
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสด ุของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

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

1. ใหแตละกลุมงาน จัดทํารางขอบเขตของงาน  สําหรับงานจางทุกชนิดหรือ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สําหรับ

วัสดุท่ีใชเฉพาะสําหรับงาน นั้นๆ/โครงการ  ตามรูปแบบท่ีกําหนดให  พรอมลงลายมือชื่อผูรายงานความตองการใชพัสดุ  

กรณีการจัดซ้ือจัดจาง  วงเงินไมเกิน 10,000 บาท (9,999) ลงชื่อคนเดียว กรณีการจัดซ้ือจัดจางวงเงินตั้งแต 10,000 บาท

ข้ึนไป ลงชื่อ 3 คน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21)  

2.  เอกสารจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย 

 - การจัดซ้ือจัดจางวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (99,999) ประกอบดวย 

    2.1 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งผูจัดทํารางขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

    2.2 รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความ (ตามแบบท่ีกําหนด) 

    2.3 รายงานขอซ้ือ/ขอจาง 

    2.4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ/สั่งจาง   

    2.5 ประกาศผูชนะ   

    2.6 ใบสั่งซ้ือสั่งจาง (พรบ.60 มาตรา 96 วรรคสอง)  (กําหนดใหมีใบสั่งซ้ือสั่งจางวงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป) 

    2.7 รายงานการตรวจรับพัสดุ  

    2.8 ใบตรวจรับพัสดุ   (5,000 บาทข้ึนไป ใชเอกสารจากระบบ e-GP) 

     2.9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ  

      2.10 กรณีเบิกเงินงบประมาณ วงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป แนบใบสั่งซ้ือ/จาง/เชา PO พรอมตรวจรับในระบบ 

GFMIS 

หมายเหตุ  : 1. วงเงินจัดซ้ือจัดจางตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป ใชเอกสารจากระบบ e-GP ตั้งแตข้ันตอนท่ี 2.3-2.8 

      2. ใบเสนอราคา ใชแนบวงเงินจัดซ้ือจัดจางตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป  

      3. ผูตรวจรับพัสดุ 1 คน สําหรับการจัดซ้ือจัดจางวงเงินต่ํากวา 10,000 บาท และใชผูตรวจรับพัสดุ 3 คน 

สําหรับการจัดซ้ือจัดจางวงเงินตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป 

 3. การเบิกพัสดุสวนกลาง ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  กลุมงาน/งาน ตองสงใบเบิกพัสดุตามรูปแบบ     

ท่ีกําหนด ทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดจะใชวันทําการถัดไป โดยใหสงใบเบิกพัสดุภายในเวลา 

12.00 น. ของวันท่ี 15 และ 30  หากสงหลังจากเวลา 12.00 น. จะทําการเบิกจายพัสดุใหในกําหนดวันเบิกถัดไป และ

หากมีการเบิกพัสดุสวนกลางจํานวนมากกวาปกติ กลุมงาน/งาน จะตองชี้แจงเหตุผลท่ีเบิกพัสดุ ลงในใบเบิกพัสดุ พรอมให

หัวหนากลุมงานเซ็นตเบิกพัสดุเทานั้น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 204) และพัสดุท่ีอยูนอกเหนือจากใบเบิกพัสดุ 

หากกลุมงาน/งาน ตองการใชพัสดุตองทําบันทึกขอความ ขอความเห็นชอบจัดหาพัสดุ  สงมาท่ีงานพัสดุ พรอมระบุเหตุผล

และความจําเปนท่ีตองการใชพัสดุนั้น เพ่ือดําเนินการจัดหาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม จําเปน และคุมคา  พรอมท้ังให

เจาหนาท่ีในกลุมงาน/งาน ท่ีเบิกพัสดุ  มารับพัสดุภายในเวลา 16.30 น.  

 

           /4. การสงเอกสาร........ 
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4. การสงเอกสารขอความตองการใชพัสดุ ของกลุมงาน/งาน ท่ีตองการพัสดุเพ่ือใชในโครงการตางๆ จะตองดําเนินการ  

สงบันทึกขอความเสนอความตองการใชพัสดุ มาท่ีงานพัสดุ ตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 4.1 กรณีจัดซ้ือวัสดุ 

    4.1.1 เสนอบันทึกขอความตองการใชพัสดุ อยางนอย 7 วันทําการ โดยนับจากวันท่ีระบุตองการใชพัสดุ  และ

วันท่ีตองการใชพัสดุท่ีระบุในบันทึกนั้น จะตองเปนวันกอนจัดโครงการ 1-3 วัน 

    4.1.2 แนบเอกสารใหครบถวน คือ สําเนาแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับอนุมัติ และระบุวันท่ีจัดทําโครงการ       

ท่ีชัดเจน พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ,แนบใบจัดสรรและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พรอม

เสนอรายชื่อผูตรวจรับพัสดุ  (วงเงินไมเกิน 10,000 บาท  (9,999)) ผูตรวจรับพัสดุ 1 คน ,วงเงิน 10,000 บาท ข้ึนไป 

(ผูตรวจรับพัสดุ 3 คน) 

 4.2 กรณีจัดจาง  

    4.2.1 เสนอบันทึกขอความตองการใชพัสดุ อยางนอย 10-15 วันทําการ โดยนับจากวันท่ีระบุตองการใชพัสดุ  

และวันท่ีตองการใชพัสดุท่ีระบุในบันทึกนั้น จะตองเปนวันกอนจัดโครงการ 1-3 วัน  

    4.2.2 แนบเอกสารใหครบถวน คือ สําเนาแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับอนุมัติ และระบุวันท่ีจัดทําโครงการ       

ท่ีชัดเจน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ,แนบใบจัดสรร และรางขอบเขตของงาน พรอมเสนอรายชื่อผูตรวจรับพัสดุ        

(วงเงินไมเกิน 10,000 บาท (9,999)) ผูตรวจรับพัสดุ 1 คน ,วงเงิน 10,000 บาท ข้ึนไป (ผูตรวจรับพัสดุ 3 คน) 

  หากตรวจสอบแลวพบวาบันทึกขอความตองการใชพัสดุ มีระยะเวลานอยกวาท่ีกําหนด งานพัสดุจะ

ดําเนินการสงคืนเอกสารใหกลุมงาน/งาน ท่ีเสนอ ยกเวนเปนโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีมีหนังสือสั่งการหรือโครงการ    

ใหดําเนินการเรงดวนและทางกลุมงาน/งาน เพ่ิงไดรับหนังสือสั่งการ/โครงการ นั้นๆ ซ่ึงมีระยะเวลาจํากัด     

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความ ท่ี นย .....................  ลงวันท่ี ………………………………… 
งานจัดซ้ือ/จาง/เชา..................................................... 
 กลุมงาน/งาน.............................................................. 

 

ลําดับที ่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 
จํานวน/

หนวยนับ 

(  ) ราคามาตรฐาน 

(  ) ราคาที่ไดมาจากการสืบ

จากทองตลาด  

จํานวนและวงเงินที่ขอซื้อ/จางคร้ังน้ี 

หนวยละ จํานวนเงิน 

         

         

         

         

รวมเปนเงินท้ังสิ้น   ( ................................................................................  )   

 

ผูกําหนดรางขอบเขตของงาน/ผูจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
   (    )  

ตําแหนง.................................................... 
วันท่ี........................................................... 

 

 

หมายเหตุ : 1. กรณีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 10,000.- บาท (9,999) ลงชื่อ 1 คน 
               2. กรณีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางตั้งแต 10,000.- บาทข้ึนไป  ลงชื่อ 3 คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอยางเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง  


