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1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง ที่นำมาใช้ในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการมีคุณภาพและ

จัดซื้อจากผู้ขายทีผ่่านการคัดเลือกและอนุมัติตามความสามารถในการจัดหาบริการและสินค้าสอดคล้องกับความ
ต้องการของห้องปฏิบัติการ ตรงกับเงื่อนไขท่ีประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

2. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอกสำหรับแผนกพยาธิวิทยา 
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เท่านั้น   

 

3. คำจำกัดความ 
3.1 การคัดเลือกผู้ขาย หมายถึง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขายรายใหม่ทางด้านคุณภาพ (เช่น ความจำเพาะ/

ความไว หลักการ/วิธีวิเคราะห์ของน้ำยาทดสอบ  แหล่งอ้างอิง เป็นต้น) ด้านบริการ(เช่น บริการซ่อมบำรุง 
บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ) และด้านราคา เพ่ือนำเข้าบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับ
การคัดเลือกและผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้ (AVL) 

3.2 การประเมินผู้ขาย หมายถึง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขายซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอนุมัติได้(FM-LAB-006) โดยการประเมินทางด้านคุณภาพ(ข้อมูลเชิงประจักษ์
ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณลักษณะเชิงเทคนิคที่ระบุไว้ในเกณฑ์การจัดซื้อ รวมถึงอายุการใช้งานของ
สินค้า)  ระยะเวลาส่งของ และด้านบริการหลังการขาย 

3.3 คุณลักษณะเชิงเทคนิค หมายถึง คุณสมบัติของสินค้าด้านคุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ คุณลักษณะ
เฉพาะในการใช้งาน และคุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อ เช่น ความจำเพาะ ความไว ช่วงการตรวจวัด หลักการ/
วิธีวิเคราะห์ อายุการใช้งานหลังเปิดใช้ อายุการใช้งานก่อนเปิดใช้ เป็นต้น 

3.4 สิ่งอุปกรณ์ (สป.) หมายถึง สิ่งของทั้งมวลที่จำเป็นทั้งมวล สำหรับหน่วยทหารรวมทั้งที่มีไว้เพ่ือดำรงอยู่ และ
การปฏิบัติการของหน่วยทหาร เช่น อาหาร เครื่องแต่งกายเชื้อเพลิง สัตว์ ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุ
ระเบิด เครื่องจักรกล น้ำยาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น 

3.5 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย
นิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.6 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.7 สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู่ใน
สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
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3.8 งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่
ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ 

3.9 งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือ
แนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
คลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ใน
ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

3.10 การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และ
การจําหน่ายพัสดุ 

3.11 ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี้  

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกําหนด หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่   

๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
(๔) ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คํานึงถึง
ประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม 
(๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นสําคัญ 

3.12 เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ ได้รับไว้โดยได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการ ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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3.13 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของ
ศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.14 เจ้าหน้าที ่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
จากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

3.15 คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 
3.16 คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ

ภาครัฐ 
3.17  คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
3.18 คณะกรรมการ ค.ป.ท. หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
3.19 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
3.20 การพัสดุ : หมายถึง การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและการควบคุม ที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
3.21 เจ้าหน้าที่พัสดุ : หมายถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจาก

หัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ 
3.22 การซื้อ : หมายถึงการซื้อพัสดุทุกชนิดที่มีการติดตั้ง  ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการ

จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
3.23 การส่งกำลัง ( Supply) หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย และการ

จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าว   การส่งกำลังบำรุง เป็นกิจกรรม
สนับสนุนการช่วยรบกระทำเพ่ือให้หน่วยทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่ได้รับมอบ 
ประกอบไปด้วยงานสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ และ
การบริการอ่ืน ๆ   ซึ่งในการบริหารพัสดุสายแพทย์จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งกำลัง และการซ่อมบำรุง
เป็นส่วนใหญ่  

3.24 การกำหนดความต้องการ (Requirement) หมายถึง การกำหนดหรือการเสนอหรือคำขอในเรื่องสิ่ง
อุปกรณ์โดยผู้ใช้ตามจำนวนและในวันเวลาที่บ่งไว้ หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยชี้แจงเหตุผลในการเสนอ
ความต้องการและระบุสถานภาพของสิ่งอุปกรณ์ท่ีเสนอว่ามีคงเหลือเท่าใด(ตรวจสอบวัสดุคงคลัง) 

3.25 การจัดหา (Procurement) หมายถึง กรรมวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ 
3.26 การแจกจ่าย (Distribution) หมายถึง การรับ(ตรวจรับและประเมินผู้ขาย) การจ่าย(การนำไปใช้) การ

เก็บรักษา และการขนสิ่งอุปกรณ์ 
3.27 การควบคุม (Control or Inventory Management) หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุม

ทางการส่งกำลัง  การควบคุมทางบัญชี   หมายถึง วิธีดำเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการ



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
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ควบคุมการแจกจ่าย  การจ่ายเพ่ิมเติม  การรวบรวมบันทึกรายงาน  การจัดทำข้อมูลถาวรต่าง ๆ การสำรวจ  
การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์  การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ์   เพ่ือการประหยัดโดย
ต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการส่งกำลังและสายการบังคับบัญชา  นับตั้งแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่ระบบ
การส่งกำลังไปจนกระทั่งหน่วยใช้ได้ใช้หมดสิ้นไป และได้รับอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบก
แล้ว การควบคุมทางการส่งกำลัง   หมายถึง วิธีดำเนินการที่เก่ียวกับระบบการรายงาน การคำนวณ การ
รวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทั้งสิ้นได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มี
อยู่ อันจะเป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณ การจัดหา  การแจกจ่าย และการจำหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ 

3.28 การซ่อมบำรุง ( Maintenance) การกระทำเพ่ือให้สิ่งอุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้การได้ หรือทำให้สิ่งอุปกรณ์ท่ี
ใช้การไม่ได้คืนสู่สภาพที่ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ 

3.29 การจำหน่าย (Disposal) หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจาก
สูญไป สิ้นเปลืองไป(สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า 
เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้ หรอืสูญหาย ตาย เกินความต้องการหรือเป็นของล้าสมัย ไม่ใช้ในงานราชการต่อไป 

3.30 อัตราหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง (Inventory Turns) หมายถึง ตัวชี้วัดว่า การผลิตขององค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้หรือไม่ และการบริหารสินค้าคงคลังได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับการขาย  
ในทางธุรกิจการเปลี่ยนวัตถุดิบและสินค้าเป็นเงินให้เร็วที่สุด มีส่วนสำคัญในทางธุรกิจทำให้สามารถบริหารงบ
การเงินขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ 

                อัตราการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง(Inventory Turns)  
   = ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold : COGS) / ค่าเฉลี่ยของวัสดุคงคลัง (Inventory)* 
                   โดย  *ค่าเฉลี่ยของวัสดุคงคลัง = (วัสดุคงคลังต้นงวด + วัสดุคงคลังปลายงวด) / 2 

                 จำนวนวันของการขาย (Days Inventory) = วัสดุคงคลังต้นงวด / ปริมาณการขาย ณ งวดนั้น 
                อัตราการหมุนเวียนของปริมาณวัสดุคงคลัง(หน่วยเป็นวัน)  
    = วัสดุคงคลังต้นงวด / ค่าเฉลี่ยปริมาณการขายรายวัน ** 
                   โดย ** ค่าเฉลี่ยปริมาณการขายรายวัน = ผลรวมปริมาณการขายรายวัน / จำนวนวัน 

3.31 สินค้าคงคลัง(Inventory) หมายถึง ปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง (ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างถึงวัน
และเวลาที่ตรวจนับ) ซึ่งก็หมายถึงทรัพย์สินของโรงพยาบาล ณ ขณะนั้นๆ เช่นกัน 

3.32 ปริมาณสินค้าคงคลังท่ีน้อยท่ีสุดที่ต้องมี (Minimum stock / Safety stock / Buffer stock) หมายถึง 
ปริมาณสินค้าคงคลังที่น้อยที่สุดที่จะต้องมีเพ่ือใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในขณะที่ปัจจัย
ภายในต่างๆ ได้รับการควบคุม (หรือประมาณการ)ไว้ ซึ่งก็คือปริมาณสินค้าขั้นต่ำที่กิจการต้องเก็บไว้ เพื่อใช้
ป้องกันไม่ให้มีสินค้าขาดแคลน เช่น กรณีกำหนดให้มีการจัดซื้อสินค้าแต่ละรายการทุกสามเดือน  Minimum 
Stock = ปริมาณการใช้สูงสุดต่อสามเดือน – ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อสามเดือน  
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3.33 จุดสั่งซ้ือ (reorder point / re-order level / ordering point)  คือ จุดที่ระดับปริมาณของสินค้าจุดใด
จุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่กิจการจะต้องทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ ทั้งนี้อาจกำหนดเป็นระดับเดียวกันกับ 
minimum stock 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

4.1 กำหนดเกณฑ์การจัดซื้อ  
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ ให้กำหนดไว้ในแบบบันทึกเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบ

คุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-179)  มีดังนี้ 

1) มีอายุการใช้งาน (Expired date) ไม่น้อยกว่า 120 วันนับจากวันตรวจรับ  แต่อาจมีกรณียกเว้นได้ 
ดังนี้ 
- สารควบคุมคุณภาพต่างๆ เช่น  กรณีจัดซื้อ chemistry control material ที่เป็น lot ใหม่ อาจกำหนด

เกณฑ์อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 360 วัน แต่ถ้าเป็น Lot เดิมที่ต้องการใช้ต่อเนื่องจากการจัดซื้อครั้งที่
ผ่านมา อาจกำหนดเกณฑ์อายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 90-180 วัน เป็นต้น 

- น้ำยาหรือวัสดุที่มีอัตราการใช้ต่อเดือนน้อย อาจกำหนดเกณฑ์อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 180 วัน(กรณี
จัดซื้อปีละ 2-3 ครั้ง เช่น น้ำยา RPR เป็นต้น) หรือ 360 วัน(กรณีจัดซื้อปีละ 1-2 ครั้ง เช่น น้ำยา 
Leptospira Ab, RF เป็นต้น)   

- น้ำยาหรือวัสดุนั้นมีอายุการใช้งานสั้นเป็นปกติอยู่แล้วนับจากวันผลิต เช่น น้ำยาเซลล์ทางธนาคารโลหิต 
(standard cell, control cell), CBC control, น้ำยาตรวจ blood gas, Calibrator ของบาง test 
เป็นต้น อาจกำหนดเกณฑ์อายุการใช้งานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติด้านความคงตัวเฉพาะของแต่ละ
รายการไม่น้อยกว่า 25 วัน หรือ 60 วัน หรือ 90 วัน น้ำยาหรือวัสดุกลุ่มนี้ ควรจัดซื้อในปริมาณที่พอใช้
ตามอายุการใช้งาน 

- น้ำยาหรือวัสดุที่แถมมา กำหนดเกณฑ์อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25 วัน 
2) อุณหภูมินำส่งสอดคล้องกับข้อกำหนดในการเก็บรักษาของผู้ผลิต เช่น น้ำยาหรือวัสดุที่ต้องแช่เย็นให้

นำส่งในสภาวะอุณหภูมิไม่เกิน 10 °C (ช่วงยอมรับได้ 1-10 °C)  กรณีต้องแช่แข็งให้นำส่งในสภาวะ
อุณหภูมิไม่เกิน   -15 °C (ช่วงยอมรับได้ -15 °C ถึง -25 °C)   และต้องนำส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 
ชั่วโมงนับจากวันที่บรรจุหีบห่อ  

3) มีการบรรจุหีบห่อแข็งแรงไม่แตกหรือฉีกขาดง่าย 
4) ระยะเวลาส่งมอบตามระเบียบพัสดุ เช่น  กรณีตกลงราคามีระยะเวลาส่งมอบไม่กิน 5 วันทำการ 
5) จำนวนและข้อมูลนำส่งครบถ้วนถูกต้อง 
6) คุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิคตรงตามที่กำหนดไว้ เช่น Specificity,   Sensitivity,   Linearity,  

Detection limit, Method, Precision เป็นต้น 
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7) มีการบริการที่ดี ได้แก่ การให้บริการทั่วไป(เช่น ความสะดวกในการติดต่อกับผู้ขายทางโทรศัพท์/โทรสาร, 
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยพนักงานขายหรือ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตภัณฑ์, การแสดงใบเสนอราคา แคต
ตาล็อก  ตัวอย่างสินค้า)  การให้บริการหลังการขาย (เช่น การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์โดยพนักงานขาย, 
ความสม่ำเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย,การช่วยแก้ปัญหาโดยพนักงานผู้ขาย, ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน)  การให้บริการในการสั่งซื้อสินค้า(เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์  โดย
พนักงานรับสั่งสินค้า, การติดต่อกลับของพนักงานขาย) การประกันคุณภาพ/ระยะเวลาการประกัน/ทำ
ตามสัญญา (เช่น รับเปลี่ยนน้ำยาหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถใช้ทันวันหมดอายุ  โดยจะแลกเปลี่ยนก่อน
ถึงวันหมดอายุ  3 เดือน)  

8) มีคุณภาพดีและคงทนอย่างน้อยจนถึงวันหมดอายุ 
9) ราคายุติธรรม เหมาะสมกับระดับคุณภาพ  เช่น ไม่สูงกว่าราคาเดิมที่เคยซื้อ   กรณเีป็นน้ำยาหรือวัสดุที่มี

การจัดซื้อรวมกันทั้งจังหวัดจะจัดซื้อกับบริษัทที่ประกวดราคาได้  ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทที่ประกวดราคาได้
ไม่สามารถส่งสินค้าได้ จะจัดซื้อกับบริษัทที่ประกวดได้ลำดับที่ 2 และ3 ตามลำดับ 
 

4.2 การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 
4.2.1 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ระบุหัวข้อประเมินและเกณฑ์ระดับคะแนนไว้ในแบบ

คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-LAB-028)  ดังนี้ 

1) ด้านคุณภาพ กำหนดสัดส่วนคะแนนประเมินไว้ 40%  ได้แก ่
- เป็นบริษัท/ห้าง/ร้านที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย   
- กรณเีป็นผู้นำเข้า มีเอกสารการขออนุญาตนำเข้าและขอจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย 
- มีใบรับรองผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ใบรับรองระบบมาตรฐานการผลิตจากสถาบันมาตรฐาน 
- มีเอกสารประกอบชุดตรวจที่แสดงข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค (Specific 

Performance Characteristics) เช่น  Specificity,   Sensitivity,   Linearity,  Method, 
Precision เป็นต้น 

- กรณีเป็นน้ำยาที่ใช้กับเครื่องอัตโนมัติต้องแสดงหลักฐานการประเมินความถูกต้องแม่นยำ และ
ข้อมูลการสอบทวนกระบวนการวิเคราะห์(validation) ของน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทั้งระบบ
ร่วมกันจากผู้ผลิตทุกการทดสอบที่นำมาใช้ในในงานให้บริการ โดยระบุชื่อเครื่องและรุ่นใน
เอกสารประกอบน้ำยาตรวจวิเคราะห์ว่าสามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์นั้นได้ 

- น้ำยา/วัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค(Specific Performance Characteristics) ที่
เหมาะสมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ    

- มีข้อมูลการทวนสอบ (verification) แสดงผลการทดสอบหรือผลการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์/
เครื่องมือ/ชุดทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
ชั้นนำ 
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- ชื่อเสียงด้านคุณภาพของยี่ห้อสินค้าท่ีมีให้บริการ  พิจารณาจากความนิยมในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (site reference) 

- ผลการทดลองใช้งานเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือหรือชุดทดสอบระดับใกล้เคียงกันที่
ห้องปฏิบัติการใช้อยู่ได้ผลดีเท่ากันหรือดีกว่า 

- อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การจัดซื้อ  
2) ด้านบริการ กำหนดสัดส่วนคะแนนประเมินไว้ 30%    ได้แก่ ความเพียงพอของช่างเทคนิค  มี

บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์  
3) ด้านราคา  กำหนดสัดส่วนคะแนนประเมินไว้ 30%    ได้แก่ ราคาน้ำยาหรือวัสดุที่มีคุณภาพใน

ระดับเดียวกันไม่แพงกว่ารายอ่ืน ควรใกล้เคียงกับราคากลางของจังหวัดหรือเขต และไม่ควรเกิน 
80 % ของราคาค่าบริการที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

4.2.2 ประเมินผู้ขายรายใหม่ตามเกณฑ์ ข้อ 4.2.1  โดยเกณฑ์ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

4.2.3 นำรายชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากข้อ 4.2.2 มาข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกและ
ผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้(AVL) (FM-LAB-006) โดยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ขายรายใหม่ นำเสนอผู้จัดการ
วิชาการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา พิจารณาอนุมัติ 
 

4.3 การกำหนดความต้องการ 
4.3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการวิชาการและผู้ใช้สิ่งอุปกรณ์ร่วมกันจัดทำแผนการจัดซื้อ

ประจำปี (FM-LAB-047)  โดยวิเคราะห์จากปริมาณการใช้ย้อนหลังไป 3 ปี ร่วมกับข้อมูลแนวโน้ม
การใช้ในปัจจุบันและอนาคต  จัดทำให้เสร็จสิ้นก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ 

4.3.2 ในการกำหนดความต้องการจัดหาแต่ละครั้งใหร้ะบจุำนวนสิ่งอุปกรณแ์ต่ละรายการสำหรับการใช้
งานไดป้ระมาณ 1-3 เดือน  อย่างไรก็ตามการระบุจำนวนสิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดหาในแต่ละครั้งหรือ
รอบนั้น ให้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณใช้งานต่อเดือน 
อายุการใช้งาน ขนาดบรรจุ ราคาต่อหน่วย สภาวะแวดล้อมและสถานที่เก็บรักษา  เพ่ือไม่ให้
เป็นภาระด้านงานธุรการและการเก็บรักษา  ลดความเสี่ยงต่อการไม่มีสิ่งอุปกรณ์ใช้งาน  ป้องกัน
การใช้สิ่งอุปกรณ์ท่ีหมดอายุเนื่องจากมีวัสดุคงคลังมากเกินไป 

4.3.3 การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ประเภทใช้สิ้นเปลืองทั้งน้ำยาและวัสดุ ใหด้ำเนินการขออนุมัติจัดหาล่วงหน้า
ก่อนถูกใช้หมดประมาณ 15 – 30 วัน หรือเมื่อถึงระดับ minimum stock 

4.3.4 ผู้ใช้สิ่งอุปกรณ์ตรวจสอบวัสดุคงคลังและคงเหลือ ณ จุดใช้งาน ทุกวันสิ้นเดือน แล้วระบุความ
ต้องการแต่ละครั้งด้วยแบบกำหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์(FM-LAB-007)  
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4.3.5 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  ผู้จัดการวิชาการ ผู้จัดการคุณภาพ และผู้ใช้สิ่งอุปกรณ์ เป็นกรรมการ
พิจารณาความจำเป็น ความเหมาะสม  ระบุเกณฑ์การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการที่เสนอ
ความต้องการมาลงในแบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย (FM-LAB-178) 
 

4.4 การขออนุมัติจัดซื้อจัดหา 
4.4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุห้องปฏิบัติการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหา พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
ก. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการซึ่งออกโดยเหล่าสายวิทยาการต่างๆ ของกองทัพบก 

จำนวน 2 ชุด 
ข. แบบกำหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-007)   จำนวน 2 ชุด 
ค. แบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย (FM-LAB-178) จำนวน 2 ชุด 

4.4.2 นำเสนอเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ   พลา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  
นายทหารส่งกำลังและบริการ นายทหารงบประมาณ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะ
รา  ตามลำดับ 

4.4.3 เมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  ลงลายมือชื่ออนุมัติให้จัดซื้อจัดหาได้แล้ว  
พลาธิการ แผนกส่งกำลังและบริการ จะดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อหรือการจ้างตามข้อ 4.5  
 

4.5 การซื้อ หรือการจ้าง     
พลาธิการ แผนกส่งกำลังและบริการ จะดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อหรือการจ้างตามข้อกำหนดของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(EX-LAB-005) เช่น ออก
ใบสั่งซ้ือ เป็นต้น 
 

4.6 การตรวจรับและเบิกจ่าย 
4.6.1 เมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ตามท่ีระบุในใบสั่งซื้อ ให้มีการตรวจสอบและตรวจรับสิ่งอุปกรณ์โดย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำเดือนของโรงพยาบาลที่มีคำสั่งแต่งตั้ง  และใช้สถานที่ตรวจรับที่
กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมในแต่ละครั้ง 

4.6.2 ในระหว่างการตรวจรับ ให้ผู้ใช้สิ่งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่พัสดุของห้องปฏิบัติการร่วมตรวจรับ นำชี้
และดำเนินการดังนี้ 
ก. ทำการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับการส่งมอบจากผู้ขาย และบันทึกข้อมูลประเมินผู้ขายลงใน

แบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย(FM-LAB-178) โดยให้คะแนนตาม
เกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 
1) อายุการใช้งาน  
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- ได้คะแนนเต็ม 10 เมื่อมีวันหมดอายุ(Expired date) ไมน่้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนดไว้ใน
เกณฑ์การจัดซื้อ เช่น อายุการใช้งานของน้ำยาทดสอบไม่น้อยกว่า 120 วัน นับจากวันส่ง
มอบ เป็นต้น 

- ได้ 0 คะแนน เมื่อมีอายุการใช้งานน้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การจัดซื้อ 
2) อุณหภูมินำส่ง 

- ได้คะแนนเต็ม 10 เมื่อมีอุณหภูมินำส่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิต 
- ได้ 0 คะแนน เมื่อมีอุณหภูมินำส่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิต 

3) การบรรจุหีบห่อ 
- ได้คะแนนเต็ม 5 เมื่อมีการหีบห่อแข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหายของสิ่งอุปกรณ์ได้ 
- ได้ 0 คะแนน เมื่อพบมีการแตกหรือฉีกขาดของวัสดุที่ใช้หีบห่อสิ่งอุปกรณ์  

4) ระยะเวลาส่งมอบ  
- ได้คะแนนเต็ม 10 เมื่อส่งมอบได้ภายในจำนวนวันที่กำหนดนับจากวันถัดไปของวันออก

ใบสั่งซื้อโดยไม่นับวันหยุดราชการ เช่น ส่งมอบไม่เกิน 5 วันทำการกรณีจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เป็นต้น 

- ได้ 0 คะแนน เมื่อส่งมอบไม่ทันเวลาที่กำหนด 
5) จำนวนและข้อมูลนำส่ง 

- ได้คะแนนเต็ม 5 เมื่อจำนวนนำส่งและข้อมูลนำส่งถูกต้องตรงตามท่ีระบุในใบสั่งซื้อ 
- ได้ 0 คะแนน เมื่อจำนวนนำส่งและข้อมูลนำส่งไม่ตรงตามท่ีระบุในใบสั่งซื้อ 

ข. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำเดือนของโรงพยาบาลและหัวหน้าห้องปฏิบัติการลงนาม
รับรองผลการตรวจรับและประเมินผู้ขายในแบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และ
ประเมินผู้ขาย(FM-LAB-178) สำหรับเกณฑ์ผ่านของการประเมินผู้ขายในแต่ละครั้งที่ตรวจรับ
ต้องได้คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ 75% ของคะแนนเต็ม  

ค. ถ้าสิ่งอุปกรณ์รายการใดมีอายุการใช้งานน้อยกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ อาจพิจารณาตรวจรับเข้าคลัง
ไดใ้นกรณีต่างๆ ดังนี้ 

1) สิ่งอุปกรณ์นั้นมีจำนวนรวมทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้หมดก่อนถึงวันหมดอายุ  โดย
พิจารณาจากข้อมูลอัตราการใช้เฉลี่ยต่อเดือน 

2) สิ่งอุปกรณ์ที่ซื้อต่อเนื่องจาก lot เดิมที่กำลังใช้งานอยู่ เช่น  chemistry control, 
Immunology control แต่ต้องเป็นไปเงื่อนไขตามข้อ 4.1) 

3) สิ่งอุปกรณ์ที่แถมมา(FOC)  ถ้ามีอายุการใช้งานน้อยกว่า 25 วัน อาจพิจารณารับเข้า
คลังได้ทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ให้บันทึกปัญหาหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดไว้ 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการกำจัดขยะ และมีการระมัดระวังในการใช้งาน 
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4.6.3 กรณีมีรายการสิ่งอุปกรณ์ใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจรับ ให้บันทึกรายละเอียดการตรวจพบสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับข้อกำหนดลงในส่วนท้ายของแบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมิน
ผู้ขาย(FM-LAB-178) เพ่ือปฏิบัติการแก้ไขต่อไป (เช่น เปลี่ยนสินค้า  ส่งมอบสินค้าใหม่แทน
สินค้าเดิม เป็นต้น) 

4.6.4 พลาธิการ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา บันทึกการเบิกการรับ-จ่าย สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองระหว่าง
คลังของ พลาธิการ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา กับคลังของแผนกพยาธิวิทยา ลงในบัตรบัญชีคุม
ชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง(ทบ. ๔๐๐-๐๖๘)  

4.6.5 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ลงชื่อเบิกสิ่งอุปกรณ์ท่ีผ่านการตรวจรับแล้วในใบเบิก(แบบ ทบ. 400-
006) จำนวน 4 ใบ 

4.6.6 เจ้าหน้าที่พัสดุห้องปฏิบัติการ ลงบันทึกข้อมูลน้ำยาและวัสดุที่รับเข้ามาลงในแบบบันทึกรอบการ

จัดซื้อน้ำยาและวสัดุ (FM-LAB-302) ซึ่งมีข้อมูล ลำดับ(ชี้บ่งหน้าบัญชีคุมน้ำยาและวัสดุ),  วันที่ขอ
อนุมัต,ิ เลขที่ใบสั่งซื้อ, วันที่สั่งซื้อ,  เลขที่ใบส่งสินค้า, วันที่ส่งมอบสินค้า,  เลขที่ใบเบิก, วัน
หมดอายุ, วันรับเข้า, จำนวนที่รับเข้ามาในแต่ละรอบการจัดซื้อ และ  Lot No. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะถูกคัดลอกนำไปบันทึกในแบบบันทึกที่ใช้ในข้อ 4.6.7 อีกทอดหนึ่ง 

4.6.7 เจ้าหน้าที่พัสดุห้องปฏิบัติการลงบันทึกการรับ-จ่าย-คงเหลือระหว่างคลังของแผนกพยาธิวิทยากับ
ผู้ใช้งานลงในทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ รพ.5 (FM-LAB-051) และในแบบบันทึกบัญชีรายการ
น้ำยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และจำนวนคงเหลือ (FM-LAB-188) 

4.6.8 บันทึกนำเข้าสิ่งอุปกรณ์ลงในโปรแกรมระบบควบคุมวัสดุคงคลังในระบบคอมพิวเตอร์ 
4.6.9 ชี้บ่งสิ่งอุปกรณ์ทีร่ับเข้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมการเบิก-จ่ายหรือการใช้ให้เป็นไป

ตามลำดับก่อนหลังตามหลัก FEFO/FIFO  และป้องกันการขาดแคลนสิ่งอุปกรณ์ด้วยวิธีการ
ดังนี้ 
1) ข้อมูลวันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์  ลำดับหน่วยหรือกล่องที่เท่าไหร่จากที่ตรวจรับเข้าคลังทั้งหมด  

เลขหน้าทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ รพ.5   และทำเครื่องหมายสีแดงว่า MIS ลงบนส่ิง
อุปกรณ์หรือบนกล่องบรรจุสิ่งอุปกรณ์ในลำดับหน่วยที่ถึงจุดสั่งซ้ือ 

2) พิมพ์ Barcode sticker ซึ่งระบุข้อมูลของสิ่งอุปกรณ์แต่ละหน่วย  ติดเป็นฉลากลงบนแต่
ละหน่วยสิ่งอุปกรณ์หรือบนกล่องบรรจุสิ่งอุปกรณ์ 

4.6.10 เมื่อผู้ใช้งานต้องการเบิกสิ่งอุปกรณ์ ให้เบิกจากเจ้าหน้าที่พัสดุของห้องปฏิบัติการ และสแกน 
barcode sticker ที่ติดเป็นฉลากชี้บ่งสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการเบิกเพื่อจ่ายออกจากคลังวัสดุใน
โปรแกรมระบบควบคุมวัสดุคงคลัง 

4.6.11 เมื่อมีการใช้สิ่งอุปกรณ์ ให้ผู้เบิกใช้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการนำออกมาใช้งานน้ำยา สาร
มาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม และสิ่งอุปกรณ์อ่ืนๆ (FM-LAB-187)  โดยระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์  
Lot number,  Expiration date  ลำดับการใช้งาน วันเดือนปีที่เปิดใช้และวันหมดอายุหลังเปิด
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ใช้ลงบนภาชนะบรรจุสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ เพ่ือควบคุมให้มีการใช้งานเป็นไปตามหลัก FEFO/FIFO 
และช่วยป้องกันการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เสื่อมคุณภาพ 

4.6.12 เมื่อถึงวันสุดท้ายของครึ่งปีงบประมาณและวันสิ้นปีงบประมาณ(วันที่ 31 มีนาคม และ 30 
กันยายน ของทุกปี) ให้ผู้ใช้งาน  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่พัสดุห้องปฏิบัติการ ร่วมกัน
ตรวจนับยอดสิ่งอุปกรณ์คงเหลือ บันทึกสรุปข้อมูลรับ-จ่าย-คงเหลือในใบรายงานสถานภาพยา
และเวชภัณฑ์ (FM-LAB-040) เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยเหนือบังคับบัญชา 

4.6.13 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่พัสดุห้องปฏิบัติการและผู้จัดการวิชาการดำเนินการสรุปข้อมูล
ประเมินผู้ขายจากทุกรอบการจัดซื้อที่บันทึกไว้ในแบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และ
ประเมินผู้ขาย(FM-LAB-178) โดยนำมาบันทึกไว้ในแบบบันทึกรับพัสดุ ชื่อผู้ขายและประเมิน
ผู้ขายในรอบปีงบประมาณ(FM-LAB-205) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผู้ขายประจำปี 

4.6.14 ใช้แบบประเมินผู้ขาย(FM-LAB-026) เพ่ือประเมินผู้ขายประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลผล
การตรวจรับใน แบบบันทึกข้อมูลสะสมผลการตรวจรบัพัสดุและประเมินผู้ขายแตล่ะรายในรอบ 1 

ปีงบประมาณ(FM-LAB-205)  และข้อมูลทวนสอบ(verification)ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
การใช้งานสินค้าจริงและและบริการหลังการขาย  มาประกอบการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละ
เกณฑ์ประเมิน ทัง้ผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกและ
ผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้(AVL) (FM-LAB-006)   ซ่ึงเกณฑ์ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 ของคะแนนเต็ม 

4.6.15 นำผลการประเมินผู้ขายมาวิเคราะห์เพ่ือสื่อสารให้ผู้ขายนำไปปรับปรุงบริการและประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดซื้อในปีต่อไป กรณีต้องการให้ผู้ขายปรับปรุงบริการให้แจ้งผู้ขายด้วยใบร้อง
ขอให้ผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (FM-LAB-032) 

 

5. บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
5.1 แบบบนัทึกเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-179) 

5.2 บัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้ (FM-LAB-006) 
5.3 แบบกำหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-007)    
5.4 แบบประเมนิผู้ขาย(FM-LAB-026) 
5.5 แบบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-LAB-028) 
5.6 ใบร้องขอให้ผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (FM-LAB-032) 
5.7 บัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง(ทบ. ๔๐๐-๐๖๘)  
5.8 ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ รพ.5 (FM-LAB-051)  
5.9 แบบบนัทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย(FM-LAB-178) 
5.10 แบบบนัทึกการนำออกมาใช้งานน้ำยา สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุมและสิ่งอุปกรณ์อื่นๆ(FM-LAB-187)   
5.11 บัญชีรายการน้ำยา/วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และจำนวนคงเหลือ (FM-LAB-188) 
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5.12 รายงานสถานภาพยาและเวชภณัฑ์ (FM-LAB-040) 
5.13 ใบเบิก(แบบ ทบ. 400-006) 
5.14 แผนจัดซื้อนำ้ยาและวัสดุ (FM-LAB-047) 
5.15 แบบบนัทึกรอบการจัดซื้อนำ้ยาและวัสดุ (FM-LAB-302) 
5.16 แบบบนัทึกข้อมูลสะสมผลการตรวจรับพัสดุและประเมินผู้ขายแต่ละรายในรอบ 1 ปีงบประมาณ(FM-LAB-205) 
 

6. ภาคผนวก 

6.1 ภาคผนวก 1 ตัวอย่างการบันทึกใน แบบบันทึกเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาและวสัดุ (FM-LAB-179) 

 
 
 
 
 
 
 

FM-LAB-179/01 (01/10/2560)

แบบบันทึกเกณฑ์ท่ีใช้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของน ้ายาและวัสดุ วันท่ีบันทึกครั งล่าสุด

รายการส่ิงอุปกรณ์                                    หลักเกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิคของน า้ยาและวัสดุท่ีต้องการ

Method/Principle CV-between run Linearity/Measurement range Specificity(%) Sensitivity(%

)

อ่ืนๆ

น า้ยาทดสอบ Anti-HIV Immunochromatography 99.0 99.5 ได้รับอนุญาตผลิตหรือน้าเข้าจาก สนง. คณะกรรมการอาหารและยา

ชุดน า้ยาตรวจหา Glucose Hexokinase ≤ 2.66% 2 -700 mg/dL อายุการใช้งาน≥120 วันนับในวันส่งมอบ และ ≥28 วันหลังเปิดใช้

ชุดน า้ยาตรวจหา Creatinine Enzymatic IFCC-IDMS ≤ 3.33% Serum: 0.10-30.00 mg/dL อายุการใช้งาน≥120 วันนับในวันส่งมอบ และ ≥28 วันหลังเปิดใช้
ชุดทดสอบการตั งครรภ์(Urine 

Pregnancy Test kit)

Immunochromatography HCG ≥25 mIU/mL

ชุดน า้ยาตรวจหา HbA1c competitive turbidimetric 

inhibition immunoassay 

(TINIA)

≤ 2.00% เป็นวิธีท่ีได้รับการรับรองจาก NGSP

แถบตรวจน า้ตาลในเลือดชนิดพกพา Biosensor ≤ 2.66% 10 - 600 mg/dL ชนิดของเลือดท่ีใช้ได้ ได้แก่ capillary, artery, vein, Neonate 

(เลือดจากเด็กทารกแรกเกิด)

                                                                        จัดท้าโดย                                ทบทวนโดย

(ลงช่ือ)  ..........................................................(ลงช่ือ)  ............................................ (ลงช่ือ)  ............................................ (ลงช่ือ)           ................................................................

          (...................................................)       (...................................................)        (...................................................)                        (...................................................)
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วันท่ี .............................................................วันท่ี ................................................. วันท่ี ................................................. วันท่ี           .....................................................................



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 13 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.2 ภาคผนวก 2  ตัวอย่าง แบบบัญชีรายชื่อผู้ขายท่ีได้รับการคัดเลือกและผา่นการอนุมตัิให้จัดซื้อได้ (FM-LAB-006) 
                                                                                                                        FM-LAB-006/02(01/10/2562) 

บัญชีรายชื่อผู้ขายท่ีได้รบัการคดัเลอืกและผ่านการอนุมัติใหจ้ัดซื้อได้ (Approved Vendor List; AVL)           หน้า 

ประเภทสินค้า/บริการ : น้ำยาและวัสดทุางพยาธิวิทยา                                                                      แก้ไขคร้ังที่:    12                                                                                                            
วันท่ีแก้ไข/อนุมัติ:  

                            

ลำดับ 

ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ Rating 

Score (%) 

พนักงานขาย วันที่นำเข้าสู่ AVL 

1      

2      

3      

4      

5      

จัดเตรียมโดย : 

        พ.อ. 

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

               หัวหน้าห้องปฏิบตัิการ 

 

อนุมัติโดย :                 

                   พ.อ.       

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

                            ผอ.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 14 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.3 ภาคผนวก 3  ตัวอย่าง แบบกำหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์ (FM-LAB-007)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบก้าหนดความต้องการส่ิงอุปกรณ์ท่ีน้ามาใช้ในแผนกพยาธิวิทยา  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  FM-LAB-007/07 (01/10/2560)

ผู้ขายท่ีเคยมีการจัดซื อ :

ผู้แทนขาย :  นายวรัท  ภักดีสุจริต    โทร.088-5616196 หนา้ 1/2 R….

หน่วยใช้ส่ิงอุปกรณ์ : แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  100/123 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร   จ. สกลนคร  47000. โทร. 042-712867 ต่อ 131 คงเหลือ เกณฑ์ ผู้ก าหนดความต้องการ สป. MAX

สถานท่ีส่งและตรวจรับส่ิงอุปกรณ์ : ณ วันที่ อายุ และควบคุมการน าไปใช้งาน STK อุณหภูมทิี่ หน้า บ/ช

Spec.No. รหัสสินค้า รายการน า้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม Lot No.ที่รับเข้าคร้ังก่อน วันหมดอายุ 0/01/2443 ใช้งาน 3mnt ใช้เก็บรักษา คุมสต๊อค

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราประจ าเดือน….............พ.ศ......... รวมเงินทั้งส้ิน 0

…....................... ประธานกรรมการ เคร่ืองมอืที่เก่ียวข้องกับ สป. ที่จัดหา : (ลงชื่อ)          ผู้บันทึก

…....................... กรรมการ งาน/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ สป. ที่จัดหา:                (สุวรรณวงค์ หมทูอง)

…....................... กรรมการ งบประมาณที่ใช้ในการจัดหา สป . : ต าแหน่ง นายสิบพยาธิวิทยา

วันที่ วันที่ เอกสาร เลขที่ ลงวันที่ วันที่รับ/จ่าย สป.รับจาก-จ่ายให้ วันที่ 0/01/2443

ขออนุมติั เสนอราคา ใบส่ังซ้ือ 0 0/01/2443 0/01/2443 ผู้ขาย-พลา. (ลงชื่อ) พ.อ.......................... ผู้ขอเบิก สป.เข้าคลังพยาธิ

0/01/2443 ใบส่งของ 0 0/01/2443                (ฉัตรมงคล  คนขยัน)

              ใบเสนอราคาเลขที่ : ใบเบิก สป. 0 0/01/2443 0/01/2443 พลา.-พยาธิ ต าแหน่ง ประจ า มทบ.29  ช่วยราชการ รพ.ค่ายฯ

ข้อก้าหนดท่ีใช้ในการประเมินผู้ขาย วันที่ 0/01/2443

ข้อ รายการประเมิน เกณฑ์ผ่าน หน่วยนับ คะแนนเต็ม คะแนนหัก รายการส่ิงอุปกรณ์ที่เสนอความต้องการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความจ าเป็น 

1 ระยะเวลาน าส่งนับจากวันถัดจากวันที่ออกใบส่ังซ้ือ ≤5 วันท าการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) วัน 10 ความเหมาะสม และก าหนดเกณฑ์การจัดซ้ือไว้แล้วเมือ่วันที่ 0/01/2443 โดย

2 อายุการใช้งานและระบบ FEFO ≥ 25,60,90,120,180,210,360 วัน 10 10.00 (ลงชื่อ) พ.อ........................................................ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

3 อุณหภูมนิ าส่ง ≤ -20, 10, 30   °c 10                       (ฉัตรมงคล   คนขยัน)

4 บรรจุภัณฑ์/การหีบห่อ/การปิดผนึกในแต่ละส่ิงอุปกรณ์ สภาพดี 5 (ลงชื่อ)  ทนพ.  .............................................   ผู้จัดการวิชาการ…................

5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูน าส่งและจ านวนน าส่งตามใบส่งของหรือเอกสารน าส่ง จ านวนน าส่งครบ 5                       (นายสิปปนนท์   ศรีวะรมย์)

(ลงชื่อ) ร.ต.หญิง...............................................  ผู้จัดการคุณภาพ

                      (อรกัญญา  ทรงทอง)

คะแนนเต็ม 40 คะแนน  เกณฑ์ผ่านต้องได้ ≥ 30 คะแนนข้ึนไป



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 15 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.4 ภาคผนวก 4 ตัวอย่างการบันทึกใน แบบประเมินผู้ขาย (FM-LAB-026) 

 

แบบประเมินผู้ขาย

หน่วยงาน : แผนกพยาธิวิทยา  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา √ ประเมนิรายปี

ผู้ขาย : XXXXXXXX Co.,Ltd. ประเมนิพิเศษ

วันทีป่ระเมนิ : 26 กันยายน 2563

ล าดับ รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้

1 การส่งของตรงเวลา/ทันเวลาทีก่ าหนด 10 10

2 วิธีการน าส่งถูกต้อง ควบคุมอุณหภูมนิ าส่งตามข้อก าหนด 10 10

3 บรรจุภัณฑ์/การหีบห่อ/การปิดผนึกในแต่ละส่ิงอุปกรณ์ 5 5

4 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูน าส่งและจ านวนน าส่งตามใบส่งของหรือเอกสารน าส่ง 5 5

5 อายุการใช้งานนับจากวันได้รับพัสดุและระบบ FEFO 10 8.96

6 บริการหลังการขาย ( เช่น สนับสนุน Interlab comparison, สอบเทียบเคร่ืองมอื เป็นต้น) 5 5

7 การสนับสนุนด้านวิชาการ (มกีารอบรมวิชาการ /สนับสนุนเอกสาร+บันทึกด้านวิชาการ) 5 5

8 การบริการของช่างและพนักงานขาย (ช่วยแก้ไขปัญหาภายใน 24 ช.ม.) 10 10

รวม 60 58.96

เกณฑ์ผ่านการประเมิน ≥ 80% ร้อยละ 98.27

สรุป : ผ่าน

วิธีการประเมิน

1.  รายการประเมนิล าดับที ่1-5 ให้ใช้คะแนนเฉล่ียจากข้อมลูการตรวจรับในแบบบันทึก

ข้อมลูสะสมผลการตรวจรับพัสดุและประเมนิผู้ขายแต่ละรายในรอบ 1 ปีงบประมาณ

(FM-LAB-205) ส่วนรายการประเมนิล าดับที ่6-8 ให้ใช้วิธีการประเมนิตามข้อ 2-4

2.  กรณีปฏิบัติได้ครบถ้วน/ ดี / สม่ าเสมอ   ในหัวข้อนั้น ให้คะแนนเต็ม 

3. กรณีปฏิบัติไมค่รบถ้วน ให้คะแนนคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม

4. กรณีไมไ่ด้ปฏิบัติในรายการนั้น ไมใ่ห้คะแนน

ลงชื่อผู้ประเมนิ       ..........................................................................
                           (นายศาสตร์ศิลป์  ไชยพงศ์)

                    ผู้จัดการวิชาการ……………………………...ภูมคุ้ิมกันวิทยาคลินิก

ลงชื่อผู้ประเมนิ      ..........................................................................

                            (นายสิปปนนท์   ศรีวะรมย์)

                    ผู้จัดการวิชาการ……………………………...ภูมคุ้ิมกันวิทยาคลินิก

ลงชื่อผู้ประเมนิ   พ.อ. ..................................................................

                          ( ฉัตรมงคล  คนขยัน )

                        หัวหน้าห้องปฏิบัติการ



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 16 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.5 ภาคผนวก 5 ตัวอย่าง แบบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-LAB-028) 

 

                                    FM-LAB-028/07(01/10/2560)

แบบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
ประเภทสินค้า/บริการ : น้ ายาและวัสดุห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

บริษัท/ห้าง/ร้าน

ช่วงเวลาการประเมนิผล ม.ีค. ก.ย. พิเศษ ………….. ปี………

หน่วยงานที่ประเมนิ : แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา                                          เกณฑ์ระดับคะแนน

หัวข้อประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ควรปรับปรุง(1) รวม

1. คุณภาพ(Quality)   ม ี 10  ข้อ  คะแนนเต็มข้อละ 4 คะแนน  ตัวคูณ = 1  คะแนนเต็มรวม = (4 x 10)  = 40

    1.1 บริษัท/ห้าง/ร้านที่จัดต้ังข้ึนถูกต้องตามกฎหมาย 4 4.00

    1.2 กรณีจ าหน่ายสินค้าน าเข้า มเีอกสารการขออนุญาตน าเข้าและขอจ าหน่ายเคร่ืองมอืแพทย์ในประเทศไทย 4 4.00

    1.3  มใีบรับรองผลิตภัณฑ์ 4 4.00

    1.4 มเีอกสารประกอบชุดตรวจที่แสดงข้อมลูคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค 4 4.00

    1.5 กรณีขายน้ ายาที่ใช้กับเคร่ืองอัตโนมติัต้องแสดงหลักฐานการประเมนิความถูกต้องแมน่ย า และข้อมลูการสอบ

ทวนกระบวนการวิเคราะห์(validation) 4 4.00

    1.6 ผลิตภัณฑ์มคุีณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค(Specific Performance Characteristics) ที่เหมาะสมสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์การใช้งาน และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 4 4.00

   1.7 มข้ีอมลูการทวนสอบ (verification) แสดงผลการทดสอบหรือผลการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ /เคร่ืองมอื/ชุด

ทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4 4.00

  1.8 ชื่อเสียงด้านคุณภาพของย่ีห้อสินค้าที่มใีห้บริการ 4 4.00

  1.9 ผลการทดลองใช้งานเมือ่เปรียบเทียบเคร่ืองมอืหรือชุดทดสอบระดับใกล้เคียงกันที่ห้องปฏิบัติการใช้อยู่ได้ผลดี

เท่ากันหรือดีกว่า 4 4.00

  1.10 อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไมน่้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การจัดซ้ือ 4 4.00

2. บริการ(Service)   ม ี5  ข้อ  คะแนนเต็มข้อละ 4  คะแนน  ตัวคูณ = 1.5  คะแนนเต็มรวม = (4 x 5)  x 1.5 = 30

2.1    ใช้วิธีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มรีะบบติดตามการให้บริการ 4 6.00

2.2     การให้ข้อมลูผลิตภัณฑ์โดยพนักงานขายหรือ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ 4 6.00

2.3     การแสดงใบเสนอราคา แคตตาล็อก  ตัวอย่างสินค้า 4 6.00

2.4     ความสม่ าเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย 4 6.00

2.5     อัธยาศัย มารยาท การแต่งกายของพนักงานขาย 4 6.00

3.  ราคา (Price)   ม ี 3  ข้อ   คะแนนเต็ม ข้อละ 4  คะแนน  ตัวคูณ = 2.5     คะแนนเต็มรวม = (4 x 3)x 2.5  = 30

3.1 หากมกีารเปรียบเทียบราคากับสินค้าหรือบริการที่มคุีณภาพอย่างเดียวกันพบว่าราคาไมแ่พงกว่ารายอ่ืน (ใกล้คียง

ราคากลางของจังหวัดหรือเขต 4 10.00

3.2  ราคาต้นทุนไมเ่กิน 80 % ของราคาค่าบริการที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง 4 10.00

3.3  เง่ือนไขการช าระเงิน 4 10.00

ผลการประเมิน

สรุป  ได้เกรด………………..……… หัวข้อประเมนิ

คะแนน

เต็ม

คะแนนที่

ได้ % คะแนนที่ได้

(ลงชื่อ)........................................................................(เจ้าหน้าที่พัสดุ)                วันที่..................................... คุณภาพ 40 40.00 100.00

(ลงชื่อ)........................................................................(ผู้จัดการวิชาการ)              วันที่..................................... บริการ 30 30.00 100.00

(ลงชื่อ)........................................................................(หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)        วันที่..................................... ราคา 30 30.00 100.00

คะแนนรวม
100 100.00 100.00

การตัดเกรด

เกรด  A   คะแนน    76 – 100 %  ยอดเย่ียม

เกรด  B   คะแนน     61– 75 %     พอใช้

เกรด  C  คะแนน       41 – 60 %   ต้องแก้ไข

เกรด  F   คะแนน   < 41 %   ไมผ่่านการข้ึนบัญชีผู้ขายรายใหม่



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 17 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.6 ภาคผนวก 6  ใบร้องขอให้ผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (FM-LAB-032) 
         FM-LAB-032/01(01/10/2560)   

ใบร้องขอให้ผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 

ชื่อผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม............................................................................................................. 
ช่วงเวลาการประเมินผล              มี.ค.                 ก.ย.     พิเศษ ระบุ....................................     ปี.............   
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เป็นผู้ประเมิน.................................................................................................... 
ชื่อผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม :......................................................................... ................  

 
 
 
 

สำหรับ 
รพ.ค่ายกฤษณ์ 
สีวะรา 

ประเภทสินค้า/บริการ.......................................................................................................... .......... 
………………………………………………………………………………….…………………. 
ผลการประเมิน 
Rating  Score(%) เกรดที่ได้ 

คุณภาพ บริการ ราคา รวม 
      
รายละเอียดข้อบกพร่องท่ีขอให้แก้ไขปรับปรุง 

คุณภาพ บริการ ราคา 
 
 

  

แผนการแก้ไขปรับปรุงของผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติม  
สำหรับ 

ผู้ขายหรือ
ห้องปฏิบัติการ

ส่งต่อ 

คุณภาพ บริการ ราคา 
 

 
  

ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ 
หลักฐานยืนยันการแก้ไขปรับปรุงที่ส่งมาด้วย 
1................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................. 

ตรวจสอบโดย           ยอมรับได้ (คงอยู่ใน 
AVL หรือ ARLL) 
          ยอมรับไม่ได้(คัดชื่อ
ออกจาก AVL หรือ ARLL) 

อนุมัติโดย    
 

สำหรับ 
รพ.ค่ายกฤษณ์ 
สีวะรา 

 
……………………………… 
ตำแหน่ง……………………. 
วันที่.................................... 

 
……………………………. 
ตำแหน่ง……………………. 
วันที่....................................... 

 

   

 

 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 18 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.7 ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการบันทึกใน บัตรบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อมและสิง่อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง(ทบ. ๔๐๐-๐๖๘) 

                          
 
                        

6.8 ภาคผนวก 8 ตัวอย่างการบันทึกใน ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ รพ.5 (FM-LAB-051)  

 

                                                                                      บัตรบัญชคุีมชิน้ส่วนซ่อมและส่ิงอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง หน้า 1/2

ทบ. ๔๐๐-๐๖๘

หมายเลข สป. รายการ สป. น ้ายาตรวจหากลูโคส (GLUC3), 800 เทสต์

ชนิด, แบบ และรุ่นปีของยุทธภัณฑ์ สป.ทีใ่ช้แทนกันได้

คลัง แถว หรือ รถ ตอน หรือ ตู้ ช่อง หรือ ล้ินชัก คู่มอื

ระดับสะสมทีอ่นุมติั : 4 ระดับต่ าสุด : 1 ทีห่ลักฐาน

ว.ด.ป. รับ คงคลัง ทีห่ลักฐานหรือ ว.ด.ป. ค้างรับ ทีใ่บเบิก ทะเบียนหน่วยจ่าย

จ่าย หมายเลขยุทธภัณฑ์ ค้างจ่าย

1/10/2562 0.00 0.00 0.00

26/03/2563 4 0.00 4.00 IV6303026

26/03/2563 4.00 0.00 32/2563

20/07/2563 2 0.00 2.00 IV6307032

20/07/2563 2.00 0.00 47/2563

0/01/2443 0 0.00 0.00 0

0/01/2443 0.00 0.00 0

0/01/2443 0 0.00 0.00 0

0/01/2443 0.00 0.00 0

0/01/2443 0 0.00 0.00 0

0/01/2443 0.00 0.00 0

0/01/2443 0 0.00 0.00 0

0/01/2443 0.00 0.00 0

0/01/2443 0 0.00 0.00 0

0/01/2443 0.00 0.00 0

     (พิมพ์ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔

แผ่นท่ี 1                               FM-LAB-051/03(01/10/2560)

แผนกพยาธิวิทยา  ............... ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์     รพ.5          ขอบเขตคงเหลือ
ประเภท                       ช่ือหรือชนิดวัสดุ        รหัส ขนาดหรือลักษณะ หน่วยนับ ท่ีเก็บ จ้านวนอย่างสูง จ ำนวนอย่ำงต ำ่

รีเอเจนต์ น ้ายาตรวจหากลูโคส (GLUC3), 800 เทสต์ 0 800 เทสต์ ชุด R1/R2 4 1

/ วัสดุห้องปฏิบัติการ

ปี งป. 2563 ท่ีเอกสาร รับจาก จ่ายให้ รับ จ่าย คงเหลือ วันหมดอำยุ

(ผู้รับ) (ผู้เบิก/ใช้) ราคา จ้านวน จ านวนเงิน ราคา จ านวน จ านวนเงิน ราคา จ้านวน จ านวนเงิน

ต่อหน่วย ต่อหน่วย ต่อหน่วย

ยกมา งานเคมีคลินิก 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0/01/2443

32/2563 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4.00 19,200.00 4,800.00 3.00 14,400.00 4,800.00 1.00 4,800.00 31/12/2563

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 31/12/2563

47/2563 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 2.00 9,600.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 30/06/2564

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 30/06/2564

0 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 -1.00 -4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 0/01/2443

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0/01/2443

0 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 -1.00 -4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 0/01/2443

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0/01/2443

0 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 0 0.00 4,800.00 -1.00 -4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 0/01/2443

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0/01/2443

0 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 0 0.00 4,800.00 -1.00 -4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 0/01/2443

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0/01/2443

0 คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 0 0.00 4,800.00 -1.00 -4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 0/01/2443

คลังพยาธิ งานเคมีคลินิก 4,800.00 4,800.00 1.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0/01/2443

คงเหลือรวม

สรุปยอดรับ-จ่ำย(ใช้ไป)-คงเหลือ 4,800.00 6.00 28,800.00 4,800.00 6.00 28,800.00 4,800.00 0.00 0.00 1.86

0/01/2443

0/01/2443

0/01/2443

0/01/2443

30/09/2563

0/01/2443

0/01/2443

0/01/2443

0/01/2443

0/01/2443

0/01/2443

วัน-เดือน-ปี

1/10/2562

26/03/2563

8/06/2563

20/07/2563

25/09/2563



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 19 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.9 ภาคผนวก 9 ตัวอย่างการบันทึกใน แบบบันทึกเกณฑ์การจัดซื้อ ตรวจรับ และประเมินผู้ขาย(FM-LAB-178) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา   FM-LAB-178/04 (01/10/2562) 

แบบบนัทกึเกณฑก์ารจัดซือ้ ผลการตรวจรับและประเมนิผูข้ายในแตล่ะใบสัง่ซือ้                      PO No. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรับรอบผลการประเมินผู้ขาย ประจ้าเดือน ธ.ค. 63 ใบเบิกท่ี

วันท่ีส่ังซื อ วันท่ีรับเข้า Lab ผู้ขาย :            รายเก่า                      รายใหม่ พ.ต.หญิง ร.ท.หญิง ร.ต พ.อ. 13/2564

16/12/2563 23/12/2563 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล ซายน์ จ้ากัด  168/22 หมู่ท่ี 8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี 0105549123931โทรศัพท์  02-514-2692   FAX :02-5144113MIN 35/2564 ( ณภัทร์  บุญรักษา   ประธานกรรมการ) ( สุพัตรา กรุณาน้า ) ( อุทัย สิงห์เสนา ) (ฉัตรมงคล  คนขยัน) วันส่งมอบ

ระยะเวลารอเบิก(วัน) 5 Stock ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 23/12/2563

       รุ่นผลิตท่ีได้รับ หน้า    ระยะเวลาส่งมอบ      อายุการใช้งาน       อุณหภูมิน้าส่ง บรรจุภัณฑ์/การหีบห่อ/การปิดผนึก ข้อมูลและจา้นวนน้าส่ง

ล้าดับ Lot No. Expired date รายการสิง่อปุกรณ์

บ/ช  

รพ.5

เกณฑ์

≤(วัน)

ท้า

ได้ 

(วัน)

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ท่ีได้

เกณฑ์

 ≥(วัน)

ท้าได้  

  (วัน)

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ท่ีได้

เกณฑ์

 °C

ท้าได้ 

 °C

คะแนน

เต็ม

คะแนน

ท่ีได้

เกณฑ์ ท้าได้ คะแนน

เต็ม

คะแนน

ท่ีได้

เกณฑ์ ท้าได้ คะแนน

เต็ม

คะแนนท่ีได้

1 01-20282-20 25/03/2564 1. กล่องน า้ยาส้าหรับวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างและอิเลคโตรไลต์ในเลือด, 50 เทสต์0.00 78 5 5 10 10 60 92 10 10 30 30 10 10 G G 5 5 1 1 5 5

2 266-1-B003 30/06/2564 2. ยูโรโทรล แก๊ส-ไอเอสอี-เมตาโบไลต์ เลเวล 1, 10 x 2.5 มล. 0.00 79 5 5 10 10 120 189 10 10 10 10 10 10 G G 5 5 1 1 5 5

3 266-3-B003 30/06/2564 3. ยูโรโทรล แก๊ส-ไอเอสอี-เมตาโบไลต์ เลเวล 3, 10 x 2.5 มล. 0.00 80 5 5 10 10 120 189 10 10 10 10 10 10 G G 5 5 1 1 5 5

4 03ADE041A 8/09/2564 4. เอสดี ไบโอไลน์ เอชไอวี 1/2 3.0, 30 เทสต์  1.00 124 5 5 10 10 120 259 10 10 30 30 10 10 G G 5 5 2 2 5 5

5 0 0/01/2443 0 0.00 0 5 -2 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 G G 5 5 0 0 5 5

6 0 0/01/2443 0 0.00 0 5 -2 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 G G 5 5 0 0 5 5

7 0 0/01/2443 0 0.00 0 5 -2 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 G G 5 5 0 0 5 5

8 0 0/01/2443 0 0.00 0 5 -3 10 10 0 0 10 0 0 10 10 G G 5 5 0 0 5 5

ตรวจรับตามใบส่งของเลขท่ี : PM6312-203 รวมคะแนนเฉล่ีย 10 10 รวมคะแนนเฉล่ีย 10 10.00 รวมคะแนนเฉล่ีย 10 10 รวมคะแนนเฉล่ีย 5 5 รวมคะแนนเฉล่ีย 5 5

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการ : ถ้าตรงตามเกณฑ์ ได้คะแนนเต็ม ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน, G = Good

เกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิคในการคัดเลือกเพ่ือจัดซื อพัสดุ

ล้าดับ  รุ่นผลิตท่ีรับเข้าครั งก่อน การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย Method (A)    Linearity (B)             Specificity (C)         Sensitivity (D)             ราคาต่อหน่วย

Lot No. Expired date

และเลือกใช้ตามมาตรฐานสากล ราคาเดิม ราคา

ใหม่

ผลต่าง หมายเหตุ

1 00-19207-10 10/01/2563 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 18,750 18,750 0 เทา่เดมิ

2 179-1-B910 30/04/2563 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 4,500 4,500 0 เทา่เดมิ

3 179-3-B910 30/04/2563 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 4,500 4,500 0 เทา่เดมิ

4 03ADD074A 7/05/2564 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551, ตามประกาศ อย. ICA 99.0 % 99.5 % 3,600 3,600 0 เทา่เดมิ

5 0 0/01/2443 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 0 0 0 เท่าเดมิ

6 0 0/01/2443 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 0 0 0 เท่าเดมิ

7 0 0/01/2443 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 0 0 0 เท่าเดมิ

8 0 0/01/2443 ปฏิบัติตาม พรบ.เคร่ืองมือแพทย์ 2551 0 0 0 เท่าเดมิ

ส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับข้อก้าหนดและการแก้ไข :

สรปุผลการตรวจรับ : ผา่น รับเขา้คลงัไดทั้ง้หมด  ไมผ่า่น คะแนนรวม 40.00

คะแนนเต็ม 40

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้บันทึกข้อมูลการรับเข้าโปรแกรมคลังพัสดุ (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการรับเข้าโปรแกรมคลังพัสดุ เกณฑผ์า่น ≥ 30

X

X



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 20 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.10 ภาคผนวก 10  ตัวอย่างการบันทกึใน แบบบันทึกการนำออกมาใช้งานน้ำยา สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม และสิ่ง
อุปกรณ์อื่นๆ (FM-LAB-187) 

 

FM-LAB-187/02 (01/10/2560)

บันทึกการน้าออกมาใช้งานน ้ายา สารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง สารควบคุม และส่ิงอุปกรณ์อ่ืนๆ หน้า บ/ช รพ.5 124

MIN. stock :0 ช่ือส่ิงอุปกรณ์ : เอสดี ไบโอไลน์ เอชไอวี 1/2 3.0, 30 เทสต์ ย่ีห้อ/ผู้ผลิต : SD 

วันท่ีจา่ย ผู้จา่ย Lot    Number EXP. DATE                ล้าดับการใช้งาน วันท่ีเร่ิม/เปิดใช้ วันท่ีหมดอายุ ผู้รับ/ผู้เปิดใช้ ผลการตรวจสอบ

ชุด/กล่องท่ี.../…ส่วนย่อยท่ี.../... หลังเร่ิม/เปิดใช้ ประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

          อุณหภูมทิีใ่ช้เก็บรักษา 1-30 1-30 °C



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 21 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.11 ภาคผนวก 11 ตัวอย่าง บัญชีรายการน้ำยา/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และจำนวนคงเหลือ (FM-LAB-188) 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายการน ้ายา/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และจ้านวนคงเหลือ   ปีงบประมาณ………. หนว่ยงาน:แผนกพยาธิวิทยา รพ.คา่ยกฤษณ์สีวะรา FM-LAB-188/05(01/10/2563)

ล้าดับ Spec. No. รหัสสินค้า รายการน า้ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขนาดบรรจุ หน่วยนับ ราคา/หน่วย  ยกมาจาก ปี งป. ……….. 2563จ้านวนท่ี จ้านวนท่ีจัดหา จ้านวนท่ี จ้านวนท่ี มูลค่าคงเหลือ อัตราการใช้ ผู้ผลิต/ผู้ขาย

จ้านวน มูลค่า จัดหา รวมกับยกมา ใช้ไป คงเหลือ ต่อเดือน 3เดือน

1 103/45 L-DAD-DF40 ดีเอ็ม กลูโคส (DM FRC GLUC) , 4x360  เทสต์ 1440  เทสต์ ชดุ 8,640.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 SIEMENS/EfL

2 099/45 L-DAD-DF21 ดีเอ็ม บียูเอ็น (DM FRC BUN), 4x120 เทสต์ 480 เทสต์ ชดุ 5,760.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

3 113/56 L-DAD-DF270B ดีเอ็ม เอนไซเมติก ครีเอตินีน (DM FRC EZCR), 8x56 เทสต์ 448 เทสต์ ชดุ 7,168.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

4 096/45 L-DAD-DF27 ดีเอ็ม โคเลสเตอรอล (DM FRC CHOL), 8x60 เทสต์ 480 เทสต์ ชดุ 7,680.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

5 287/44 L-DAD-DC18B ดีเอ็ม เคมวัน แคลิเบรเตอร์ (DM CHEM I Calibrator), 6x2 มล. 6x2 มล. กล่อง 2,928.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

6 821/43 L-DAD-DC131 ดีเอ็ม เอแอลดีแอล แคลิเบรเตอร์(DM ALDL Calibrator), 6x2 มล. 6x2 มล. กล่อง 3,384.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

7 289/44 L-DAD-DC16 ดีเอ็ม โคล แคลิเบรเตอร์(DM CHOL Calibrator), 6x1 มล. 6x1 มล. กล่อง 1,872.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

8 097/45 L-DAD-DF77 ดีเอ็ม ยูริก แอสิด (DM FRC URCA), 8x60 เทสต์  480 เทสต์ ชดุ 7,680.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

9 093/45 L-DAD-DF69A ดีเอ็ม ไตรกลีเซอไรด์ (DM FRC TGL), 4x120 เทสต์  480 เทสต์ ชดุ 7,680.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

10 092/45 L-DAD-DF73 ดีเอ็ม โทเทิล โปรตีน (DM FRC TP), 4x120 เทสต์  480 เทสต์ ชดุ 3,840.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

11 830/43 L-DAD-DF13 ดีเอ็ม อัลบูมิน (DM FRC ALB),4x120 เทสต์  480 เทสต์ ชดุ 3,840.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

12 088/45 L-DAD-DF167 ดีเอ็ม โทเทิล บิลิรูบิล (DM FRC TBI), 8x60 เทสต์  480 เทสต์ ชดุ 6,240.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

13 089/45 L-DAD-DF125 ดีเอ็ม ไดเร็กต์ บิลิรูบิน  (DM FRC DBI), 8x40 เทสต์  320 เทสต์ ชดุ 4,160.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

14 L-DAD-DC31 ดีเอ็ม โทเทิล โปรตีน/อัลบูมิล แคลิเบรเตอร์ (DM TP/ALB Calibrator), 6x2 มล.6x2 มล. กล่อง 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

15 L-DAD-DC84 ดีเอ็ม ไอบีซีที/โทเทิล ไอเอิน แคลิเบรเตอร์ (DM IBCT Calibrator), 2x3x1 มล.2x3x1 มล. กล่อง 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

16 095/45 L-DAD-DF48B ดีเอ็ม เอเอชดีแอล (DM FRC AHDL), 8x30 เทสต์  240 เทสต์ ชดุ 9,120.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

17 094/45 L-DAD-DF131 ดีเอ็ม เอแอลดีแอล (DM FRC ALDL), 4x30 เทสต์  120 เทสต์ ชดุ 5,760.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

18 L-DAD-DC48B ดีเอ็ม เอเอชดีแอล แคลิเบรเตอร์(DM AHDL Calibrator), 6x1 มล.  6x1 มล. กล่อง 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

19 L-DAD-DC85 ดีเอ็ม ไอเอิน แคลิเบรเตอร์(DM Iron Calibrator), 2x2x1.2 มล.  2x2x1.2 มล. กล่อง 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

20 109/45 L-DAD-DF41A ดีเอ็ม เอเอสที (DM FRC AST), 4x90 เทสต์  360 เทสต์ ชดุ 5,760.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 22 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.12 ภาคผนวก 12  ตัวอย่าง รายงานสถานภาพยาและเวชภณัฑ์ (FM-LAB-040) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM-LAB-040/00(01/10/2560)

รายงานสถานภาพยาและเวชภัณฑ์  แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ประจ าปีงบประมาณ……….. (…/…./... - …../…../…..) นับยอด ณ ส้ินสุด……../………./…………

ล าดับ รายการ หน่วยนับ ราคาทุน (1)     ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน มลูค่าเวชภัณฑ์คง

คลังคิดเป็น...เท่า

ของต้นทุนขาย

เฉล่ียต่อเดือน

จ านวน (2) เป็นเงิน (3) จ านวน (4) เป็นเงิน (5) (3)/(5)

1 0.00 0.00 #DIV/0!

2 0.00 0.00 #DIV/0!

3 0.00 0.00 #DIV/0!

4 0.00 0.00 #DIV/0!

5 0.00 0.00 #DIV/0!

6 0.00 0.00 #DIV/0!

7 0.00 0.00 #DIV/0!

8 0.00 0.00 #DIV/0!

9 0.00 0.00 #DIV/0!

10 0.00 0.00 #DIV/0!

รวม 0.00 0.00 #DIV/0!

รับรองถูกต้อง

……………………………………………….

     (………………………………... )

………………………………………………….

      สถานภาพ ณ ส้ิน    

 ……../……../…….



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 23 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.13 ภาคผนวก 13  ตัวอย่าง ใบเบิก(แบบ ทบ. 400-006) 

 



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 24 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

       ภาคผนวก 14  ตัวอย่าง แผนจัดซื้อน้ำยาและวัสดุ (FM-LAB-047) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนจดัซื อน ้ายาและวัสดุ ปีงบประมาณ 25….. หน่วยงาน แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 0   FM-LAB-047/02 (01/10/2560)

ล าดับ Spec. No. รหัสสินค้า รายการ ขนาดบรรจุ หน่วยนับราคา/หน่วย   ยกมาจากปี....... จ านวนการใช้ในรอบ 3 ปีงบประมาณ แผนการจัดหาในปี 25…. จ านวนการจัดหาในแต่ละไตรมาส

จ านวน มลูค่า 25…. 25…. 25…. เฉล่ีย จ านวน มลูค่า Q1 Q2 Q3 Q4

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00

รวมเงิน



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 25 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.14 ภาคผนวก 15  ตัวอย่าง แบบบันทึกรอบการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุ (FM-LAB-302) 
แบบบันทึกรอบการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุ                                                                         FM-LAB-302/00(01/10/2560)                  

 

ล้าดับ รายการน า้ยาและวัสดุ วันท่ีขออนุมัติ เลขท่ีใบส่ังซื อ วันท่ีส่ังซื อ เลขท่ีใบส่งสินค้า วันท่ีส่งมอบสินค้า เลขท่ีใบเบิก วันหมดอายุ วันรับเข้า จ้านวน Lot No.

1 ดีเอ็ม กลูโคส (DM FRC GLUC) , 4x360  เทสต์ ยกมา 1/10/2562 0.00

คงเหลือ ใช้ไป จัดหา+ยกมา จ้านวนท่ีจัดหา

0.00 0.00 0.00 0.00



 

แผนกพยาธวิิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ระเบียบปฏบิัติงานเร่ือง : การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 
รหัสเอกสาร : WP-LAB-06 หน้า 24 จาก 24 หน้า 
แก้ไขคร้ังที่ : 1 วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจกิายน 2563 

 

 

6.15 ภาคผนวก 16  ตัวอย่าง แบบบนัทึกข้อมูลสะสมผลการตรวจรบัพัสดุและประเมินผู้ขายแตล่ะรายในรอบ 1 ปีงบประมาณ(FM-LAB-205) 
 

 
 

 

FM-LAB-205/01(01/10/2562)

แบบบันทึกข้อมูลสะสมผลการตรวจรับพัสดุและประเมินผู้ขายแต่ละรายในรอบ 1 ปีงบประมาณ
บริษัทผู้ขาย/ผู้แทนจ้าหน่าย: บริษัท เอ็มพี เมด็กรุ๊ป จ ากัด  168/24-25 หมูท่ี่ 8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105551050121  โทรศัพท์  02-514-4112   FAX :02-5144113 คงเหลือ ความพร้อมใช้ Minimum ผลต่างระหว่าง ความเร่งด่วน สถิตติ re-order จ านวนวัน                               อายุการใช้งาน                     ข้อมลูการจัดหา สป. ในรอบนี้                ข้อมลูการจัดหา สป. ในรอบท่ีแล้ว การตรวจสอบอุณหภูมนิ าส่ง                  การตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบ               บรรจุภัณฑ์/การหีบห่อ/การปิดผนึก                    ข้อมลูและจ านวนน าส่ง

ผู้แทนขาย  : อทิตยา  ชมภูจันทร์     091-5788556 ณ วันที่ ของ stock จ านวน ของการจัดซ้ือ การใช้ต่อเดือน  period    ครบรอบจัดซ้ือ จ านวน คะแนน เกณฑ์ คะแนน วันที่ขออนุมติั เลขที่ใบส่ังซ้ือ วันที่ส่ังซ้ือ เลขที่ใบส่งสินค้า วันท่ีส่งมอบสินค้า ท่ีเอกสาร วันหมดอายุ วันท่ีรับ สป. จ านวน Lot Number พธ. วันท่ีขออนุมติั เลขท่ีใบส่ังซ้ือ วันท่ีส่ังซ้ือ เลขท่ีใบส่งสินค้า วันที่ส่งมอบสินค้า ท่ีเอกสาร วันหมดอายุ วันท่ีรับ สป. จ านวน Lot Number พธ. ผลต่างวันหมดอายุ คะแนน อุณหภูมนิ าส่ง คะแนน เกณฑ์ คะแนน ระยะเวลา คะแนน เกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ ท้าได้ คะแนนเต็ม คะแนน เกณฑ์ ท้าได้ คะแนนเต็ม คะแนน

รหัสสินค้า         เลขที่ผลิตท่ีรับเข้าคร้ังก่อน คงเหลือก่อน เกณฑ์ MAX สภาวะที่ใช้ หน้าบัญชี ขออนุมติั จริงในรอบนี้ วันก่อน exp ประเมนิผู้ขาย เต็ม เข้าห้อง ไมเ่กิน... ประเมนิผู้ขาย (  C ) เต็ม ท่ีส่งมอบ ประเมนิผู้ขาย (วัน) เต็ม ประเมนิผู้ขาย ประเมนิผู้ขาย

Spec.No. รายการ สป.ท่ีต้องการ(น า้ยาตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา) จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม Lot No. วันหมดอายุ ขออนุมติัจัดหา อายุใช้งาน ผู้ก าหนดความต้องการ/ใช้ Stock เก็บรักษา คุมสต๊อค จัดหา สป.คงเหลือ (MIS) สป.คงเหลือ - MIS   (วัน) (เลขท่ีใบเบิก) (Expired date) ปฏิบัติการ (เลขท่ีใบเบิก) (Expired date) New lot - Last lot ประเมนิผู้ขาย (  C ) (วัน)

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

0 0 0/01/2443 0.00 0 0.00 หมดอายุ 0.00 ซ้ือปกติ 0 0 10.00 10 0 0.00 10 10.00 -2 10 5 10.00 G 5 0 0 0 5 5

รวมเงิน 0 เฉล่ีย 10.00 10.00 เฉล่ีย 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 เฉล่ีย 5.00 0.00 5.00 5.00



 
 

                                                                     FM-LAB-008/00(01/10/2560) 

ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ 

ชื่อเอกสาร WP-LAB-06 : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก 

 

แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 

            เดือน/ 
ป ี

ฉบับแก้ไข
ครั้งที่ 

รายละเอียด ลงชื่อ 

14 ก.พ. 61 0 ฉบับแรก นางสาวอนันทิตาฯ 
1  พ.ย. 61 - ทบทวนแล้ว ไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
1  พ.ย 62 - ทบทวนแล้ว ไม่มีการแก้ไข พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
1 พ.ย. 63 1 แก้ไขท้ังฉบับ พ.อ.ฉัตรมงคลฯ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



FM-LAB-337/00(01/01/2564) 

แบบบันทึกการอ่านเอกสาร                                   
ชื่อเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและการซื้อบริการจากภายนอก     รหัสเอกสาร :  WP-LAB-06 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อที่อ่าน หน้า ลงนามผู้อ่าน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


