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(ราง) คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการบริหาร Supply 

 

 
 
 

จัดทําโดย 

สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 27 พฤศจกิายน 2557 
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กระบวนการบรหิาร Supply 

1. กระบวนการจดัซือ้
และบรหิารเวชภณัฑ  

วสัดอุปุกรณ และ
สารเคมคีงคลงั 

2. กระบวนการ
เบิกจาย บรรจุ และ

จดัสงวคัซนี 

3. กระบวนการ
เบิกจาย บรรจุ และ

จดัสงเวชภณัฑฯ 
(ยกเวนวคัซนี) 
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หนวยงาน กรมควบคมุโรค 

คูมือการปฏบิตังิานกระบวนการจัดซื้อและบรหิารเวชภณัฑ วสัดุอปุกรณ และสารเคมคีงคลงั 

จดัทาํโดย ทบทวนโดย อนมุตัโิดย 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป   

วนัที ่ วนัที ่ วนัที ่

 

รายละเอยีดการแกไขเอกสาร 

วนัที่บงัคับใช แกไขครัง้ที ่ รายละเอยีด 

 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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กระบวนการจดัซือ้และบรหิารเวชภณัฑ วสัดอุปุกรณ และสารเคมคีงคลงั 

1. วตัถปุระสงค 

เพ่ือใหจัดซ้ือเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และสารเคมีไดตามแผนฯ และมีปริมาณเวชภัณฑฯ คงคลังเพียงพอ 

สามารถตอบสนองตอความตองการของหนวยงานท่ีเก่ียวของได 

2. ขอบเขต 

เปนแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือและบริหารเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และสารเคมีคงคลงั ซ่ึงครอบคลุมข้ันตอน

การจัดทําแผนการจัดซ้ือ การจัดซ้ือตามแผน การจัดเก็บเวชภัณฑฯ และสรุปรายงานเวชภัณฑฯ คงคลัง 

3. กรอบแนวคดิ 

กระบวนการจัดซือ้และบริหารเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และสารเคมี คงคลังตองสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม โดยมีการวิเคราะหความตองการ และความคาดหวัง

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงขอกําหนดทางกฎหมาย ไดดังนี ้

ผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี ความตองการและความคาดหวงั 

ผูรบับริการ  หนวยงานในสังกัดกรม

ควบคุมโรค 

1. ไดรับเวชภัณฑฯ ครบถวน ถูกตองตามแผนการจัดซ้ือ  

2. ขอมูลการรับจายและปริมาณเวชภัณฑฯ คงคลังท่ีเปน

ปจจุบัน 

ผูมสีวนไดสวนเสยี 1. ผูบริหาร 

2. กองคลงั 

3. กองแผนงาน 

 

1. การจัดซ้ือเปนไปตามแผนการจัดซ้ือและถูกตองตามระเบยีบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

2. รายงานสรุปมูลคาเวชภัณฑฯ คงคลังรายไตรมาส 

3. รายงานผลการดําเนินงานจัดซ้ือในระบบ ESM  

 

ขอกาํหนดทางกฎหมาย 

การจัดซ้ือเวชภัณฑฯ เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
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4. ขอกาํหนดทีส่าํคญัและตวัชีว้ดั 

 จากความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารนํามากําหนดเปน

ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการจัดซ้ือและบริหารเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และสารเคมี คงคลัง ไดดังนี้ 

ขอกาํหนดทีส่าํคญั ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย 

การจัดซ้ือเปนไปตามแผนการจัดซ้ือ

และถูกตองตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

รอยละของเวชภัณฑฯ ท่ีจัดซ้ือได

ตามแผนการจัดซ้ือ 

ไมนอยกวารอยละ 95 

ขอมูลปริมาณเวชภัณฑฯ คงคลงั  

แตละรายการตรงกับทะเบียนคุม

พัสดุ 

รอยละของรายการเวชภัณฑฯ ท่ีมี

ปริมาณคงคลังตรงกับทะเบียนคุม

พัสดุ 

ไมนอยกวารอยละ 95 

 

5. ระบบตดิตามประเมนิผล 

 ดําเนินการติดตามประเมินผลโดยการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซ้ือรายไตรมาส 
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กระบวนการจดัซือ้และบรหิารเวชภณัฑ วสัดอุปุกรณ และสารเคมคีงคลงั 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

No ขั้นตอน รายละเอยีด มาตรฐาน

คณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

1 กําหนดรายการ ปริมาณของ

เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และ

สารเคมี 

 

สํารวจขอมูลความตองการ

ใชเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ

ของสํานัก/กลุมงานตางๆ 

ท้ังชนิดและปริมาณ 

1.1 กรณีมีแผนงาน/

โครงการรองรับ กําหนด

ปริมาณตามท่ีโครงการ

กําหนด 

1.2 กรณีการจัดซ้ือประจําป 

คํานวณจากอัตราการใช

เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และ

สารเคมี 3 ปยอนหลัง 

- กรณียาท่ัวไป ใหสํารอง

เพ่ิมข้ึน 25% จากปริมาณ

การใชตอป 

- กรณีวัคซีน ใหสํารอง

-จํานวนบริษัทท่ีมี

สินคาพรอม

จําหนาย 

-งบประมาณการ

จัดซ้ือ 

 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

สรุปขอมูล

ความ

ตองการใช

เวชภัณฑ 

วัสดุ

อุปกรณ 

-เกณฑการจัดหาเวชภัณฑ วัสดุ

อุปกรณ และสารเคมี  

(แนวทางการบริหารจัดการ

เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณ) 
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No ขั้นตอน รายละเอยีด มาตรฐาน

คณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

เพ่ิมข้ึน 50% จากปริมาณ

การใชตอป 

2 รวบรวมปริมาณคงคลงัของ

เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และ

สารเคมี 

 รวบรวมปรมิาณคงคลงัของ

เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ และ

สารเคมีแตละรายการ 

ตองเปนขอมูล

ปริมาณคงคลังท่ี

เปนปจจุบันกอน

การจัดทําแผน

จัดซ้ือ 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

สรุปขอมูล

ปริมาณ 

คงคลงั 

 

3 

 

จัดทําแผนการจัดซ้ือและเกณฑ

ในการจัดหาเวชภัณฑ วัสดุ

อุปกรณ และสารเคมี  

1. จัดทํารายละเอียดตาม

แบบฟอรมแผนการจัดซ้ือยา 

เวชภัณฑท่ีมิใชยา วัคซีน 

วัสดุวิทยาศาสตร และ

สารเคมี  

2. จัดสงแผนการจัดซ้ือให

กองแผนงาน 

ตองจัดทําแผนการ

จัดซ้ือใหแลวเสร็จ

ทันตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

-แบบฟอรม

แผนจัดซ้ือ 

 

- เกณฑการจัดหาเวชภัณฑ วัสดุ

อุปกรณ และสารเคมี 
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No ขั้นตอน รายละเอยีด มาตรฐาน

คณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

4 พิจารณาความเหมาะสมของ

แผนการจัดซ้ือ 

คณะกรรมการบริหารยา

และเวชภัณฑท่ีมิใชยา กรม

ควบคุมโรค พิจารณาความ

เหมาะสมของแผนการ

จัดซ้ือ 

ตองพิจารณา 

แผนการจัดซ้ือใหมี

ความสอดคลอง

กับงบประมาณ

ประจําป 

คณะกรรมการ

บริหารยาและ

เวชภณัฑท่ีมิใชยา 

กรมควบคุมโรค 

 - แผนการจัดซ้ือฯ 

5 เสนอขออนุมัติแผนการจัดซ้ือ ขออนุมัติแผนการจัดซ้ือ  กองแผนงาน บันทึกเสนอ

ขออนุมัติฯ 

 

- แผนการจัดซ้ือฯ 

- สรุปผลการพิจารณา 

ความเหมาะสมของแผนการจัดซ้ือ 

6 อนุมัติแผนการจัดซ้ือ อธิบดีพิจารณาแผนการ

จัดซ้ือและลงนามอนุมัติ 

มีการลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตองโดย

ผูอํานวยการกอง

แผนงาน 

อธิบดี - บันทึก

เสนอขอ

อนุมัติฯ 

- แผนการ

จัดซ้ือฯ 

 

 

7 จัดซ้ือตามแผนฯ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการจัดซ้ือตามแผนฯ 

ท่ีไดรับอนุมัติ 

1. ดําเนินการ

จัดซ้ือตาม 

- ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

เอกสารท่ี

เก่ียวของ

กับการ

จัดซ้ือ 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
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No ขั้นตอน รายละเอยีด มาตรฐาน

คณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

- ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุดวย

วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2549 

2. ดําเนินการ

จัดซ้ือใหเปนไป

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

-ทําเนียบผูผลิต ผูนําเขาและ

จําหนายเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ 

และสารเคมี 

8 ตรวจรับเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ 

และสารเคมี 

ตรวจรับเวชภัณฑฯ ให 

ตรงตามสัญญาซ้ือขายและ

คุณลกัษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑฯ 

ดําเนินการตรวจ

รับตาม 

- ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 

รายงานการ

ตรวจรับ

พัสดุ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- สัญญาซ้ือขาย 
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No ขั้นตอน รายละเอยีด มาตรฐาน

คณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

- สัญญาซ้ือขาย 

9 จัดเก็บเวชภัณฑฯ และจดัทํา

ทะเบียนคุมพัสดุ 

ดาํเนินการจดัเก็บเวชภัณฑฯ 

ตามขอกําหนดของ

ผลิตภัณฑนั้น ๆ และจัดทํา

ทะเบียนคุมพัสดุ  

 

มีการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของ

ผลิตภัณฑอยาง

ถูกตอง 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

ทะเบียน 

คุมพัสดุ 

-แนวทางการบริหารจัดการ

เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณในภาวะ

ปกติและภาวะฉุกเฉิน 

-คูมือการบริหารจัดการวัคซีนและ

ระบบลูกโซความเย็น 

10 ตรวจนับปริมาณเวชภัณฑฯ  

คงคลงั 

ดําเนินการตรวจนับปริมาณ

เวชภัณฑฯ คงคลังทุกครั้งท่ี

มีการเบิกจายและเปน

ประจําทุกเดือน 

จํานวนเวชภัณฑฯ 

คงคลังตองตรงกับ

ขอมูลในทะเบียน

คุมพัสดุ 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

ทะเบียน 

คุมพัสดุ 
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No ขั้นตอน รายละเอยีด มาตรฐาน

คณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

11 จัดทําสรุปรายงานเวชภัณฑ 

วัสดุอุปกรณ และสารเคมี  

1. รายงานผลการ

ดําเนินงานจัดซ้ือในระบบ 

Estimates SM  

 

 

1. รายงานใน

ระบบ Estimates 

SM เม่ือเสร็จสิ้น

ในแตละข้ันตอน

การจัดซ้ือ 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

ระบบ 

Estimates 

SM กรม

ควบคุมโรค 

 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ 

เชน หนังสือขออนุมัติซ้ือ สัญญา

ซ้ือขาย รายงานการตรวจรับพัสดุ 

เปนตน 

2. จัดทําสรุปรายงานการรับ

จายและยอดคงคลังของ

เวชภัณฑฯ  

 

2. ดําเนินการทุก

ไตรมาสและทุกสิ้น

ปงบประมาณ 

(ยอดคงคลังตรง

กับความเปนจริง) 

รายงาน

วัคซีนและ

เวชภณัฑ

คงเหลือ  

ทะเบียนคุมพัสดุ 
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กระบวนการจดัซื้อและบรหิารเวชภณัฑ วสัดุอปุกรณ และสารเคม ีคงคลงั 

7. มาตรการสาํรอง เพื่อคงความตอเนื่อง 

 

ปจจยัเสีย่ง กิจกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ผูรบัผดิชอบ กรอบระยะเวลา 

ไมมีวัคซีนจําหนาย (กรณี

เปนวัคซีนท่ีมีผูจําหนาย

เพียงรายเดียวใน

ประเทศ) 

จัดซ้ือวัคซีนจาก

ตางประเทศ 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

 

ดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในปงบประมาณ 

ปริมาณเวชภัณฑฯ ไม

เพียงพอตอการสนับสนุน 

ยืมเวชภัณฑฯ จาก

หนวยงานหรือ 

องคกรอ่ืน 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

 

ทันตอความตองการ 

รับการสนับสนุน 

เครื่องสํารองไฟคลัง

วัคซีนเสีย 

เชาเครื่องสํารองไฟมาใช

ทดแทน 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการทันที 

เม่ือเกิดเหตุการณ 

 

 

8. การควบคุมบนัทึก 

 

บนัทกึ เกบ็ไวทีห่นวยงาน เกบ็ไวอางองิ 

สรุปขอมูลความตองการใชเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ √ √ 
สรุปขอมูลปริมาณคงคลัง √ √ 
แบบฟอรมแผนจัดซ้ือ √ √ 
บันทึกเสนอขออนุมัติแผนการจัดซ้ือ √ √ 
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ √ √ 
รายงานการตรวจรับพัสดุ √ √ 
ทะเบียนคุมพัสดุ √ √ 
ระบบ Estimates SM กรมควบคุมโรค √ √ 
รายงานวัคซีนและเวชภัณฑคงเหลือ √ √ 
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หนวยงาน กรมควบคมุโรค 

คูมือการปฏบิตังิานกระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงวคัซนี 

จดัทาํโดย ทบทวนโดย อนมุตัโิดย 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป   

วนัที ่ วนัที ่ วนัที ่

 

รายละเอยีดการแกไขเอกสาร 

วนัที่บงัคับใช แกไขครัง้ที ่ รายละเอยีด 

 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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กระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงวคัซนี  

1. วตัถปุระสงค 

  เพ่ือใหมีการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงวัคซีนอยางถูกตอง เหมาะสม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ใหแกหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน  

2. ขอบเขต 

เปนแนวปฏิบัติในการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงวัคซีน ซ่ึงครอบคลุมข้ันตอนการรับเรื่องขอรับการ

สนับสนุนวัคซีนจากหนวยงานตางๆ การดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการขอเบิกและปริมาณ

คงคลัง การเบิกวัคซีนจากคลงั จนถึงการบรรจุและจัดสงวัคซีน 

3. กรอบแนวคิด 

กระบวนการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงวัคซีนตองสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และ               

ผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม โดยมีการวิเคราะหความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย รวมถึงขอกําหนดทางกฎหมาย ไดดังนี้  

ผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี ความตองการและความคาดหวงั 

ผูรบับริการ  หนวยงานท่ีขอรบัการ

สนับสนุนวัคซีน 

ไดรับการสนับสนุนวัคซีนท่ีมีคุณภาพ ครบถวน ถูกตอง ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผูมสีวนไดสวนเสยี 1. ผูบริหาร 

2. สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรค 

3. สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนไดรับวัคซีนท่ีมีคุณภาพ 

ครบถวน ถูกตอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ขอกาํหนดทางกฎหมาย 

การเบิกจายวัคซีนเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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4. ขอกาํหนดทีส่าํคญัและตวัชีว้ดั 

 จากความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนํามากําหนด 

เปนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงวัคซีน ไดดังนี้ 

ขอกาํหนดทีส่าํคญั ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย 

จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการ

สนับสนุนวัคซีนสอดคลองกับ 

ความตองการ 

รอยละของผูขอสนับสนุนไดรับ

วัคซีนครบถวน ถูกตอง ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 95 

จํานวนขอรองเรียนเรื่องคุณภาพ

วัคซีนจากผูขอรับการสนับสนุน 

ไมมีขอรองเรียน 

 

รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน

ท่ีไดรับการสนับสนุนวัคซีน 

ไมนอยกวารอยละ 95 

 

5. ระบบตดิตามประเมนิผล 

 5.1 ดําเนินการติดตามการไดรับการสนับสนุนวัคซีนของหนวยงานผูขอรับการสนับสนุน โดยใชใบนําสง

วัคซีน (แบบฟอรม ว.4) 

5.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดสงวัคซีน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดสงวัคซีนจาก

กรมควบคุมโรค 
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กระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงวคัซนี  

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

1 รับเรื่องขอรับการสนับสนุนวัคซีน

จากหนวยงานตางๆ 

รับหนังสือ/บันทึกขอรบัการ

สนับสนุนวัคซีน 

1.1  กรณีไดรับการอนุมัติให

สนับสนุนวัคซีน ใหดําเนินการ

ตามข้ันตอนเบิกจายตอไป 

1.2 กรณีท่ีไมไดรับการอนุมัติ 

ประสานแจงผูบริหาร/ 

ผูลงนาม/หนวยงานท่ีขอรับ

การสนับสนุนทราบ 

ไดรับการอนุมัติโดยผูบริหาร 

 

ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 

หนังสือราชการ/

บนัทึกขอความ 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

2 ตรวจสอบรายการวัคซีนท่ีขอเบิก 

 

ตรวจเช็คปริมาณคงคลังของ 

วัคซีนตามรายการท่ีจะ

ดําเนินการเบิกจายวามี

จํานวนเพียงพอท่ีจะสามารถ

สนับสนุนไดตามความตองการ

หรอืไม 

2.1 กรณีวัคซีนเพียงพอ 

ตอการสนับสนุน ทําการเบิก

 ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 

ทะเบียนคุมพัสดุ  
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No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

วัคซีนจากคลงั 

2.2 กรณีวัคซีนไมเพียงพอ 

ตอการสนับสนุนประสานแจง

ผูบริหาร/ผูลงนาม/หนวยงาน

ท่ีขอรับการสนับสนุนทราบ 

3 จัดทําใบนําสงวัคซีนและสงมอบ

ใหเจาพนักงานเภสัชกรรม 

1. กรอกขอมูลรายการวัคซีน

ท่ีตองการเบิกในแบบฟอรม

การสงวัคซีน กรมควบคุมโรค 

(แบบฟอรม ว.4) และสงมอบ

ใหเจาพนักงานเภสัชกรรม 

เพ่ือดําเนินการบรรจุวัคซีน 

2. จัดทําบันทึกการจายวัคซีน

ลงในทะเบียนคุมพัสดุ 

ขอมูลในแบบฟอรมตรงกับ

รายการและจํานวนวัคซีน 

ท่ีไดรับอนุมัติ 

ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 

- แบบฟอรม ว.4 

- ทะเบียน 

คุมพัสดุ 

 

4 เตรียมการบรรจุวัคซีน 

 

1. รับใบนําสงวัคซีนท่ีกรอก

รายละเอียดชนิดและจํานวน 

ท่ีขอรับการสนับสนุน 

2. เตรียมภาชนะสําหรับบรรจุ

วัคซีน เชน กลองโฟม กระติก

วัคซีน เปนตน 

3. นํา ice pack และฟวเจอร

1. แบบฟอรมตองมีขอมูล

ครบถวน ไดแก รายการวัคซีน  

รุนการผลิต วันเดือนปท่ีผลิต/

หมดอายุ ลายมือชื่อของ

ผูเขียนเบิก เปนตน                

2. ขนาดภาชนะบรรจุตองมี

ความเหมาะสมกับจํานวน

ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 

แบบฟอรม ว.4  มาตรฐานการ

ดําเนินงานดาน

คลงัและการ

เก็บรักษาวัคซีน 
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No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

บอรด จัดวางลงในกลองโฟม/

ภาชนะบรรจุวัคซีน 

 

วัคซีนท่ีขอรับการสนับสนุน 

3. จํานวนของ ice pack ตอง

เหมาะสมกับชนิดของวัคซีน 

(เชื้อเปนออนฤทธิ์และเชื้อ

ตาย) 

4. ขนาดฟวเจอรบอรดหรือท่ี

ก้ันตองเหมาะสมกับภาชนะ

บรรจุ 

7 บรรจุวัคซีนลงภาชนะ  1. นับจํานวนวัคซีนให

ครบถวน ถูกตองตามจํานวน 

ท่ีขอเบิก  

2. นําวัคซีนออกจากคลัง

วัคซีนบรรจุใสกลองโฟมหรือ 

กระติกวัคซีน 

1. เช็ครายการวัคซีน รุนการ

ผลิต วันเดือนปผลิต/หมดอายุ 

ใหถูกตองตรงตามขอมูลท่ีระบุ

ไวในแบบฟอรม 

2. มีการลงลายมือชื่อผูจัด

วัคซีน 

ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 

แบบฟอรม ว.4  หนังสือ

ราชการ/ 

บนัทึกการขอ

เบิกวัคซีน 

8 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของวัคซีน 

1. ตรวจสอบความถูกตองของ

ชนิด จํานวน และคุณภาพ

ของวัคซีน  เชน ลักษณะทาง

กายภาพ (ความใส ความขุน 

การตกตะกอน ฯลฯ) วัน

หมดอายุ รุนการผลิต เปนตน 

1. ตองมีเภสัชกร 2 คน เปน 

ผูควบคุมและตรวจสอบการ

บรรจุวัคซีน               

2. ลงลายมือชื่อผูควบคุมและ

ตรวจสอบการบรรจุวัคซีน 

ผูรับผิดชอบของ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

แบบฟอรม ว.4 

ทะเบียนคุมพัสดุ 

มาตรฐานการ

ดําเนินงานดาน

คลงัและการ

เก็บรักษาวัคซีน 
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No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

2. ตรวจนับปริมาณวัคซีน

คงเหลือใหตรงกับทะเบียน 

คุมพัสดุ 

9 ขนสงวัคซีนไปยังหนวยงาน

เปาหมาย 

 

1. นําวัคซีนท่ีบรรจุเรียบรอย

ข้ึนพาหนะขนสง  

2. ขนสงวัคซีนไปยังหนวยงาน

เปาหมาย 

 

1. เคลื่อนยายภาชนะบรรจุ

วัคซีนดวยความระมัดระวัง 

2. ควบคุมการขนสงใหอยูใน

มาตรฐาน เชน มาตรฐาน

ระบบลูกโซความเย็น 

3. สงวัคซีนถึงหนวยงาน

เปาหมายไดทันเวลา 

4. ผูรับวัคซีนลงลายมือชื่อ 

ในแบบฟอรม 

ผูรับผิดชอบ 

ของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

 

แบบฟอรม ว.4 มาตรฐานการ

ดําเนินงานดาน

คลงัและการ

เก็บรักษาวัคซีน 
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กระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงวคัซนี  

 

7. มาตรการสาํรอง เพื่อคงความตอเนื่อง 

 

ปจจยัเสีย่ง กิจกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ผูรบัผดิชอบ กรอบระยะเวลา 

รถสงวัคซีนเสียขณะ

ขนสงวัคซีน 

ขอยืมรถจากหนวยงาน 

ใกลเคียง เชน สํานักงาน

ปองกันควบคุมโรค เปนตน 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป 

 

ดําเนินการทันที 

เม่ือเกิดเหตุการณ 

 

 

8. การควบคุมบนัทึก 

 

บนัทกึ เกบ็ไวทีห่นวยงาน เกบ็ไวอางองิ 

หนังสือราชการ/บนัทึกขอความ 

ท่ีขอรับการสนับสนุน 

√ √ 

ทะเบียนคุมพัสดุ √ √ 
แบบฟอรม ว.4 √ √ 
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หนวยงาน กรมควบคมุโรค 

คูมือการปฏบิตังิานกระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงเวชภณัฑ (ยกเวนวคัซนี) 

จดัทาํโดย ทบทวนโดย อนมุตัโิดย 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป   

วนัที ่ วนัที ่ วนัที ่

 

รายละเอยีดการแกไขเอกสาร 

วนัที่บงัคับใช แกไขครัง้ที ่ รายละเอยีด 

 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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กระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงเวชภณัฑ (ยกเวนวคัซนี) 

1. วตัถปุระสงค 

  เพ่ือใหมีการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงเวชภัณฑ (ยกเวนวัคซีน) อยางถูกตอง เหมาะสม ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ใหแกหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุน  

2. ขอบเขต 

เปนแนวปฏิบัติในการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงเวชภัณฑ (ยกเวนวัคซีน)  ซ่ึงครอบคลุมข้ันตอนการรับ

เรื่องขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ การดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในการขอเบิกและ

ปริมาณคงคลัง การเบิก จากคลัง จนถึงการบรรจุและจัดสง 

3. กรอบแนวคดิ 

กระบวนการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงเวชภณัฑ (ยกเวนวัคซีน) ตองสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม โดยมีการวิเคราะหความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงขอกําหนดทางกฎหมาย ไดดังนี้  

ผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี ความตองการและความคาดหวงั 

ผูรบับริการ  หนวยงานท่ีขอรบัการ

สนับสนุนเวชภณัฑฯ  

ไดรับการสนับสนุนเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพ ครบถวน ถูกตอง 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผูมสีวนไดสวนเสยี 1. ผูบริหาร 

2. สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรค 

3. สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนไดรับเวชภัณฑฯ ท่ีมีคุณภาพ 

ครบถวน ถูกตอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ขอกาํหนดทางกฎหมาย 

การเบิกจายเวชภณัฑ เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  
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4. ขอกาํหนดทีส่าํคญัและตวัชีว้ดั 

 จากความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนํามากําหนด  

เปนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการเบิกจาย บรรจุ และจัดสงเวชภัณฑ ไดดังนี้ 

ขอกาํหนดทีส่าํคญั ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย 

จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการ

สนับสนุนเวชภณัฑสอดคลอง 

กับความตองการ 

รอยละของผูขอสนับสนุนไดรับ

เวชภณัฑครบถวน ถูกตอง ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 95 

จํานวนขอรองเรียนเรื่องคุณภาพ

เวชภณัฑจากผูขอรับการสนับสนุน 

ไมมีขอรองเรียน 

 

5. ระบบตดิตามประเมนิผล 

 ดําเนินการติดตามการไดรับสนับสนุนเวชภัณฑฯ ของหนวยงานผูขอรับการสนับสนุน โดยใชแบบฟอรม

การสงเวชภณัฑ กรมควบคุมโรค 
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กระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงเวชภณัฑ (ยกเวนวคัซนี) 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

1 รับเรื่องขอรับการสนับสนุน

เวชภณัฑฯ จากหนวยงานตางๆ 

รับหนังสือ/บันทึกขอรบัการ

สนับสนุนเวชภัณฑฯ 

1.1  กรณีไดรับการอนุมัติ 

ใหสนับสนุนเวชภัณฑ  

ใหดําเนินการตามข้ันตอน

เบิกจายตอไป 

1.2 กรณีท่ีไมไดรับการอนุมัติ 

ประสานแจงผูบริหาร/ 

ผูลงนาม/หนวยงานท่ีขอรับ

การสนับสนุนทราบ 

ไดรับการอนุมัติโดยผูบริหาร 

 

ผูรับผิดชอบ 

ของสํานัก 

ท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

หนังสือราชการ/

บนัทึกขอความ 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

2 ตรวจสอบรายการเวชภัณฑฯ 

ท่ีขอเบิก 

 

ตรวจเช็คปริมาณคงคลังของ 

เวชภณัฑฯ ตามรายการท่ีจะ

ดําเนินการเบิกจายวามี

จํานวนเพียงพอท่ีจะสามารถ

สนับสนุนไดตามความตองการ

หรอืไม 

2.1 กรณีเวชภณัฑฯ เพียงพอ

ปริมาณคงคลังในทะเบียนคุม

พัสดุ 

 

ผูรับผิดชอบ 

ของสํานัก 

ท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ทะเบียนคุมพัสดุ   
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No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

ตอการสนับสนุน ทําการเบิก

เวชภณัฑฯ จากคลงั 

2.2 กรณีเวชภณัฑฯ ไม

เพียงพอตอการสนับสนุน

ประสานแจงผูบริหาร/ 

ผูลงนาม/หนวยงานท่ีขอรับ

การสนับสนุนทราบ 

ฯลฯ 

 

3 จัดทําใบนําสงเวชภัณฑฯ และ 

สงมอบใหเจาพนักงานเภสัชกรรม 

1. กรอกขอมูลรายการ

เวชภณัฑฯ ท่ีตองการเบิก 

ในแบบฟอรมนําสงเวชภัณฑ 

และสงมอบใหเจาพนักงาน

เภสัชกรรม เพ่ือดําเนินการ

จัดเตรียมเวชภัณฑฯ 

2. จัดทําบันทึกการจาย

เวชภณัฑฯ ลงในทะเบยีน 

คุมพัสดุ 

ขอมูลในแบบฟอรมการสง

เวชภณัฑ กรมควบคุมโรค 

ตรงกับรายการและจํานวน

เวชภณัฑฯ ท่ีไดรับอนุมัติ 

ผูรับผิดชอบ 

ของสํานัก 

ท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

- แบบฟอรม 

การสงเวชภัณฑ  

กรมควบคุมโรค 

- ทะเบียน 

คุมพัสดุ 
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No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

4 จัดเตรียมเวชภัณฑฯ เพ่ือการ

จัดสง 

1. รับใบนําสงเวชภณัฑท่ี

กรอกรายละเอียดชนิดและ

จํานวนท่ีขอรับการสนับสนุน 

2. นับจํานวนเวชภัณฑฯ ให

ครบถวน ถูกตองตามจํานวน 

ท่ีขอรับการสนับสนุน 

3. นําเวชภัณฑฯ ออกจากคลัง

เวชภัณฑมาวางไวบริเวณ 

ท่ีจะตรวจสอบความถูกตอง 

1. แบบฟอรมตองมีขอมูล

ครบถวน เชน รายการ

เวชภัณฑ รุนการผลิต วัน

เดือนปท่ีผลิต/หมดอายุ 

ลายมือชื่อของผูเขียนเบิก  

เปนตน            

2. เช็ครายการเวชภณัฑ  

รุนการผลิต วันเดือนปผลิต/

หมดอายุใหถูกตองตรงตาม

ขอมูลท่ีระบุไวในแบบฟอรม 

3. มีการลงลายมือชื่อผูจัด

เวชภณัฑ 

ผูรับผิดชอบ 

ของสํานัก 

ท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

แบบฟอรม 

การสงเวชภัณฑ 

กรมควบคุมโรค 

 

แนวทางการ

บริหารจัดการ

เวชภัณฑและ

วัสดุอุปกรณ 

5 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของเวชภณัฑฯ 

1. ตรวจสอบความถูกตอง 

ของชนดิ จํานวน และ

คุณภาพของเวชภณัฑ   

เชน ลักษณะทางกายภาพ  

วันเดือนปผลิต/หมดอายุ  

รุนการผลิต เปนตน 

2. ตรวจนับปริมาณเวชภัณฑ

คงเหลือใหตรงกับทะเบียน 

1. ตองมีเภสัชกร 2 คน เปน 

ผูควบคุมและตรวจสอบการ

จัดเตรียมเวชภณัฑฯ               

2. ลงลายมือชื่อผูควบคุมและ

ตรวจสอบการจัดเตรียม

เวชภณัฑฯ 

ผูรับผิดชอบ 

ของสํานัก 

ท่ีเก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

- แบบฟอรม 

การสงเวชภัณฑ 

กรมควบคุมโรค 

- ทะเบียน 

คุมพัสดุ  

แนวทางการ

บริหารจัดการ

เวชภัณฑและ

วัสดุอุปกรณ 
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No ผงักระบวนการ รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพ/ 

สิง่ทีต่องควบคุม 

ผูรบัผดิชอบ แบบฟอรม/

บนัทกึ 

เอกสารอางองิ 

คุมพัสดุ  

6 ขนสงเวชภณัฑฯ ไปยังหนวยงาน

เปาหมาย 

 

1. นําเวชภัณฑข้ึนพาหนะ

ขนสง  

2. ขนสงเวชภณัฑไปยัง

หนวยงานเปาหมาย 

 

1. เคลื่อนยายเวชภณัฑดวย

ความระมัดระวัง 

2. ควบคุมการขนสงให

เหมาะสมกับชนิดของ

เวชภณัฑ 

3. สงเวชภัณฑถึงหนวยงาน

เปาหมายไดทันเวลา 

4. ผูรับเวชภัณฑลงลายมือชื่อ

ในแบบฟอรม 

ผูรับผิดชอบของ

สํานักท่ี

เก่ียวของ 

- สรต. 

- สรม. 

- ส. En-occ 

- ส. โรคเอดส 

ฯลฯ 

 

แบบฟอรม 

การสงเวชภัณฑ 

กรมควบคุมโรค 

 

แนวทางการ

บริหารจัดการ

เวชภัณฑและ

วัสดุอุปกรณ 
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กระบวนการเบกิจาย บรรจ ุและจดัสงเวชภณัฑ (ยกเวนวคัซนี) 

 

7. มาตรการสาํรอง เพื่อคงความตอเนื่อง 

 

ปจจยัเสีย่ง กิจกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ผูรบัผดิชอบ กรอบระยะเวลา 

รถสงเวชภัณฑเสียขณะ

ขนสง 

ขอยืมรถจากหนวยงาน 

ใกลเคียง เชน สํานักงาน

ปองกันควบคุมโรค เปนตน 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป 

 

ดําเนินการทันที 

เม่ือเกิดเหตุการณ 

 

 

8. การควบคุมบนัทึก 

 

บนัทกึ เกบ็ไวทีห่นวยงาน เกบ็ไวอางองิ 

หนังสือราชการ/บนัทึกขอความ 

ท่ีขอรับการสนับสนุน 

√ √ 

ทะเบียนคุมพัสดุ √ √ 
แบบฟอรมการสงเวชภัณฑ  

กรมควบคุมโรค 

√ √ 

 

 

 

 


