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บรกิารใหค้าํปรกึษา
ระบบงาน SAP

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี

วนัที' 12  กนัยายน 2555 
เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ หอ้งประชุม 1 สาํนกังานคณบด ี
ช ั3น M2 อาคารเรยีนรวม

สรปุความคบืหนา้
การจดัหาแบบรวมศนูย์
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อํานาจอนุมตักิารจดัหาแบบรวมศนูย์

หนว่ยงานที'มหีนา้ที'ดาํเนนิการจดัหา
ขอบเขตการจดัหา

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์
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การจดัหาแบบรวมศนูย์

วตัถปุระสงค ์:

 1. เพื�อชี�แจงแนวปฏบิตักิารทํางาน ขอบเขตการจัดหา ที�ฝ่ายการพัสด ุได ้
     ทบทวนและผา่นการพจิารณาแลว้ ใหห้น่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา 13 
     หน่วยงาน ทราบและปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั จงึไดเ้ชญิตวัแทนมา
     ประชมุรว่มกนั ในกรณีที�มคีวามเห็นตา่ง หรอืมปีระเด็นในการปฏบิตัติาม
     แนวปฏบิตัทิี�กําหนด ขอใหส้รปุในที�ประชมุนี� และผา่นการความเห็นชอบ
     จากรองคณบดฝี่ายการคลงั อกีครั �ง กอ่นเริ�มปฏบิตังิาน 1 ตลุาคม 2555

2. มหีลายประเด็นที�ไดม้กีารสรปุจากที�ประชมุยอ่ยๆ จงึไดน้ํามาสรปุ เพื�อให ้
     ไดร้ับขอ้มลูที� update และผา่นการความเห็นชอบจากรองคณบดฝี่าย
     การคลงั

3. เพื�อทบทวนขั �นตอนการทํางานระหวา่งหน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา และ
     หน่วยงบประมาณ ใหม้คีวามเขา้ใจถกูตอ้ง ตรงกนั กอ่นเริ�มปฏบิตังิาน
    1 ตลุาคม 2555 
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หนว่ยงานที'มหีนา้ที'จดัหา ต ั3งแต ่1 ต.ค. 2555

การจดัหาแบบรวมศนูย์

1.  ฝ่ายการพัสดุ
2.  ฝ่ายเภสชักรรม
3.  งานเวชภณัฑท์างการแพทย์
4.  ฝ่ายเวชสารสนเทศ
5.  ภาควชิาพยาธวิทิยา
6.  ภาควชิารังสวีทิยา
7.  CVMC

8.  ฝ่ายวศิวกรรม
9.  ฝ่ายโภชนาการ
10. งานบรหิารโรงพยาบาลฯ
11. งานทนัตกรรม
12. งานบรกิารผา้
13. งานเวชภณัฑป์ลอดเชื�อ

หมายเหต ุ: หน่วยงานลําดบัที� 8 – 13 ไมม่คีลงัจัดเก็บ
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ขอบเขตการจดัหา

การจดัหาแบบรวมศนูย์

1.  ฝ่ายการพสัดุ
ดําเนนิการจัดหาวสัด ุครภุณัฑ ์ที�ดนิ งานกอ่สรา้ง และบรกิารตา่งๆ ที�ใช ้
เพื�อการบรหิารดา้นการศกึษา ดา้นการวจิัย และดา้นบรกิารวชิาการ ใหก้บั
ทกุหน่วยงานภายในคณะฯ

2.  ฝ่ายเภสชักรรม
ดําเนนิการจัดหายาเขา้คลงั และวสัดทุี�เกี�ยวเนื�องกบัยา เชน่ ขวดยา ตลบั
ยา สติOกเกอรฉ์ลากยานํ�า เป็นตน้ เพื�อใชใ้นการรักษาพยาบาล

3.  งานเวชภณัฑท์างการแพทย์
ดําเนนิการจัดหาเวชภณัฑท์างการแพทยเ์ขา้คลงั และเวชภณัฑท์างการ
แพทยท์ี�ไมม่ใีนคลงั เพื�อใชใ้นการรักษาพยาบาล เทา่นั�น

4.  ฝ่ายเวชสารสนเทศ
ดําเนนิการจัดหาครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์และวสัดทุี�เกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ 
เพื�อสนับสนุนทกุหน่วยงานภายในคณะฯ
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ขอบเขตการจดัหา

การจดัหาแบบรวมศนูย์

5.  ภาควชิาพยาธวิทิยา
ดําเนนิการจัดหาครภุณัฑ ์ ที�ใชเ้ฉพาะภาควชิาพยาธวิทิยา และวสัดุ
วทิยาศาสตร ์ดา้นพยาธวิทิยา เชน่ นํ�ายา สารเคม ีที�ใชใ้นการตรวจ
ทดลอง เพื�อสนับสนุนทกุกจิกรรมภายในคณะฯ

6.  ภาควชิารงัสวีทิยา
ดําเนนิการจัดหาครภุณัฑใ์ชเ้ฉพาะภาควชิารังสวีทิยา และวสัดุ
วทิยาศาสตร ์ดา้นรังสวีทิยา เพื�อสนับสนุนทกุกจิกรรมภายในคณะฯ

7.  ศนูยห์วัใจ หลอดเลอืด และเมแทบอลซิมึ (CVMC)
ดําเนนิการจัดหาเวชภณัฑท์างการแพทย ์ที�เกี�ยวกบัหวัใจ และหลอด
เลอืดฯ เพื�อใชใ้นการรักษาพยาบาล เทา่นั�น
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ขอบเขตการจดัหา

การจดัหาแบบรวมศนูย์

8.  ฝ่ายวศิวกรรม
ดําเนนิการจัดหาวสัดงุานชา่ง ที�ไมม่ใีนคลงัพัสด ุหรอืจา้งซอ่มภายนอก 

เพื�อการซอ่มบํารงุใหท้กุหน่วยงานภายในคณะฯ เฉพาะกรณีฉุกเฉนิ 
เรง่ดว่นเทา่น ั3น  การจัดหาปกตใิหฝ้่ายการพัสดดุําเนนิการ

9.  ฝ่ายโภชนาการ
      ดําเนนิการจัดหาวสัด ุทางดา้นโภชนาการ เทา่นั�น สว่นครภุณัฑ ์ที�
      เกี�ยวขอ้งกบัดา้นโภชนาการ ใหฝ้่ายการพัสด ุเป็นผูด้ําเนนิการจัดหา
10. งานบรหิารโรงพยาบาลรามาธบิดี

ดําเนนิการจัดหาวสัดวุทิยาศาสตร ์วสัดทุางการแพทย ์ครภุณัฑท์าง
การแพทย ์และงานจา้งบรกิารตา่ง ๆ เพื�อสนับสนุนกจิกรรมดา้นบรกิาร
รักษาพยาบาล ทกุหน่วยงานภายในคณะฯ รวมถงึหน่วยงานในกํากบั
ดแูลของโรงพยาบาลรามาธบิดี
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ขอบเขตการจดัหา

การจดัหาแบบรวมศนูย์

11. งานทนัตกรรม
ดําเนนิการจัดหาวสัดแุละครภุณัฑด์า้นทันตกรรม เพื�อใชภ้ายในหน่วยงาน 

และใหบ้รกิารภายในคณะฯ
12. งานบรกิารผา้

ดําเนนิการจัดหาวสัดแุละครภุณัฑท์ี�เกี�ยวกบังานดา้นบรกิารผา้ เพื�อใช ้

ภายในหน่วยงาน และใหบ้รกิารภายในคณะฯ 
13. งานเวชภณัฑป์ลอดเชื3อ

ดําเนนิการจัดหาวสัดแุละครภุณัฑท์ี�เกี�ยวกบังานดา้นเวชภณัฑป์ลอดเชื�อ

เพื�อใชภ้ายในหน่วยงาน และใหบ้รกิารภายในคณะฯ

หมายเหต ุ: ใหห้นว่ยงานลําดบัที' 11-13 ขออนมุตัหิลกัการ และใบจองงบประมาณ        
เป็นยอดรวมท ั3งปีงบงบประมาณ เพื'อลดข ั3นตอนการขออนมุตัทิกุคร ั3งที'
ดาํเนนิการจดัหา
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การเบกิวสัดจุากคลงั

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

หน่วยงานที�ตอ้งการเบกิวสัด ุใหด้ําเนนิการดงันี�

1. บนัทกึการเบกิวสัดผุา่น Web RAMA หรอื ระบบ SAP (ใหด้รูายละเอยีด
วธิปีฏบิตังิานไดจ้ากคูม่อืการทําใบเบกิวสัด)ุ

2. เสนอหวัหนา้หน่วยงาน ลงนามในใบเบกิวสัด ุ(เชน่ หวัหนา้ภาควชิา  
หรอืหวัหนา้ฝ่าย หรอืหวัหนา้งาน ขึ�นอยูก่บัวา่หน่วยงานนั�นๆ เป็น
หน่วยงานระดบัใด)       

3. สง่เอกสารไปที�คลงัวสัดทุี�ตอ้งการเบกิ (หน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหาลําดบั
ที� 1 – 7)

4.   ตดิตอ่รับวสัดไุดท้ี�คลงัวสัดนุั�น
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การจดัหาวสัดนุอกคลงั

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

 หนว่ยงานที'เก ี'ยวขอ้ง ใหด้าํเนนิการ ดงันี3
1. หน่วยงานที�ตอ้งการวัสดนุอกคลงั ตรวจสอบรายการในระบบคลงัวัสดกุอ่น ใหแ้น่ใจวา่

     รายการวัสดทุี�ตอ้งการนั�นไมม่ใีนคลงัวัสดจุรงิ
 2. จัดทํา “ใบเบกิวสัดนุอกคลงั”  เสนอหวัหนา้ระดบัสงูสดุของหน่วยงาน เชน่ หวัหนา้ฝ่าย 
     หรอืหวัหนา้งาน หรอืหวัหนา้ภาควชิา ลงนาม จากนั�นสง่เอกสารใหห้น่วยงานที�มี
     หนา้ที�จัดหา (หน่วยงานลําดบัที� 1-7)
 3. เจา้หนา้ที�คลงัวัสด ุตรวจสอบรายการใน “ใบเบกิวสัดนุอกคลงั”  วา่เป็นรายการที'
     ไมม่เีก็บใน Stock จรงิหรอืไม ่หรอืเสนอแนะใหผู้เ้บกิใชว้สัดทุ ี'มใีน Stock ที'   
     สามารถใชง้านทดแทนกนัได ้กอ่นดาํเนนิการจดัหา
4. หวัหนา้คลงัวัสด ุจัดทําใบขออนุมัตหิลกัการ เสนอรองคณบดตีามพันธกจิ เพื�ออนุมัต ิ

     จากนั�นสง่ใบขออนุมัตหิลกัการ โดยแนบใบเบกิวัสดนุอกคลงั ใหห้นว่ยงบประมาณ 
     เพื�อขอใบจองงบประมาณ พรอ้มทั�งระบใุหห้น่วยงบประมาณสง่กลบัมาที�หน่วยจัดหาดว้ย
 5. หน่วยงบประมาณสง่ใบจองงบประมาณ ใหห้น่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา ตามที�ระบไุวใ้น 
      “ใบเบกิวสัดนุอกคลงั” 
 6. หน่วยงานที�ตอ้งการวัสดนุอกคลงั รอนัดหมายการสง่มอบจากหน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา

หมายเหต ุการซื�อวัสดตุอ่ครั �งไมเ่กนิ 10,000 บาท สามารถเบกิจา่ยดว้ยวธิเีงนิสดยอ่ย ไมต่อ้ง
          ขอใบจองงบประมาณ และทํา PR นอกระบบ SAP (ใหด้แูนวปฏบิตั ิเรื�อง เงนิสดยอ่ย)



12

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ “ใบขอเบกิวสัดนุอกคลงั”
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
“ขออนมุตัหิลกัการ”
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กระบวนการจดัหาวสัดนุอกคลงั

หน่วยงาน หน่วยงานที
จัดหา ฝ่ายการคลงั ผู้อนุมตัิ

ทําหนังสอืขอ
อนุมตัหิลกัการ

ทําใบเบกิ
วัสดนุอกคลงั

ลงนามอนุมตัิ
(ตามพันธกจิ)

ทําใบจอง
งบประมาณทํา PR

ทํา PO
หรอืสญัญา

ตรวจสอบ
รายการในระบบ

คลงัวัสดุ
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กระบวนการจดัหาวสัดนุอกคลงั(ตอ่)

หน่วยงาน หน่วยงานที
จัดหา ฝ่ายการคลงั ผู้อนุมตัิ

บนัทกึ
ตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ลงนาม

จัดชดุเบกิจา่ย ลงนาม
อนุมติเิบกิจา่ย

สง่เอกสาร
เพื�อเบกิจา่ย

บนัทกึตั �งหนี�
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การจา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

1. หน่วยงานที�ตอ้งการบรกิารฯ จัดทําใบขออนุมัตหิลกัการ พรอ้มแนบ
รายละเอยีดใหค้รบถว้น เชน่ Spec , รายชื�อกรรมการจัดหา , กรรมการตรวจ
รับพัสด ุเป็นตน้ เสนอรองคณบดตีามพันธกจิ

2. เมื�ออนุมัตหิลกัการแลว้ เลขาฯ ของรองคณบด ีสง่เอกสารตอ่ไปยัง      
หน่วยงบประมาณ ฝ่ายการคลงั เพื�อออกใบจองงบประมาณ

3. หน่วยงบประมาณ แนบใบจองงบประมาณ แลว้สง่เอกสารตอ่ไปยัง 
หน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา

4. หน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา ดําเนนิการจัดหาตามระเบยีบคณะฯ

5. เมื�อสง่งาน หน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา บนัทกึการตรวจรับเขา้ระบบ และ     
สง่ใบตรวจรับพัสดใุหก้รรมการตรวจรับพัสดลุงนาม

6. หน่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา จัดทําเอกสารประกอบการเบกิจา่ย และเสนอ   
รองคณบดทีา่นที�อนุมัตหิลกัการเรื�องนี� เพื�ออนุมัตกิารเบกิจา่ย
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กระบวนการจดัหางานบรกิาร-จา้งเหมา

หน่วยงาน หน่วยงานที
จัดหา ฝ่ายการคลงั ผู้อนุมตัิ

ทําหนังสอืขอ
อนุมตัหิลกัการ

ลงนามอนุมตัิ
(ตามพันธกจิ)

ทําใบจอง
งบประมาณ

แนบเอกสาร
ใหค้รบถว้น

ทํา PR

ทํา PO
หรอืสญัญา
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กระบวนการจดัหางานบรกิาร-จา้งเหมา(ตอ่)

หน่วยงาน หน่วยงานที
จัดหา ฝ่ายการคลงั ผู้อนุมตัิ

บนัทกึ
ตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ลงนาม

จัดชดุเบกิจา่ย ลงนาม
อนุมติเิบกิจา่ย

สง่เอกสาร
ไปเบกิจา่ย

บนัทกึตั �งหนี�
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งานบรกิารซอ่ม ที'หมดระยะเวลาประกนั

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

1.  การซอ่มเครื'องมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย ์ 

แจง้ซอ่มที� งานอปุกรณ์ทางการแพทย ์โรงพยาบาลรามาธบิดี

1.1  กรณีซอ่มเอง ใหเ้บกิวสัดงุานชา่งจากคลงัพัสด ุถา้วสัดงุาน
             ชา่งไมม่ใีนคลงัพัสด ุใหจ้ัดหาวสัดนุอกคลงัได ้โดยงาน
             บรหิารโรงพยาบาลฯ ทําหนา้ที�จัดหา (ปฏบิตัติามขั �นตอน
             การเบกิวสัดนุอกคลงั)

1.2  กรณีจา้งภายนอกซอ่ม งานบรหิารโรงพยาบาลฯ ทําหนา้ที�
             จัดหา (ปฏบิตัติามขั �นตอนการจา้งเหมาบรกิารตา่งๆ)
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งานบรกิารซอ่ม ที'หมดระยะเวลาประกนั

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

2.  การซอ่มครภุณัฑอ์ื'น (ไมใ่ชเ่ครื'องมอืแพทย)์  
แจง้ซอ่มที� ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร

      2.1  กรณีซอ่มเอง ใหเ้บกิวสัดงุานชา่งจากคลงัพัสด ุ

      2.2  กรณีวสัดงุานชา่งไมม่ใีนคลงัพัสด ุใหฝ้่ายการพัสด ุเป็นผูด้ําเนนิการ

             จัดหา

2.3  กรณีที�จําเป็นตอ้งซอ่มแซมเรง่ดว่น ฉุกเฉนิ ใหข้ออนุมัตหิลกัการจาก
             รองคณบดฝี่ายอาคารสถานที�ฯ อนุมัตไิดใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 

  จากนั�นใหฝ้่ายวศิวกรรม เป็นผูด้ําเนนิการจัดหา
2.4  กรณีเป็นการซอ่มแซมที�ไมเ่รง่ดว่น ใหฝ้่ายการพัสดเุป็นผู ้

  ดําเนนิการจัดหา
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การจดัหาครภุณัฑ ์(มลูคา่ไมเ่กนิ 30,000 บาท) 

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

1.  หน่วยงานขออนุมัตหิลกัการ เสนอรองคณบดตีามพันธกจิอนุมัติ

2.  สง่ใหง้านนโยบายและแผน ออกใบจองงบประมาณ

3.  สง่ใหห้น่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา (ดรูายละเอยีดไดจ้ากแนวปฏบิตักิารจัดหา
พัสดแุบบรวมศนูย)์

4.  หน่วยงานจัดหา ตรวจรับครภุณัฑ ์รว่มกบัหน่วยงาน

5. หน่วยงานจัดหา จัดทําเอกสารประกอบการเบกิจา่ย และเสนอรองคณบด ี   
ตามพันธกจิ อนุมัตกิารเบกิจา่ย

หมายเหต ุการซื�อครภุัณฑต์อ่ครั �งไมเ่กนิ 5,000 บาท สามารถเบกิจา่ยดว้ยวธิเีงนิสด
 ยอ่ยได ้ไมต่อ้งขอใบจองงบประมาณ และทํา PR นอกระบบ SAP 
 (ใหด้แูนวปฏบิตัเิรื�อง เงนิสดยอ่ย)
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การจดัหาครภุณัฑม์ากกวา่ 30,000 บาท

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

1. หน่วยงาน ขออนุมัตหิลกัการ ผา่นรองคณบดตีามพันธกจิพจิารณาเบื�องตน้

2. สง่เอกสารใหง้านนโยบายและแผน รวบรวมและนําเสนอเขา้ คณะกรรมการ
งบประมาณคณะฯ

3. เมื�อคณะกรรมการฯ อนุมัตงิบประมาณแลว้ งานนโยบายและแผน ออกใบจอง
งบประมาณ และสง่ใหห้น่วยงานที�มหีนา้ที�จัดหา

4. หน่วยงานจัดหา ตรวจรับครภุณัฑร์วมกบัหน่วยงาน

5. หน่วยงานจัดหา จัดทําเอกสารประกอบการเบกิจา่ย และเสนอรองคณบดตีาม
พันธกจิ อนุมัตกิารเบกิจา่ย
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การจดัหาที'ดนิและสิ'งปลกูสรา้ง

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์

1. หน่วยงานขออนุมัตหิลกัการ ผา่นรองคณบดฝี่ายอาคารสถานที�ฯ พจิารณา
เบื�องตน้

2. งานอาคารสถานที�ฯ สง่เอกสารใหง้านนโยบายและแผน รวบรวมและ
นําเสนอเขา้คณะกรรมการงบประมาณคณะฯ

3.   เมื�อคณะกรรมการฯ อนุมัตงิบประมาณแลว้ งานนโยบายและแผน 
 ออกใบจองงบประมาณ สง่ใหฝ้่ายการพัสดดุําเนนิการจัดหา

4. ฝ่ายวศิวกรรม เป็นผูก้ําหนดแบบ และราคากลาง และเสนออนุมัตริาคา   
กลาง

5.   ฝ่ายการพัสด ุดําเนนิการจัดหาตามระเบยีบคณะฯ และตรวจรับงานรว่มกบั
หน่วยงาน และจัดทําเอกสาร ประกอบการเบกิจา่ย เสนอขออนุมัตเิบกิจา่ย
ผา่นรองคณบดฝี่ายอาคารสถานที�ฯ 



วาระนําเสนอ

24

1

2 อํานาจอนุมตักิารจดัหาแบบรวมศนูย์

หนว่ยงานที'มหีนา้ที'ดาํเนนิการจดัหา
ขอบเขตการจดัหา

ข ั3นตอนการจดัหาแบบรวมศนูย์
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อํานาจอนมุตักิารจดัหาแบบรวมศนูย์

PR
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อํานาจอนมุตักิารจดัหาแบบรวมศนูย์

PO / Contract
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อํานาจอนมุตักิารจดัหาแบบรวมศนูย์

PO อา้งองิสญัญาจะซื�อจะขาย 
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