
กระบวนการขออนุมตัจัิดซ้ือครุภัณฑ์และวสัดุ

ฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ
29 เมษายน 2559



หน่วยงานจัดท าค าขอ
จัดซ้ือครุภัณฑ์พค

อนุมัติ ไม่อนุมัติสค

จัดซ้ือผ่าน
กระบวนการพสัดุ

สค-กย

- ผูอ้นุมติั
- เรียงล าดบั
- กรอบวงเงิน

ขอจัดซ้ือระหว่างปี: 
ครุภัณฑ์

ซ้ือแยกซ้ือรวม

จัดซ้ือผ่าน
กระบวนการพสัดุ

Post Auditคกก บริหารแผน
จดัซ้ือวสัดุ

คกก กลัน่กรองฯ

- 19 รายการ

คกก จดัซ้ือครุภณัฑ์
แบบรวม

คกก บริหารฯ

ตค-มยิ



หน่วยงานเสนอแผนจัดซ้ือวสัดุ

จัดสรรงบประมาณ

ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ

คกก. บริหารแผนฯ

งบ < 500,000/ปี งบ > 500,000/ปี

คกก. ต่อรองฯ

จัดซ้ือ สรุปผล

39(2)

งบ > 10,000งบ < 10,000

หนง/ภ รอง/ผช

วเิคราะห์ผลการจัดซ้ือ

งบประมาณจัดซ้ือวสัดุประจ าปี

จดัซ้ือปกต ิ        
< 100,000/ปี



นโยบายด้านการบริหารจัดการวสัดุ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น



วตัถุประสงค์

• มีแผนการจดัหาและแผนการใชว้สัดุท่ีชดัเจน
• เพื่อใหก้ารด าเนินการถูกตอ้งตามระเบียบพสัดุ
• หา้มการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งด าเนินการตามระเบียบ
• เพื่อลดภาระงานการจดัซ้ือตกลงราคาและกรณีเร่งด่วน 39 วรรค 2



“นโยบายดา้นการบรหิารจดัการวสัด ุ
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่” 

1. ให้ภาควชิา/หน่วยงาน ทีเ่ป็นระดบัคลงัใหญ*่ และคลงักลาง**  จดัท า
แผนความต้องการใช้วสัดทุีม่วีงเงนิรวมตัง้แต ่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ขึน้ไป ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด ภายในเดอืนเมษายน กอ่นปีงบประมาณถดัไป 
โดยแจ้งไปทีฝ่่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

1.1 ระบุเหตุผลและความจ าเป็นทีต้่องซือ้
1.2 รายละเอยีดของวสัดทุีจ่ะซือ้ (Specification)
1.3 ก าหนดรปูแบบการส่งมอบ (ส่งมอบครัง้เดยีวหรอืส่งมอบเป็น

งวดตามระยะเวลาการใช้งาน)

ใหแ้ยกฟอร์มรายการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษและวธีิสอบราคา/ประกวดราคา



นโยบายการบริหารจัดการวสัดุ
 1.  วสัดุท่ีมีการใชง้านท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 500,000 บาทต่อรายการต่อปี

  ใหด้ าเนินการจดัซ้ือโดยวิธีสอบราคา หรือ E-auction ก่อน 
 2 . กรณีท่ีภาควชิา/หน่วยงาน มีความจ าเป็นท่ีจะจดัซ้ือโดยวธีิพเิศษ ต้องเข้ากระบวนการต่อรองราคา โดย

คณะกรรมต่อรองราคาท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นแต่งตั้ง ทั้งน้ีภาควชิา/หน่วยงาน 
ตอ้งระบุเหตุผลความจ าเป็น และเขา้ข่ายเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี

2.1 เป็นวสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ
 2.2 เป็นวสัดุท่ีมีความตอ้งการใชเ้พิ่มข้ึนในสถานการณ์ท่ีจ  าเป็นหรือเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์
ของส่วนราชการ  และจ าเป็นตอ้งซ้ือเพิ่ม (Repeat Order) 
2.3 เป็นวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผา่นองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ
2.4 เป็นวสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน  หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้ 
เป็นการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล่ หรือยารักษาโรคท่ีไม่ตอ้งจดัซ้ือตามช่ือสามญัใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติ

    2.5 เป็นวสัดุท่ีไดด้ าเนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 



3. ในกรณีตอ้งการใชว้สัดุเร่งด่วนใหด้ าเนินการตามระเบียบพสัดุฯ พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ข้อ 39 วรรค 2 โดยใหด้ าเนินการดงัน้ี

     3.1 ตอ้งเป็นกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีตอ้งซ้ือ หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่
ราชการ และหรือตอ้งเป็นวสัดุท่ีมีความตอ้งการใชเ้พ่ิมข้ึนในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น 
หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของราชการ

     3.2 ตอ้งเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน
     3.3 ไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นัตามกระบวนการซ้ือตามปกติ

3.4 วงเงินการจดัซ้ือไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)
กรณีท่ีภาควชิา/หน่วยงาน จะสามารถด าเนินการจดัซ้ือไปก่อน โดยไม่ผา่น

กระบวนการซ้ือตามปกตินั้นจะตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงครบถว้นทั้ง 4 องคป์ระกอบ 
(ตามขอ้ 3.1-3.4) จะขาดเสียซ่ึงองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงไม่ได้



4. การควบคุม
     4.1 ภาควิชา/หน่วยงาน มีการบนัทึกวสัดุทุกคร้ัง เม่ือมีรายการรับวสัดุ
     4.2 ภาควิชา/หน่วยงาน มีการควบคุมการใชว้สัดุภายในหน่วยงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
     4.3 ภาควิชา/หน่วยงาน มีการใชว้สัดุอยา่งประหยดั และคุม้ค่าเพ่ือ

ประโยชน์ต่อราชการอยา่งสูงสุด



5. การติดตามและประเมินผลการใชว้สัดุประจ าปี
5.1 ภาควิชา/หน่วยงาน ท าการตรวจนบัวสัดุคงเหลือประจ าปี 

และจดัท ารายงานไปท่ีฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน ของ
ทุกปี 

5.2 คณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการใชว้สัดุ และใหค้ณะกรรมการรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล
การใชว้สัดุ เสนอต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์

6. กรณีท่ีภาควิชา/หน่วยงาน ไม่ไดจ้ดัท าแผนการจดัซ้ือวสัดุ และเม่ือมีการ
ขอซ้ือวสัดุมา ใหห้วัหนา้ภาควิชา/หน่วยงาน เขา้ช้ีแจงความจ าเป็นต่อคณะ
กรรมการบริหารแผนการจดัซ้ือวสัดุ คณะแพทยศาสตร์

ทั้งน้ี ใหเ้ร่ิมปฏิบติัตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 เป็นตน้ไป



วธีิการจัดซ้ือจัดหาพสัดุ

• วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 ซ้ือปกติขอจดัซ้ือล่วงหนา้พ.001.doc และ
  กรณีเร่งด่วน   พ.002.doc (กรณีเร่งด่วน หากไม่น ามาก่อนจะเสียหายต่อราชการ 

มีแผนการจดัหา 

• วิธีพิเศษ วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท(เร่งด่วน,เปิดซองแลว้ไม่ไดผ้ล,repeat 
order,ขอ้จ ากดัทางเทคนิค)

• วิธีสอบราคาวงเงินตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท
• วิธีประกวดราคาหรือ E-auction  มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท



วธีิการจัดซ้ือจัดหาพสัดุ

• วธีิสอบราคา
1. วงเงินจดัซ้ือตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. แนบรายละเอียดคุณลกัษณะวสัดุ พร้อมเซ็นช่ือทุกแผน่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซอง 3 ท่าน และคณะกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน

• วธีิพเิศษ ตอ้งผา่นกรรมการต่อรองราคา
1. วงเงินจดัซ้ือตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป
2. ระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัซ้ือ

- เป็นวสัดุท่ีโดยการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็น
การเฉพาะ
3. แนบรายละเอียดคุณลกัษณะวสัดุ พร้อมเซ็นช่ือทุกแผน่
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจดัซ้ือ 3 ท่าน และคณะกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน
5. แนบใบเสนอราคาทุกรายการ



• วธีิประมูลด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-auction)

1. วงเงินจดัซ้ือตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป
2. แนบรายละเอียดคุณลกัษณะวสัดุ พร้อมเซ็นช่ือทุกแผน่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน และคณะกรรมการ     
    ประกวดราคาหรือจะเป็นชุดเดียวกนั และคณะกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน

วธีิการจัดซ้ือจัดหาพสัดุ (ต่อ)



แผนการด าเนินการ
กระบวนการ ที่ ก าหนดการ ขัน้ตอนและกจิกรรม หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ

กระบวนการจดัท า
ค าขอวสัดุ

1 15 พ.ค. 2559 ส่งกรอบค าขอ ส ารวจความ
ตอ้งการใช้วสัดุตามแบบฟอรม์ 
ให้แยกรายการจดัหาโดยวธิี
พเิศษ กบัจดัหาโดยวธิสีอบราคา
หรอืประกวดราคา

หน่วยงาน

2 30 พ.ค. 2559 รวบรวมค าขอของหน่วยงาย ฝ่ายวางแผนฯ

การทบทวนและ
วางแผนงบประมาณ 3 3 ม.ิย. 2559 ประชุมคณะกรรมการบรหิารวสัดุ ฝ่ายวางแผนฯ

การอนุมตัิ
งบประมาณ

4 15 ม.ิย. 2559 แจ้งผลการประชุมไปยงั
หน่วยงาน

ฝ่ายวางแผนฯ

5 30 ม.ิย. 2559 บนัทกึขอ้มลู (ท า PR) พ.001 ส่ง
งานพสัดุ

หน่วยงาน

6 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 
2559

ท าการสอบราคา ประกวดราคา
หรอืวธิพีเิศษ

งานพสัดุ

7 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 
2560

ด าเนินการท าสัญญาและบรหิาร
สัญญา

งานพสัดุ



การบริหารสัญญา

• สัญญาเร่ิม 1ตุลาคม 2559- 30 กนัยายน 2560

• สัญญาซ้ือขาย

- ใหร้ะบุการส่งมอบเป็นงวดๆ (ส่งเดือนละ 1 หรือ 2คร้ัง หรือ 2เดือน/คร้ัง)ส าหรับ
รายการท่ีมีอตัราการใชแ้น่นอน  

• สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

- รายการท่ีใชไ้ม่แน่นอน หน่วยงานตอ้งบนัทึกในระบบ แจง้ความตอ้งการใชว้สัดุ
เป็นคร้ังคราวตามความตอ้งการ ระบุเลขท่ีสัญญา จ านวนท่ีตอ้งการในแต่ละคร้ัง
- งานพสัดุ ด าเนินการออกใบสั่งซ้ือ ตรวจรับพร้อมเบิกจ่ายเงินในแต่ละคร้ัง



ข้อมูลความต้องการจัดซ้ือวสัดุ ส าหรับปีงบประมาณ 2560 
แบบขอจัดซ้ือ วธีิพเิศษ วธีิสอบราคา/ประกวดราคา  

ภาควชิา..................

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนบั ราคา
ตอ่

หน่วย
รวม 
Vat

งบประมาณ
ขอจดัสรร 
ปี 60 

(รวมทัง้ปี)

งบประมาณที่
ใช้

ปีทีแ่ลว้

การส่งมอบ
เหตุผลความ

จ าเป็น (ระบุการ
น าไปใช้ และ
ปรมิาณ เช่น 
จ านวนผู้ป่วย 
จ านวน test 
เป็นต้น)

ภาควชิา 
/ 

หน่วยงานสัญญาส่ง
ของเป็น

สัญญาจะ
ซือ้จะขาย
ออกใบส่ัง

ซือ้

1     0      
2     0      
3     0      
4     0      
5     0      


