Rapid test) 

Immunochrom

atography 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

Rheumatoid 

factor 

Agglutinationlu

tination 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

RPR (VDRL) Flocculation Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

Widal test Agglutinationlu

tination 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

Dengue Duo 

IgM&IgG 

Immunochrom

atography 

EDTA 2 ml 

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

DCIP Oxidation EDTA 2 ml 

ตามขีดขา้งหลอด 

วนัพฤหสั 2 ชม. 
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งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลนิิก 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

Urinalysis 
Strip test & 

Microscopic 

ปัสสาวะ10-15ml. 

midstream urine 

ทุกวนั 
 

90 นาที 

Pregnancy test 
Immunochrom

atography 
ปัสสาวะ 5-10 ml. 

ทุกวนั 
 

45 นาที 

Methampheta

mine 

Immunochrom

atography 
ปัสสาวะ 5-10ml. 

ทุกวนั 

45 นาที 
45 นาที 

Ketone urine 
Immunochrom

atography 
ปัสสาวะ 5-10 ml. ทุกวนั 

 
40 

Stool 

examination 
Direct smear อุจจาระ 2-5 กรัม 

ทุกวนั/              

8.30– 15.0น. 

 

3 ชม. 

Occult blood 
Immunochrom

atography 
อุจจาระ 2-5  กรัม 

ทุกวนั/              

8.30 –15.0น. 

 

3 ชม. 

Ova & Parasite Direct smear อุจจาระ 2-5 กรัม 

ทุกวนั/              

8.30– 15.0 น. 

 

3 ชม. 

Sperm analysis Microscopic 

Semen เก็บใหไ้ด้

ทั้งหมดใส่ขวด

ปากกวา้งแหง้

สะอาด 

วนัเวลาราชการ 

 
2 ชม. 

Urine            

Specific 

gravity 

Strip ปัสสาวะ 5-10 ml. 
ทุกวนั 

 
30 นาที 

Urine  pH Strip ปัสสาวะ 5-10 ml. ทุกวนั 
 

30 นาที 

Urine  

Albumin 
Strip ปัสสาวะ 5-10 ml. ทุกวนั 

 
30 นาที 
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รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

Urine Sugar Strip ปัสสาวะ 5-10 ml. ทุกวนั 
 

30 นาที 

Urine Ketone Strip ปัสสาวะ 5-10 ml. ทุกวนั 
 

30 นาที 

Urine 

Microalbumin 
Strip ปัสสาวะ 5-10 ml. ทุกวนั 

 
1 ชม. 
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งานจุลชีววทิยาคลนิิก 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

AFB  stain ZiehlNeelsen 
ตวัอยา่งส่งตรวจใน

ตลบัพลาสติก 

ทุกวนั/ 

    8.30 –15.00 น. 

 

3 ชม. 

 

Gram stain 
Rapid Hucker 

modification 

ตวัอยา่งใส่ตลบั

พลาสติกหรือขวด

ปราศจากเช้ือหรือ 

ป้ายบนแผน่ slide 

ทุกวนั/ 

    8.30 –15.00 น. 

 

3 ชม. 

 

KOH  

preparation 

10 % KOH 

preparation 
 

ขดูผิวหนงัใส่slide 

ประกบดว้ย slide 2 

แผน่ ห่อกระดาษ 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

Wet smear 

Wet  

preparation 

microscopic 

method 

Vaginal หรือ 

Cervical swab ใส่

ขวดปราศจากเช้ือท่ี

มีนํ้าเกลือ 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 

Tzank ’smear 
WrightGeimsa 

stain 

ขดูเน้ือเยือ่ป้ายลง

บนแผน่สไลดห์รือ

ตุ่มนํ้า 

ทุกวนั 
 

1 ชม. 
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งานธนาคารเลือด 

 การขอเลือดและการทดสอบเลือดทางธนาคารเลือด 

1. ใบขอเลือด ตอ้ง กรอกขอ้มูลผูป่้วย ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล อาย ุ เพศWARD HN  AN และ

รายละเอียดอ่ืนๆไดแ้ก่ หมู่เลือด(ถา้ทราบ) ประวติัการไดรั้บเลือด การวินิจฉยัโรค ชนิดและจาํนวน

ส่วนประกอบของเลือดท่ีตอ้งการ ความเร่งด่วนของการใชเ้ลือด วนั – เวลาท่ีเจาะเลือด แพทยผ์ูข้อโลหิต 

พยาบาลผูเ้จาะเลือด ใหถู้กตอ้งและชดัเจน และส่งขอ้มูลการส่งตรวจทางHosXPร่วมดว้ย 

2.  หลอดตวัอยา่งเลือด ติดฉลาก รายละเอียดของผูป่้วย ช่ือ นามสกุล HN AN  WARDวนัเดือน ปี ท่ี

เจาะเลือด ใหถู้กตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้นาํส่งหอ้งปฏิบติัการ ทนัที 

 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ การให้บริการ 
เวลานัดรับผล 

 

Cross matching Manual Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

ABO grouping 

(Tube method) 

Agglutinationluti

nation 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

30 นาที 

 

Rh grouping 

(Tube method) 

Agglutinationluti

nation 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

30 นาที 

 

Direct coomb’s 

test 

Agglutinationluti

nation 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

Indirect coomb’s 

test 

Agglutinationluti

nation 

Heparinized blood  

ตามขีดขา้งหลอด 

ทุกวนั 

 

1 ชม. 

 
 
 

ชนิดของส่วนประกอบของเลือด 

ราคา  ต่อ ยนิูต(ตุลาคม 2562) 

ไม่รวม cross-matching รวม cross-matching 

Packed Red Cell     ( PRC)  (NAT) 720 คิดราคาตามตวัอยา่ง 

Leukocyte Poor PRC  ( LPRC ) (NAT) 890 คิดราคาตามตวัอยา่ง 

Fresh Frozen  Plasma  ( FFP ) 650 คิดราคาตามตวัอยา่ง 

Random platelets  concentration (NAT) 600 คิดราคาตามตวัอยา่ง 

Whole blood (NAT) 1,200 คิดราคาตามตวัอยา่ง 



31 
 

ตวัอยา่งการคาํนวณ 

 

รายการ 

1.ค่าบริการในการจอง

โลหิต (ค่า cross matching 

×จาํนวนโลหิตท่ีจอง)+ค่า

ตรวจหมู่โลหิตผูป่้วย 

2. ค่าบริการเม่ือใชโ้ลหิต 

(ราคา Blood component × 

จาํนวนยนิูตท่ีใช)้ 

3. รวมค่าบริการทั้งหมดเม่ือใชโ้ลหิต ( 1 

+2) 

จอง LPRC 1ยนิูต 
( 170 ×1) + 160 =   330

บาท 
ใช1้ ยนิูต= 890บาท 

ใช1้ ยนิูต=330 +890 =1,220 บาท 

 

จอง PRC 3ยนิูต 
( 170 ×3) + 160 =670 

บาท 

ใช1้ ยนิูต= 720 บาท ใช ้ 

2 ยนิูต= 1,440 บาท 

ใช1้ ยนิูต= 670 +720 =1,390บาท 

ใช2้ยนิูต= 670 +1,440 =2,110บาท 

จอง WB 2 ยนิูต 
( 170× 2) +160 =  330

บาท 

ใช1้ ยนิูต= 1200บาท ใช ้ 

2 ยนิูต= 2,400บาท 

ใช1้ ยนิูต= 330 +1,200 =1,530บาท 

ใช2้ยนิูต= 330 +2,400 =2,730บาท 
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รายการทดสอบที่ส่งตรวจนอกโรงพยาบาล 

1.รายช่ือสถานบริการทางหอ้งปฏิบติัการท่ีส่งต่อ 

1.1  โรงพยาบาลพุทธโสธร 

1.2  โรงพยาบาลชลบุรี 

1.3  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

1.4 ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบรีุ 

1.5 สาํนกัควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี 

1.6 บริษทั ชลบุรีอาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จาํกดั 

1.7 บริษทั จีโนมโมเลกุล ลาบอราทอร่ี จาํกดั 

 

2. ในกรณีเป็นการส่งตรวจจากภายนอกท่ีตอ้งใชใ้บส่งตรวจเฉพาะเช่น  Acid phosphatase , Culture ให้เขียน

ใบนาํส่งตรวจ  ส่งมาพร้อมกบัตวัอยา่งส่งตรวจ    

3. ระบุรายการท่ีส่งตรวจ บนฉลากท่ีติดบนภาชนะส่งตรวจ 

4.  ระบุรายละเอียด ขอ้มูลผูป่้วย ช่ือ นามสกุล HN วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง,หน่วยงานท่ีนาํส่ง ,รายการทดสอบ 

รีบนาํส่งหอ้งปฏิบติัการทนัที 

5.ระยะเวลารอคอย ขึ้นอยูก่บัรายการท่ีส่งตรวจ สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีห้อง ปฏิบติัการชนัสูตรหรือ 

เจา้หนา้ท่ีหอ้ง ปฏิบติัการชนัสูตรจะระบุไวบ้นหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
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รายการทดสอบที่ส่งตรวจนอกโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลพุทธโสธร(เฉพาะผูป่้วยสิทธิประกนัสังคมโรงพยาบาลพทุธโสธร) 

รายการ ส่ิงส่งตรวจ เวลานัด (วัน) ค่าตรวจ 

(บาท) 

CD4** Vacuum  EDTA   2 ml. 7 วนั - 

Viral load** Vacuum PPT Plasma 

ตามขีดขา้งหลอด 

1 เดือน - 

Drug resistance** Vacuum   PPT   Plasma 

ตามขีดขา้งหลอด 

1 เดือน - 

T3 Heparinized plassma1 ml. 7 วนั 200 

FT3 Heparinized plassma1 ml. 7 วนั 210 

T4 Heparinized plassma1 ml. 7 วนั 220 

FT4 Heparinized plassma1 ml. 7 วนั 210 

TSH Heparinized plasma   1 ml. 7 วนั 300 

HCG Heparinized plasma   1 ml. 7 วนั 200 

เลือด (Hemoculture) เจาะเลือดใส่ขวดHemoculture 

ผูใ้หญ่ 5 ml.   เด็ก  2 ml. 

7 วนั 300 / ขวด 

Hb typing EDTA blood  2 ml. 7 วนั 270 
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รายการทดสอบที่ส่งตรวจนอกโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลชลบุรี 
รายการ ส่ิงส่งตรวจ เวลานัด (วัน) ค่าตรวจ 

(บาท) 

Seminal  Analysis  

(Rape case) 

Vaginal swab ป้ายใส่กระดาษ

กรอง 

30  วนั 350 

 
ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6   ชลบุรี 

รายการ ส่ิงส่งตรวจ เวลานัด (วัน) ค่าตรวจ 

(บาท) 

PCR for α Thal1  EDTA  2 ml. 1 เดือน 500 

 
สาํนกัการควบคุมโรคเขต  6 ชลบุรี  (สคร.6) 

รายการ ส่ิงส่งตรวจ เวลานัด (วัน) ค่าตรวจ 

(บาท) 

TB culture Sputum ใส่ขวด sterile 45 วนั( ถา้เช้ือขึ้นรอ

ทาํSensitivity  ยา ต่อ

อีก 45 วนั) 

ส่งตาม Criteria 

ฟรี 
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รายการทดสอบที่ส่งตรวจนอกโรงพยาบาล 
 

รายการ Method ส่ิงส่งตรวจ 

วันท่ีทํา  / 

เวลาในการ

รายงานผล 

ค่าปกติ 
 

ADA(Adenosine 

Deaminase) 

 

 

Enzymatic 

 

Plural fluid 3 ml. 

หรือSerum 3 ml. 

หรือ CSF 2 ml 

 

10  

Serum 0 – 15 U/L 

Pleural fluid 0-24 U/L 

CSF 0-5 U/L 

AFP                   

(Alpha feto protein) 

Chemiluminom

etric assay 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 0-7.5 ng/ml 

Alcohol  (Ethyl ) 

 

Colorimetric 

method 

 

NaF  Blood 5ml. พนั

ดว้ย  paraflim 

7 Negative <10 mg/dl 

Toxic 50-100 mg/dl 

Depression of CNS >100 mg/dl 

Amylase 
Two-Point Rate 

Test 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 30-110 U/L 

ANA(ANF) profile 
IF Serum 1 ml. 10 Negative 

Anti – HBc (total) 
Chemiluminom

etric assay 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Negative 

Anti ds DNA 
IF Serum 1 ml. 7 Negative 

Anti HAV             

 ( Total ) 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Negative 

 

Anti HAV IgM 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Negative 

 

Anti HBc ( IgM ) 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Negative 

 

Anti HBe 

Chemiluminom

etric assay 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Negative 

Anti- HBs               

( ELISA) 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Protective Ab >12 mIU/ml 
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Anti- HCV      

(Total ) 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 
Negative 

Anti-streptolysin O 

(ASO) 

AGGLUTINAT

ION 

Serum 1 ml. 7 <200 U/L 

 

Beta- HCG 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 <10 mlU/ml 

 

CA  125 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./ 

Heparin plasma 1 ml. 

7 0-35 U/ml 

 

CA 153 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./ 

Heparin plasma 1 ml. 

7 0-35 U/ml 

 

CA 199 

Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./ 

Heparin plasma 1 ml. 

7 0-37 U/ml 

 

Calcium 

Colorimetric 

method 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 8.4-10.2 mg/ml 

 

CEA 

 

CHEMILUMI

NOMETRIC 

ASSAY 

Serum 1 ml./ 

Heparin plasma 1 ml. 

7 

0-3 ng/ml 

 

Cholinesterase       

(ยาฆ่าหญา้) 

 

Byltylrythiocho

line 

 

Serum 2 ml. 

 

30* 

Male 4.62-11.5U/ml 

Female 3.93-10.8/ml 

CK-MB NAC 37 º 

Immuno–

Inhibition 

Serum 1 ml. 7 
<25 U/L 

Cortisol time…… Chemiluminom

etric assay 

Serum 2 ml./ 

Heparin plasma 2 ml. 

7 Before 10.00am.      4.46-22.7 

ug/dl        After 10.00 pm.          

1.7-14.1ug/dl 

CPK total NAC KE 37˚C Serum 1 ml. 7 Male 38-174 U/L 

Female 26-140 U/L 

C-Reactive Protein 

(CRP) 

AGGLUTINAT

ION 

Serum 1 ml. 7 <6.0 mg/L 

CSF  culture Manual CSF  ในขวดsterile 3-8  
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ห้ามแช่เย็น 

Dengue  IgG ICA Serum 1 ml. 7 Negative 

Dengue  IgM ICA Serum 1 ml. 7 Negative 

Estradiol Chemiluminom

etric assay 

Serum 2 ml./ 

Heparin plasma 2 ml. 

7 Male 42.6-151.2 pmol/L 

Female 

Follicular 69.4-905.4 pmol/L  Mid-

Luteal                     130.3-2094.8 

pmol/L                  Luteal 82.2-

939.5  pmol/L         

Postmenopausal           <163.3 

pmol/L    

Dilantin  

(Phenytoin) 

Multiple – 

point Immuno - 

Rate 

Serum 2 ml./ 

Heparin plasma 2 ml. 

7 
10-20 ug/ml 

Feritin Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Male 22-322 ng/ml 

Female 10-291 ng/ml 

Free T3 Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 2.77-5.27 pg/ml 

Free T4 Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml. 

7 0.78-2.19 ng/dl 

FSH Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml. 

7 Male 1.4-18.1 mIU/ml 

Female 

Pregnant =<0-3 mIU/ml 

Folicular Phase 2.5-10.2 

Gamma GT Multiple –point 

Rate 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

 Male 15-75 U/L 

Female 12-43 U/L 
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HbA1C Immuno -

Inhibition 

EDTA Blood 2 ml. 7 Adult 4.0-6.0 % 

HBe Ag Chemiluminom

etric assay 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml. 

7 Negative 

Heinz body Special stain EDTA Blood 2 ml. 7 Not found 

Hemocultureและ

sensitivity 1 ขวด 

Autoanalyzer เด็ก 0.5-4 ml.    

ผูใ้หญ่  5-10 ml. 

3-8  

 Hemoglobin  

Typing 

HPLC EDTA Blood 2 ml. 7  

LDH  Total Multiple – 

point Immuno - 

Rate 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml. 

7 313-618 U/L 

 

LH Chemiluminom

etric assay 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Female 

Follicular Phase    1.9-12.5 

mIU/ml 

Mid-Luteal Phase 8.7-76.3 mIU/ml 

Luteal Phase         0.5-16.9 mIU/ml 

Postmenopausal  

15.9-54.0 mIU/ml 

Male 

20-70year              1.5-9.3 mIU/ml 

>70year                 1.5-9.3 mIU/ml 

Children              <0.1-6.0 mIU/ml 

Lipase Two-Point Rate 

method 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 
23-300 U/L 

Magnesium               

( Mg + + ) 

Colorimetric 

method 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 1.6-2.3 mg% 
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PAP smear - ตวัอยา่งจาก 

cervix,endoservic 

vagina ป้ายบน  slide 

สะอาดแลว้  fix  ใน 

95% Alcohol ทนัที  

7 

 

Parathyroid  

Hormone 

Chemiluminom

etric assay 

Serum 2 ml. 7 15.0-65.0 pg/ml 

Phosphorus Colorimetric 

method 

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

 

7 
2.5-4.5 mg% 

Progesterone Chemiluminom

etric assay  

Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Male 0.89-3.88 nmol/L 

Female 

Follicular 0.48-4.45 nmol/L   Mid-

Luteal                  14.12-89.14 

nmol/L    

Luteal 10.62-81.28  nmol/L         

Postmenopausal           <2.32 

nmol/L    

Prolactin Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 Male 2.1-17.7ng/ml   Female 

Nonpregnan                    2.8-29.27 

ng/ml 

pregnan    

9.7-208.5  ng/ml 

PSA Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml. 

7 0-4 ng/ml 

PTT     (Partial 

thromboplastin 

time) 

Scattered Light 3.8%Sodium Plasma 

2 ml. In Ice bag 

7 

 

27-43 sec 

Pus culture Manual Pus discharge ใน 

Stuart transport 

3-8  
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medium 

Rubella IgG Enzyme 

Immunoassay 

Serum 2 ml. 7 0-10  IU/ml 

Rubella IgM Enzyme 

Immunoassay 

Serum 2 ml. 7 Negative 

SerumOsmolarity Osmometer Serum 2 ml. 7 Negative 

Sputum  culture Manual Sputum ในขวด 

sterile  หรือ    Stuart 

transport medium 

 

3-8 

 

Stool or rectal swab  

culture 

Manual Stool or rectal swab   

ใน 

Carry blair  medium 

3-8 
 

T3 Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml 

7 97-169 ng/dl 

T4 Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml 

 

7 
5.53-11.0 ug/dl 

Testosterone Chemiluminom

etric assay 
Serum 1 ml./Heparin 

plasma 2 ml 

7 Male 8.4-28.7 mmol/L 

Female0.5-2.6 mmol/L 

Throat swab culture Automate Throat swab  ใน 

Stuart transport 

medium 

7 
 

TIBC Nitroso – PSAP Serum 1 ml./Heparin 

plasma 1 ml 

7 250-450 ug/dl 

Weil felix test Agglutination Serum 1 ml. 7 < 1:80 

หมายเหตุ   *  หมายถึง  วนัทาํการของทางราชการ 

 
รายการนอกเหนือจากคู่มือ หรือมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม  สามารถสอบถามไดท่ี้งานเทคนิคการแพทย์

เวลาราชการ   โทร  038-551444 ต่อ 1105 
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วธีิการตรวจวดั(Methodology) 

ตวัยอ่ ความหมาย ตวัยอ่ ความหมาย 

AA Atomic Absorption IBA Immunoblot Assay 

AGG Agglutination ICA Immunochromatography 

Assay 

ASV Anodic Stripping Voltammetry ID Immunodiffusion 

C Colorimetric IFA Immumofluorescent Assay 

CF Complement Fixation IFE Isoelectric Focusing 

Electrophoresis 

CMA Chemiluminometric Assay ISE Ion Selective Electrode 

COAG Coagulation LETI Latex Enhance Turbidine 

Inhibition 

COPT Circum Oval Precipitin Test KIM Kinetic Assay 

E Enzymatic MEIA Micro Enzyme Immunoassay 

EI Electrical Impedence MICROS Microscopic 

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay 

NEPH Nephelometry 

FC Flow Cytometry NT Neutralization 

FIA Fluoro Immunoassay OF Osmotic Fragility 

FISH Fluorescent In Situ Hybridization PCR Polymerase chain reaction 

FPLA Fluorescent  Polarization 

Immunoassay 

PHA Passive Hemagglutination 

FST Fluorescent Spot Test RIA Radio Immunoassay 

GC Gas Chromatography RPR Rapid Plasma Reagin 

GC/HS Gas Chromatography/Head Space S Sedimentation 

GC/MS Gas Chromatography/Mass 

Spectrum 

T turbidimetry 

GPA Gel Particle  Agglutination TLC Thin Layer Chrmotography 

HAI Hemagglutination pH วดัความแตกต่างของpH 

HPLC High Pressure Liquid 

Chromatography 

ECLIA ElectroChemiLuminesense 

Immuno Assay 
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คู่มือ 

การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

SD-LAB-001 
 
 
 
 

 
 
 

 
งานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคาม 
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1   ตุลาคม  2563 

 
 



  

คู่มือบริการประชาชน 

A) ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก ประกอบดว้ย 5  กระบวนหลกั ไดแ้ก่ 

1. จุดตรวจสอบสิทธ ิ โดยตูค้ิวอตัโนมติั   

2. จุดสัญญาณชีพ:งานบริการพยาบาลก่อนพบแพทย์     (ระยะเวลารอคอบ  10 นาที)ผูรั้บผิดชอบ  ผูช่้วย

เหลือคนไข/้พยาบาลวิชาชีพ 

3. ซักประวัติ    (ระยะเวลารอคอย 20 นาที             ผู้รับผิดชอบ  พยาบาลวิชาชีพน้าท่ีความรับผิดชอบ  

ประเมินอาการตามความเร่งด่วน, ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเขา้พบแพทย ์

4. ห้องตรวจพบแพทย์  (ระยะเวลารอคอย 30 นาที)การตรวจรักษาและวินิจฉยัโรค 

5. ห้องยา/การเงิน (  15  นาที)ห้องยา รับใบสั่งยาหรือใบนาํทางจากผูป่้วย, จดัลาํดบัคิวให้บริการ, คดักรอง

ความถูกตอ้งและความเหมาะสมในการสั่งยาโดยเภสัชกร และส่งมอบยาพร้อมใหค้าํแนะนาํการใชย้า

โดยเภสัชกรการเงิน ตรวจสอบค่าใชจ่้าย และรับชาํระค่าใชจ่้าย 

 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กดบัตรคิว และรอตรวจสอบสิทธ์ิ 

2.ช่ังนํ้าหนัก/ส่วนสูง/วัดสัญญาณชีพ 

 
3.ซักประวัติ/การคัดกรองอาการผู้ป่วย 

 
4.พบแพทย์ตรวจรักษา  

 
5.คิดค่ายาและชาํระเงิน /รับยากลับบ้าน 

 
กรณี มียาฉีด  ทาํแผล  หัตกการอ่ืนๆ   รับบริการห้องหัตถการ OPD 

 

ข้ันตอนการรับบริการ 



  

 

 

 

 



  

 



ขั้นตอนการเขารับการบำบัดยาเสพติด 

รายใหม 

1. หยิบบัตรคิว 

2. ยื่นหนังสือที่สงตัวมา พรอมบัตรประชาชน 

3. ทำประวัติเวชระเบียน/ซักประวัติ 

4. ชั่งน้ำหนัก-วัดความดัน 

5. ทำเลมบำบัด กลุมบำบัด 

6. ตรวจปสสาวะ 

7. รับบัตรประจำตัว กลับบาน 

ใชระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

 

รายเกา 

1. หยิบบัตรคิว 

2. หาเลมบำบัด นำสงเจาหนาท่ี เพ่ือทำกิจกรรมตอเนื่อง 

3. ชั่งน้ำหนัก –วัดความดัน 

4. กลุมบำบัด 

5. ตรวจปสสาวะ 

6. รับบัตรประจำตัว กลับบาน 

ใชระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             รายใหม ่

 

 

 

 

                                                                                                                                            ปกต/ิไม่มีความเส่ียง 

 

  

                                                                                        

                                                                            ผิดปกติ/มคีวามเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                ใชร้ะยะเวลา 1 ชั่วโมง 

ประเมินสขุภาพรา่งกาย 

ชั่งนํา้หนกั วดัสญัญาณชีพ ตรวจปัสสาวะ 

โรงเรียนพ่อแม ่ใหค้าํปรกึษาก่อนตรวจ

เลือด 

เจาะเลือดตรวจทาง

หอ้งปฏิบตัิการ 

ตรวจรา่งกาย/

ตรวจครรภ ์

ใหค้าํแนะนาํ/นดัหมาย 

ซกัประวตั ิ

ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิการรกัษา 

พบแพทย ์

รบัยากลบับา้น/ส่งตอ่/พกัรกัษาตวัในรพ. 

ข้ันตอนการบรกิารคลินิกฝากครรภ ์



 

 

 

 

 

 

 

ใชร้ะยะเวลา 45 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูร้บับรกิาร 

ใหค้วามรู้เป็นกลุ่ม 

 

                                                                         แผนผงัการใหบ้รกิารคลินิกเบาหวาน 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                    

  
  
   
 

 

 
                                                                                                                                   

                    ใชร้ะยะเวลา 1.30 ชั่วโมง 

บนัทึกผลตรวจเลือด 

กดบตัรควิเสียบคู่กบัสมดุประจาํตวัผูป่้วยเบาหวาน 

ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิการรกัษา 

        

ชั่งนํา้หนกั/วดัความดนัโลหิต 

ซกัประวตัิ ประเมินสภาพผูร้บับรกิาร 

เจาะเลือด 

บนัทึกประวตัใินคอมพิวเตอร ์ 

รบัยาท่ีหอ้งยา 

พบแพทยต์รวจ-นดัตรวจครัง้ต่อไป 



                                                                                                                                       สาํเนาท่ี  

ระเบียบปฏิบติั 

โรงพยาบาลพนมสารคาม 

เรื่อง      การรบัผูป่้วยใหม่ 

เอกสารเลขท่ี  SP-IPD-01 ฉบบัท่ี  B  แกไ้ขครัง้ที่  00 

วนัที่บงัคบัใช ้ 30 กรกฎาคม  2552 หนา้   2  ของ    8    

 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นสมบตัิของโรงพยาบาลพนมสารคาม  หา้มนาํออกไปใชภ้ายนอกหรือทาํซํา้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 

1. แผนผงัการปฏิบติังาน การรบัผูป่้วยใน 

 

ผูป่้วยรบัใหมจ่าก OPD,ER 

 

 

พยาบาลตรวจสอบขอ้มลู 

ผูป่้วยในคอมพิวเตอร ์

 

 

ทีมการพยาบาลจดัลาํดบัความ 

รุนแรง ,เตรียมเตียง, เคร่ืองนอน 

 

 

ประเมินสภาพผูป่้วยแรกรบัและ    

ตรวจวดัสญัญาณชีพและ/หรือประเมิน 

อาการทางสมอง   

 

 

 ทาํเอกสารเวชระเบียนผูป่้วยในใหม่ 

 

 

 

เซน็ยินยอมใหท้าํการรกัษา 

 

 

ปฏิบตัิตามแผนการรกัษาของแพทย ์

 

 

 

ใหก้ารพยาบาลผูป่้วย 

 

2 นาที 

3-5 นาที 

4 นาที 

10 นาที 

3 นาที 

3 นาที 



สาํเนาท่ี 

ระเบียบปฏิบตั ิ

โรงพยาบาลพนมสารคาม 

เร่ือง   การจาํหน่ายผูป่้วย 

เอกสารเลขท่ี  SP-IPD-04 ฉบบัท่ี  B   แกไ้ขครัง้ท่ี  00 

วนัท่ีบงัคบัใช ้ 30 กรกฎาคม  2552 หนา้   2  ของ  9 

 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นสมบตัิของโรงพยาบาลพนมสารคาม  หา้มนาํออกไปใชภ้ายนอกหรือทาํซํา้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 

     หนีกลบั 

เบิกยาตามการรักษา 

ของแพทย ์

พาญาติไปห้องยา 

เพื่อclear ค่ารักษา 

1. แผนผงัการปฏิบติังาน 

                                                            แพทยจ์าํหน่ายผูป่้วย 

 

 

 

ชนิดการจาํหน่าย                                          Refer,ไม่สมคัร อาการทเุลา                                           

                                                                          ใจอยู,่Dead 

                                                                     

                      

    

                                                                                              

                                                                                                                                                                                     

พาญาติรับยา                                                                                                             

และ  clear  ค่ารักษา                                                                                            จาํหน่าย Refer / ไม่สมคัรใจ                              

         ใจอยู ่/ Dead     

ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้อง                                                                                                                      

ก่อนใหผู้ป่้วยกลบับา้น 

 

ใหค้าํแนะนาํและใหส้ขุศกึษา 

ก่อนกลบับา้น Follow up 

เตรียมความพรอ้มก่อนกลบับา้น ดา้น

รา่งกาย จิตใจ เศรษฐกิจสงัคมแก่ผูป่้วย/

 

สง่แฟ้มเวชระเบียน 

คืนหอ้งยา 

พยาบาลผูด้แูลสรุปแฟ้มเวช

ระเบียนผูป่้วยเพื่อจาํหน่าย 

พยาบาลผูด้แูลสรุปแฟ้ม 

เวชระเบียนผูป่้วยเพื่อ

 

ผูป่้วยกลบับา้นได ้

5-7 

นาที 

5 นาที 
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