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1 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

5 วันท ำกำร 

2 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

Workflow วธิเีฉพำะเจำะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
(พรบ. มำตรำ 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

 

ยกเวน้ กรณีซื้อ/จ้ำงตำมมำตรำ 56 
(2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้อง จัดท ำ
แผน (พรบ. มำตรำ 11 ) 

จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (ขอ้ 21) 

จัดท ำรำยงำนขอซือ้หรอืจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

(ขอ้ 78 ประกอบ 22 ) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบ 

รำยงำนขอซือ้ขอจ้ำง 

หัวหน้ำหน่วยงำน  
– นำยกฤษณะ  แก้วมูล 
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี  
– นำงสีไพร  ฉิมเอี่ยม 
เจ้ำหน้ำท่ี  
– นำยไชยณรงค์  วงค์ชมภู 
 

กำรเชิญชวน/เจรจำต่อรอง 

กรณีตำม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมกำร 

ซือ้หรอืจำ้งโดยวธิเีฉพำะเจำะจง จัดท ำหนังสือเชญิชวนส่ง 

ไปยังผูป้ระกอบกำรท่ีมีคุณสมบตัิตำมท่ีก ำหนด (ข้อ 78 (1)) 

– กรณีตำม ม.56 (2) (ข) ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ
ด ำเนินกำร เหมือนวิธีตกลงรำคำเดิม) 

กรณีตำม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บำท) เจ้ำหน้ำท่ี 

เจรจำตกลงรำคำกับผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพหรือรบัจ้ำงนั้น 

โดยตรง (ข้อ 79) 

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำข้อเสนอ/ 

ต่อรองรำคำ ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณ ี

คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผลกำรพิจำรณำและเสนอ 

ควำมเห็นต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ 78(2)) 

หวัหนำ้เจ้ำหนำ้ที่ ซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินที่ได้รับควำม 

เห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ข้อ 79) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผู้มีอ ำนำจ 

อนุมัติซื้อหรือจ้ำงเห็นชอบผลกำรคัดเลือก 

(ขอ้ 81) 

ประกำศผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงโดยวธิีเฉพำะเจำะจง (ขอ้ 81) 

ลงนำมในสัญญำลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี 
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด หรือข้อตกลง 

(มำตรำ 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 

วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่
จ ำเป็นต้องรอใหพ้้น
ระยะเวลำอุทธรณ ์

(มำตรำ 66) 



1 วันท ำกำร 

  1 วันท ำกำร 

 1 วันท ำกำร 

 3 วันท ำกำร 

 3 วันท ำกำร 

 3 วันท ำกำร 

 3 วันท ำกำร 

 1 วันท ำกำร 

 1 วันท ำกำร 

 5 วันท ำกำร 

 3 วันท ำกำร 

 1 วันท ำกำร 

 1 วันท ำกำร 

  1 วันท ำกำร 

 5 วันท ำกำร 
 1 วันท ำกำร 

Workflow e-bidding  
 1 

              

 

 

 

 

 

 

    

 

- หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
- ประกำศเผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
- ก ำหนดวันเสนอรำคำเป็นวันถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรประกำศเผยแพร่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หำกมีผู้เสนอควำมเห็นให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่แจ้งตอบผู้มีควำมเห็นทุก

รำยกำรทรำบเป็นหนังสือ ข้อ 47 (1)  

- กรณปีรบัปรงุ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ท ำรำยงำนพร้อมควำมเห็นรวมท้ังร่ำง

เอกสำรท่ีแก้ไข เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ + น ำร่ำงประกำศอีก

ครั้ง   ข้อ 47 (1) 

 

  

  

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
(พรบ.มำตรำ 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (ข้อ 21) 

จัดท ำเอกสำรซื้อหรือจ้ำงด้วยวิธี e – bidding (ข้อ 43) 

จัดท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ข้อ 22) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 

น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น (อ 

45) 

ไม่น ำร่ำงประกำศ/เอกสำร 
ประกวดรำคำรับฟังควำมเห็น (ข้อ 45) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นชอบ 
ให้น ำประกำศเผยแพร ่

หวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่เผยแพรป่ระกำศและเอกสำรประกวดรำคำ (ข้อ 
48) 

ระยะเวลำกำรเผยแพร่เอกสำรฯ และจัดเตรียมเอกสำรฯ เพ่ือยื่น
ข้อเสนอผ่ำนระบบ  e- GP (ข้อ 51) 

(ข้อ 51) 

ก ำหนดวัน เวลำ ช้ีแจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)    ก่อนถึง
วันเสนอรำคำ ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร (ข้อ 52) 

ผู้เสนอรำคำเข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ e – GP โดยเสนอรำคำได้
เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำผล (55) 

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำพร้อมควำมเห็นต่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขอควำมเห็นชอบ ตำมข้อ 55 (4) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผู้มีอ ำนำจอนุมัติซื้อหรือจ้ำง เห็นชอบ
ผลกำรพิจำรณำ (ข้อ 59) 

น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรประกวดรำคำ
รับฟังควำมคิดเห็น (ข้อ 45)ข้อ 46) 
ลงเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น  

ไม่มีผู้เสนอควำมคิดเห็น 

มีผู้เสนอควำม
คิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 47 (2) 

ปรับปรุง 
ข้อ 47 
(1) 

ลงนำมในสัญญำตำมแบบที่ก ำหนดหรือข้อตกลง 
ภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ

(มำตรำ 66)และระเบียบฯข้อ 161 ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
(ข้อ 59) 

วงเงินไม่เกิน 1 ล้ำนบำท  
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำ

หน่วยงำนของรัฐ 

1 วันท ำกำร หลังพ้นระยะเวลำอุทธรณ์ 7 วันท ำกำร 

 

- เจ้ำหน้ำที ่- นำยไชยณรงค์  วงค์ชมภู 

 

 - คณะกรรมกำร 

- เจ้ำหน้ำท่ี - นำยไชยณรงค์  วงค์ชมภู 

   

 
 

เจ้ำหน้ำที่ - นำยไชยณรงค์  วงค์ชมภู 

 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  

– นำงสีไพร  ฉิมเอ่ียม 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

- นำยกฤษณะ  แก้วมูล 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ท ำรำยงำน 



1 วันท ำกำร 

 3 วันท ำกำร 

Workflow วิธสีอบรำคำ 

     

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

1 วันท ำกำร หลังพ้นระยะเวลำอุทธรณ์ 7 วันท ำกำร 1 วันท ำกำร 5 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

5 วันท ำกำร 

5 วันท ำกำร 

5 วันท ำกำร/1 วันท ำกำร 

5 วันท ำกำร 

3 วันท ำกำร 

3 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

3 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง                                                         

(พรบ.มำตรำ 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)            

จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (ข้อ 21) 

จัดท ำเอกสำรซื้อหรือจ้ำงด้วยวิธีสอบรำคำ 

ตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด (ข้อ 61) 

จัดท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำงเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ข้อ 22) 

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซือ้ขอจ้าง 

น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 

เพื่อรับฟังควำมคดิเห็น 

 

เป็นดลุพินิจของ

หน่วยงาน 

ไม่น ำร่ำงประกำศ/เอกสำร/เอกสำร 

ประกวดรำคำรับฟังควำมคิดเห็น (ข้อ 62) 

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศ

เผยแพร่ 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เผยแพร่ประกำศและเอกสำรสอบรำคำ ไม่น้อย

กว่ำ 5 วันท ำกำร (ข้อ 63) 

ก ำหนดวัน เวลำยื่นข้อเสนอ และกำรเปิดซอง ข้อเสนอ (ข้อ 

61) ก ำหนดวัน เวลำ ช้ีแจงรำยละเอียดเพ่ิมเติมก่อนถึงวัน

เสนอรำคำ (ถ้ำมี) (ข้อ 66) 

รับเอกสำรสอบรำคำ ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด (ข้อ 68) 

คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำผล (ข้อ 70)  

ให้น ำควำมในข้อ 55 (2) – (3) มำใช้โดยอนุโลม 

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำพร้อมควำมเห็น

ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขอควำมเห็นชอบ ตำมข้อ 70 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผู้มีอ ำนำจอนุมัติซื้อหรือจ้ำง

เห็นชอบผลกำรพิจำรณำ (ข้อ 85) 
ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

(ข้อ 72) 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตกลง 

ภายหลงัจากพ้นระยะเวลาอทุธรณ์ผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 

น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟัง

ควำมคิดเหน็ (น ำข้อ 45 +ข้อ 46 (อนุโลม) 

ไมมี่ผู้ เสนอความคิดเห็น 
มีผู้ เสนอความคิดเห็น 

ไมป่รับปรุง ปรับปรุง 

เจ้าหน้าที่พสัด/ุ 

นายไชยณรงค์  วงค์ชมภ ู     

หวัหน้าเจ้าหน้าที่ นางสีไพร  ฉิมเอ่ียม 

หวัหน้าหน่วยงานราชการ 

- นายกฤษณะ แก้วมลู 

หวัหน้าเจ้าหน้าทีท่ ารายงาน 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พสัด ุ 

นายไชยณรงค์  วงค์ชมภ ู     

  นางสาวจินดารัตน์  นนทสบุรรณ และ นางวิภาพร  

- เจ้าหน้าที่พสัด/ุนายไชยณรงค์  วงค์ชมภ ู     

 

- หากมีผู้ เสนอความเห็นให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้ มีความเห็นทกุราย

ทราบเป็นหนงัสือ 

- กรณีปรับปรุง หวัหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทัง้ร่าง

เอกสารที่แก้ไข เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ + น าร่างประกาศอีกครัง้ 



Workflow วิธีคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือจ�าง 
โดยวธิีคัดเลือก (ข�อ 74 ประกอบ 22 ) 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวธิีคัดเลือกจัดทําหนังสือ
เชิญชวนไปยังผู�ประกอบการ (ข�อ 74 (1)) 

ผู�ประกอบการท่ีได�รับหนังสือเชิญชวนยืน่ข�อเสนอตาม
วัน เวลา ท่ีกาํหนด (74 (4)) 

คณะกรรมการฯ เป4ดซองข�อเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล (ข�อ 74 (4)) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ 
เสนอความเห็นต7อหัวหน�าหน7วยงานของรัฐ (ข�อ 76) 

 

หัวหน�าหน7วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา ข�อ 77 (อนุโลมข�อ 42) 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด 
หรือข�อตกลง ภายหลังจากพ�นระยะเวลาอุทธรณ<ผลการ

คัดเลือก (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ข�อ 161  
ยกเว�น กรณีจัดหาตามเง่ือนไขตาม ม. 56 (1) (ค)  

ไม7ต�องรอให�พ�นระยะเวลาอุทธรณ< (ม. 66 วรรคสอง) 
 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

จัดทําร7างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

เชิญชวนไปยัง
ผู�ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข 
ไม7น�อยกว7า 3 ราย 
(มาตรา 55(2)) 

กรณีซ้ือ/จ�างตามมาตรา 56 
(1) (ค) (ฉ) ไม7ต�องจัดทําแผน 

(พรบ. มาตรา 11 ) 

ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา 
ข�อ 77 (อนุโลมข�อ 42) 

- 

- นายไชยณรงค์์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ)    

นายไชยณรงค์์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ)    

- นายไชยณรงค์์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ)    



Workflow e- Market 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐและผู�มีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจ�าง 
เห็นชอบผลการพิจารณา 

หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีแจ�งผลการพจิารณาทาง e-mail  
และประกาศผลผู�ชนะ (ข�อ 42 ) 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต�ไม�เกิน 5 ล�านบาท 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ�าง  
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข�อ 11) 

 

จัดทําร�างขอบเขตของงาน (ข�อ 21) 

จัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�าง 
ด�วยวธิี e - market (ข�อ 34) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง 
 เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ (ข�อ 22) 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ�าง  

จัดทําประกาศเผยแพร� 
ในระบบ e-GP /เว็บไซสGของหน�วยงาน  
และปHดประกาศท่ีหน�วยงาน (ข�อ 35) 

E-market แบบใบเสนอราคา ข�อ 30 (1)  E-market  แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกสG ข�อ 30 (2) 

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e- GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา  
ท่ีกําหนดโดยเสนอราคาได�เพียงคร้ังเดียว ข�อ 37 (1)  

ผู�ประกอบการเข�าระบบ e – GP เพื่อเสนอราคาตามวนั/เวลาท่ี
กําหนดโดยเสนอราคากี่คร้ังก็ได�ภายในเวลา 30 นาที ข�อ 37 (2) 
 

ส้ินสุดการเสนอราคาให�เจ�าหน�าที่พิจารณาผู�ชนะ 
การเสนอราคาจากผู�ที่เสนอราคาตํ่าสุด (ข�อ 38) 

เจ�าหน�าที่รายงานผลการพิจารณาพร�อมความเห็น 
เสนอต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี 

(ข�อ 41) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด หรือข�อตกลง ภายหลัง
จากพ�นระยะเวลาอุทธรณGผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข�อ 161 

กรณีวงเงินเกิน  
5 ล�านบาท 

การเสนอราคา 

- นายไชยณรงค์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

- นายไชยณรงค์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

- นายไชยณรงค์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

- นายไชยณรงค์  วงค์ชมภู (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

- นางสีไพร  ฉิมเอี่ยม (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด)ุ 
- ประกาศเผยแพร�ไม�นอ� ยกว�า 3 วันทําการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเป:นวนัถัดจากวันสุดท�าย      
 ของการประกาศเผยแพร �



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart)ภาพรวมดา้นพัสดุ  
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการใช้พัสดุและก าหนดแผนจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

จัดหาพัสดุตามแผนจัดหาพัสดุ 

การตรวจรับพัสดุ 

การควบคุมพัสดุ-รับพัสดุเข้าคลังการเก็บรักษา
 -การเบิก-จ่าย-การตรวจสอบประจ าป ี

 

การจ าหน่ายพัสดุ 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

รวบรวมความต้องการใช้พัสดุในภาพรวมของ รพ.กงไกรลาศ 

ยกร่างแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกงไกรลาศ                           
พิจารณาร่างแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาล 

แผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาล 
-ยาและเวชภณัฑไ์ม่ใช่ยา 

 
-พัสดุอื่นที่นอกเหนือจากยาและ 
เวชภัณฑไ์ม่ใช่ยาและวัสดุส านักงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

๑ สัปดาห ์

๒ สัปดาห ์

๑ วัน 

๑ วัน 

-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ: 
นายกฤษณะ  แกว้มูล  
-จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

นพ.สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล วรปาณ ิ

๑ วัน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
เห็นชอบแผน 

นพ.สสจ.สุโขทัย 
ลงนามอนุมัติแผนฯ 

๑ สัปดาห ์

๓ วัน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ: 
นายกฤษณะ  แกว้มูล 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการปรับแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
เง่ือนไข:๑.รายการใหม่ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไว้ในแผนเดิม 
          ๒.กรณีมรีายการพสัดุที่มปีริมาณการใช้เพิ่มสูงเกินจากแผนที่วางไว้  
          ๓.วงเงินรวมในการจัดซื้อตามแผนเดิมไมเ่พียงพอ ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินในการจดัซื้อ 
(ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยแนวทางการในจัดท าแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๕๗) 

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 

ยกร่างการปรับแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกงไกรลาศ                         
พิจารณาร่างการปรับแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาล 

แผนจัดหาพัสดุประจ าปีที่ปรับเปลี่ยนแล้ว 

โรงพยาบาล 

-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ: 
นายกฤษณะ  แกว้มูล  
-จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

-ยาและเวชภณัฑไ์ม่ใช่ยา 

-วัสดุส านักงาน 
-พัสดุอื่นที่นอกเหนือจากยาและ 
เวชภัณฑไ์ม่ใช่ยาและวัสดุส านักงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

๕ วันท าการ 

๑ วัน 

๑ วัน 

๕ วันท าการ
สัปดาห ์

นพ.สสจ.สุโขทัย 
ลงนามอนุมัติแผนฯ 

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภ ู
นายอิฏฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สุวรรณนพรตัน ์
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 

นพ.สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล วรปาณ ิ

เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

เห็นชอบแผน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ: 
นายกฤษณะ  แกว้มูล 
 

๓ วัน 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้มาพร้อมกันที่
จุดรับพัสดุ 

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุตามหลักฐานที่ได้ตกลงกันไว้ 

ไม่เกิน ๕ วันท าการ นับจากวันท่ีรบัพัสดุไว ้

ส่งมอบตามก าหนด ส่งมอบไม่ทันตามก าหนด 

พัสดุถูกต้อง / ครบถ้วน -พัสดุถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน 
-พัสดุไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
-พัสดุไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน 

 
 
รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้

ทราบ 

ด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
เหมือนขั้นตอนที่มีการส่ง

มอบตามก าหนด 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
และท าหนังสือสงวนสิทธิ์  
การปรับถงึผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

๓วันท าการนับจากผิดสัญญา 

คณะกรรมการตรวจรับ 
ส่งมอบพัสดุให้

เจ้าหน้าที่พัสดแุละท า
ใบตรวจรบัและลงชื่อไว้

เป็นหลักฐาน 

ส่งมอบส าเนาใบส่งของ
ให้แผนกบัญชเีพื่อ

บันทึกเจ้าหนี ้

ส่งมอบเอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้างที่สมบูรณ์

ให้แผนกการเงิน 

ไม่เกิน  ๑ช่ัวโมง 

ไม่เกิน  ๑ชั่วโมง 
ไม่เกิน  ๑ชั่วโมง 

ไม่เกิน๑ชั่วโมง 

ไม่เกิน  ๕  วันท าการ 

คณะกรรมการตรวจรับ 
จะปรับเปลี่ยนไปตามค าสั่งแต่งตั้ง 

ในการจัดหาพสัดุแตล่ะครั้ง  
ไม่อาจระบุชื่อที่แน่ชัดลงไปได ้

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

๓วันท าการนับจากตรวจพบ 

ลงข้อมูลการตรวจรับ
ตามระบบ e-GP 

จนท.การเงิน 
นางสาวสุทธภิรณ์  พลเยีย่ม 
 

ไม่เกิน ๑ชั่วโมง 

จนท.บัญชี 
นางโชติมา  อินถา 
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาวัสดุ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

รับวัสดุทีค่ณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วน
เข้าคลังพัสดุ 

บันทึกการรับวัสดุ  ดังนี้  
          ๑.บันทึกรายการรับวัสดุลงในบัญชีวัสด(ุStock Card) 
          ๒.บันทึกการรับวัสดุลงในโปรแกรมคลังพัสดุ  
 

ในกรณีที่มีการเบิกวัสดุ ต้องบันทึก การรับ-จ่าย วัสดุ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุลงโปรแกรมคลังพัสดุของ 
แต่ละหน่วยพัสดุ  
 

ผู้ดูแลคลังพัสด ุ
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์
นางสาวมลฤดี  อยูบุ่ญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 
 

 

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 

ผู้ดูแลคลังพัสด ุ
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์
นางสาวมลฤดี  อยูบุ่ญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 

ไม่เกิน  ๑ ช่ัวโมง 

ไม่เกิน  ๑ ช่ัวโมง 

ไม่เกิน  ๑ ช่ัวโมง 

ด าเนินการจัดเก็บและควบคุมรักษาตามระบบ 
-จัดเก็บวัสดุตามระบบ First Expired  First Out     
          -การจัดท าป้ายบอก(Label) จ าแนกวัสดุแต่ละรายการ 
           ใหช้ัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          -ไม่ปล่อยให้มีวัสดุที่หมดอายุอยู่ในคลัง 

ตรวจนับวัสดุประจ าเดือน โดยคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ าเดือน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุคงคลังของแต่ละหน่วยพัสดุ 

 

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วสัดุ และมูลค่าคงคลังประจ าเดือน  
ให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และ แผนกบัญชีรับทราบ 

ผู้ดูแลคลังพัสด ุ
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์
นางสาวมลฤดี  อยูบุ่ญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 

คณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ าเดือน: 
นายกิตติ  ขาวนวล 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง 
นางประนุม  เหลี่ยมไทย 
นายอดุลย ์  เจริญวุฒ ิ
นางอักษร  ผา่มะนาว 

    ๓ สัปดาห์
ดือน 

    ไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาครุภัณฑ์ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

รับครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับถูกต้อง  

จนท.พัสดุ: 
นายไชยณรงค์ วงค์ชมภู 
นายอฏิฐรัตน์  มากจีน 
นางฐิติมา  อินพล 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์ 
นางสาวเกตุนภา  พรมน้อย 
 
 ผู้รับผิดชอบพัสดดุ้านครภุัณฑ ์
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

 จัดท าประวัติครุภัณฑ์ ลงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

และก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ 
 
 

ตีตราประทับหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ 
 
 

ส่งมอบครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้ 

หน่วยงานจัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์และประวัติการ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

จัดส่งค่าเสื่อมราคารายเดือน/ปีของครุภัณฑ์ 
ทั้งหมดที่ยังไม่ได้มีการจ าหน่าย 

ให้แผนกบัญชี 
 

ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี(รายละเอียดเรื่องนี้จะปรากฏใน 
Flow chart การตรวจสอบประจ าปี) 

ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน    

(ทั้งในกรณีที่จ าหน่ายออกหรือเปลีย่นแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่) 

ผู้รับผิดชอบพัสดดุ้านครภุัณฑ ์
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

 

ผู้รับผิดชอบพัสดดุ้านครภุัณฑ ์
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี: 
รายชื่อผู้รับผิดชอบตามค าสั่งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
 

ผู้รับผิดชอบพัสดดุ้านครภุัณฑ ์
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

    ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง 

    ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง 

    ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง 

๑ วัน 

    ไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 

๓๐ วันท าการ 

๕ วันท าการ 

หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลกงไกรลาศ: 
น.ส.หทัยนุช ภู่เพ็ง             นายกิตติ  ขาวนวล 
น.ส.วิลาสินี  มากจุย้           น.ส.อรชลิดา  พรหมปั้น 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง  นางโสภิตา ศรีสืบ 
นางประนุม เหลี่ยมไทย        น.ส.ณิชกมล อินทร์ชู 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์       นางสุชาญา ต้นประสงค์ 
น.ส.สุธาสินี  ทรัพย์สังข์         นางพัฒนศิริ ส าราญพิศ 
         
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายวัสดุ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

หน่วยงานเขียนใบเบิกพัสดุพร้อมลงนามผู้เบิก 
(เบิกได้เดือนละ2 คร้ัง สัปดาหแ์รกและสัปดาห์ท่ี 3 ของทุกเดือน) 

หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลกงไกรลาศ: 
น.ส.หทัยนุช ภู่เพ็ง             นายกิตติ  ขาวนวล 
น.ส.วิลาสินี  มากจุย้           น.ส.อรชลิดา  พรหมปั้น 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง  นางโสภิตา ศรีสืบ 
นางประนุม เหลี่ยมไทย        น.ส.ณิชกมล อินทร์ชู 
นางนภา สวุรรณนพรัตน์       นางสุชาญา ต้นประสงค์ 
น.ส.สุธาสินี  ทรัพย์สังข์         นางพัฒนศิริ ส าราญพิศ 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยพัสดุของโรงพยาบาลกงไกรลาศ ลงนามเป็น
ผู้อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุ(นับจากได้รับใบเบิกพัสดุ) 

       ในใบเบิก  
(ต้องส่งใบเบิกขออนุมัติไม่เกินวนัอังคารของทุกสัปดาห์) 

หัวหน้าหน่วยพัสดุ:นายกฤษณะ  แกว้มูล 
 

 

ผู้ดูแลคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุให้หน่วยงานตามตารางก าหนด
วันเบิกจ่าย (ช่วงบ่าย) 

(ต้องส่งใบเบิกขออนุมัติไม่เกินวนัอังคารของทุกสัปดาห์) 

หน่วยงานมารับวัสดุผู้ดูแลคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุให้
หน่วยงานตามตารางก าหนดวันเบิกจ่าย (ช่วงบ่าย)      

พร้อมลงนามผู้รับวัสดุ 

ผู้ดูแลคลังพัสด ุ
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์
นางสาวมลฤดี  อยูบุ่ญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 
 

เป็นบุคคลใดกไ็ด้ของหน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้มารับวัสด ุ

บันทึก การรับ-จ่าย วัสดุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุลงในบัญชีคุมวัสดุ 
แต่ละหน่วยพัสดุ  
 

ผู้ดูแลคลังพัสด ุ
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ 
นางสาวมลฤดี  อยู่บุญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิ์กลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 

 
ผู้ดูแลคลังพัสด ุ

นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ 
นางสาวมลฤดี  อยู่บุญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิ์กลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 

 

5 วัน 

ครึ่งวัน  

ไม่เกิน  ๑ ช่ัวโมง 

ตรวจนับวัสดุประจ าเดือน โดยคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ าเดือน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุคงคลังของแต่ละหน่วยพัสดุ 

 

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วสัดุ และมูลค่าคงคลังประจ าเดือน  
ให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และ แผนกบัญชีรับทราบ 

ผู้ดูแลคลังพัสด ุ
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ 
นางสาวมลฤดี  อยู่บุญ 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิ์กลาง 
นางสาวกาญจนา  ค าแสง 
นายนราวุฒิ  นมเนย 

 

คณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ าเดือน: 
นายกิตติ  ขาวนวล             นายอดุลย์   เจริญวุฒ ิ
นางอักษร  ผา่มะนาว          นางประนุม  เหลี่ยมไทย 
นางณัฎฐ์กานดา  แป้นโพธิก์ลาง 

    ๓ สัปดาห์
ดือน 

   ไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิน้ปีงบประมาณด าเนินการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีด าเนินการตรวจสอบพัสดปุระจ าปีและ
รายงานผลการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี: 
รายชื่อผู้รับผิดชอบตามค าสั่งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๓๐ วันท าการ 

ดือน ผู้แต่งต้ังท ารายงานเสนอ 

หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบหาข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงที่ไดร้ับแต่ง 

นายแพทย์ สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล  วรปาณ ิ
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดสโุขทัย 

นายแพทย์ สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดสโุขทัย 

 

ผลตรวจฯพบวา่ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ผลตรวจฯพบวา่ต้องมีผู้รับผิดชอบ 

 
หัวหน้าส่วนราชการ 

สั่งจ าหน่ายพสัดุต่อไป 
หัวหน้าส่วนราชการ

ด าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบของทาง

ราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายแพทย์ สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดสโุขทัย 

 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๓๐ วันท าการ 

ดือน 

คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงและรายงานผล

การสอบข้อเท็จจริง 

เห็นชัดเจนว่าเส่ือมสภาพจาก 
การใช้งานตามปกต ิ

/สูญเสียตามธรรมชาต ิ

๕ วันท าการ 

ดือน 

สงสัยการเส่ือมสภาพ 
 

ขาย แลกเปลีย่น โอน 

แปรสภาพ/ท าลาย 

 

นายแพทย์ สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดสโุขทัย 

 

จ าหน่ายเป็นสูญ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด , สตง. และนายแพทย์ สสจ. 

๕ วันท าการ 

ดือน 

หัวหน้าส่วนราขการ ใช้ดุลพินิจพิจารณา 
๕ วันท าการ 

ดือน 

นายแพทย์ สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดสโุขทัย 

 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจ าหน่ายพัสดุ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุมัติขาย

พร้อมขอแต่งต้ังกรรมการคณะต่างๆ เช่น คณะกรรมการด าเนินการขาย 
คณะกรรมการประมาณราคาขั้นต่ า เป็นต้น 

๑ วันท าการ 

ดือน 

จนท.พัสดุ: 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

หัวหน้าส่วนราขการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการและสั่งด าเนนิการขาย
พัสด ุ

นายแพทย์ สสจ.สุโขทัย: 
ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดสโุขทัย 

 

กรณีขายโดยวิธีขายทอดตลาด กรณีขายโดยวิธีตกลงราคา  

เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อผู้ซ้ือ 
แล้วด าเนินการขออนมุัติขาย 

 

เจ้าหน้าที่พัสดปุระกาศขายทอดตลาดไม่
น้อยกว่า ๒๐ วัน นับจากวันประกาศ 

 

ด าเนินการขายทอดตลาด 

 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

 รายงานผลการด าเนินการขาย
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้

ได้รับมอบหมาย 

       -รับช าระเงินครบถ้วน 
       -มอบพัสดุให้ผู้ซ้ือ 

ลงจ าหน่ายออกจากบัญชีวัสดุ
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

จนท.พัสดุแจ้งให้ทราบ 
-ผู้ว่าราชการจังหวัด 
-สตง. 

จนท.พัสดุ: 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

น าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ผู้รับผิดชอบพัสดดุ้านครภุัณฑ ์
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

จนท.พัสดุ: 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

๑ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๑ วันท าการ 

ดือน 

๑ วันท าการ 

ดือน 

๒๐ วัน 

ดือน 

๑ วันท าการ 

ดือน 

๑ วันท าการ 

ดือน 

๑ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๑ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจ าหน่ายเป็นสูญ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กระบวนงานกระบวนงาน 

 

ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ 

ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 217 

จนท.พัสดุ: 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์๕ วันท าการ 

ดือน 

ไม่เกินหน่ึงล้านบาท
บาทวัน 

ดือน 

ไม่เกินหน่ึงล้านบาท 

หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ กระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการที่กระทรวงการคลัง

มอบหมาย 

๑ วันท าการ 

ดือน 

ลงจ าหน่ายออกจากบัญชีวัสดุ
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

จนท.พัสดุแจ้งให้ทราบ 
-ผู้ว่าราชการจังหวัด 
-สตง. 
-กระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการที่กระทรวงการคลัง
มอบหมาย 

น าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ผู้รับผิดชอบพัสดดุ้านครภุัณฑ ์
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

จนท.พัสดุ: 
นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร ์

๑ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 

๕ วันท าการ 

ดือน 
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