
ระบบงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS)  1   

โปรแกรมบนัทกึใบขออนุมตัจิดัซ้ือเวชภณัฑ ์

 

 เมือ่เขา้สู่โปรแกรมน้ีจะปรากฏหนา้จอ ที่ทาํการคลงัเวชภณัฑใ์หญ่ ดงัภาพ  

 

ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

จากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอ คน้หาขอ้มูลจากที่ยงัไม่ไดบ้นัทกึใบส ัง่ซ้ือ ดงัภาพ 

 

 

กรณีมีขอ้มูลอยู่แลว้ 

เมือ่เขา้สู่หนา้จอน้ี ใหเ้ราใส่ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาในช่อง งบเงนิ  เลขที่ขออนุมตั ิ วธิกีารจดัซ้ือ หรอื อาจใสบ่างช่องกไ็ด ้ 

จากนัน้ใหก้ดปุ่ม      จะปรากฏขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาหนา้จอดงัภาพ 
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จากนัน้กดใหเ้ลอืกขอ้มลูแลว้กดปุ่ม  เพือ่เขา้ไปเปลีย่นแปลงขอ้มลู  จากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอ  

คลงัเวชภณัฑ ์: บนัทกึใบขออนุมตัจิดัซ้ือ ดงัภาพ 
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กรณียงัไม่มีขอ้มูล 

ใหก้ดปุ่ม    จากนัน้จะปรากฏหนา้จอ ภาษมีลูค่าเพิม่ขึ้นมา (ถา้ตอ้งการ Vat+ ใหต้อบ Yes แต่ถา้ตอ้งการ 

Vat- ใหต้อบ No) จากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอดงัภาพ 

 

ขอ้มูลที่ตอ้งใสใ่นหนา้จอน้ี ไดแ้ก่   

วนัที ่   คอื ใหร้ะบวุนัทีท่ีจ่ะทาํการขออนุมตั ิโดยโปรแกรมจะ Default เป็นวนัทีป่จัจบุนัใหส้ามารถ 

   แกไ้ขได ้โดยในช่องวนัทีส่ามารถใส่ค่าเป็น +จาํนวนเตม็ หรอื –จาํนวนเตม็ก็ได ้(แต่ตอ้งไม ่

   นอ้ยกวา่วนัทีล่งทะเบยีน) เช่น ใส่ค่า –3ในช่องวนัที ่โปรแกรมก็จะนาํไปเปรยีบเทยีบกบัวนั 

   ทีป่จัจบุนั แลว้นาํไปคาํนวณ และแสงผลออกมาเป็นวนัทีท่ีต่อ้งการ 

งบเงนิที่ใชจ้ดัซ้ือ   คอื งบประมาณทีใ่ชใ้นการจดัซื้อ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิที ่ 

   ลูกศรชี้ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

วธิกีารจดัซ้ือ   คอื วธิทีีใ่ชใ้นการจดัซื้อ ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีลู่กศรชี้ 

   ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

ผูจ้าํหน่าย    คอื ชื่อบรษิทัผูจ้ดัจาํหน่ายเวชภณัฑ ์

เวชภณัฑ ์   คอื ชื่อของเวชภณัฑท์ีต่อ้งการบนัทกึจ่าย สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอื  

   คลกิที ่  ลูกศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

บรรจุ     คอื จาํนวนเวชภณัฑท์ีบ่รรจ ุ

ราคาเก่า     คอื จะแสดงราคาเก่าของเวชภณัฑท์ีไ่ดเ้คยมกีารจดัซื้อ 

ราคาใหม่   คอื ใหบ้นัทกึราคาใหมข่องเวชภณัฑท์ีไ่ดท้าํการจดัซื้อ 

ปรมิาณ    คอื ปรมิาณทีจ่ะทาํการจดัซื้อ 
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- Vat+  / Vat-   คอื  จาํนวนเงนิของภาษ ี

 

ในสว่นของการทาํงานของหอ้งน้ี มีการทาํงานพเิศษอยู่ที่แถบเครื่องมือดา้นลา่ง ไดแ้ก ่

 

 บนัทกึใบส ัง่ซ้ือ (F2)  

 หนา้จอ บนัทกึใบส ัง่ซ้ือ เมือ่กด ปุ่ ม F2  จะปรากฏหนา้จอใบส ัง่ซื้อเป็นดงัภาพ 

 

ในหนา้จอน้ีเป็นหนา้จอบนัทกึใบส ัง่ซื้อแยกตามรายบรษิทั ซึง่สามารถเพิม่เวชภณัฑไ์ด ้และสามารส ัง่พมิพไ์ด ้เมือ่เราใส่

ขอ้มลูเวชภณัฑเ์พิม่หรอืลดเวชภณัฑบ์างตวัเสรจ็แลว้จากนัน้ใหก้ดปุ่ม Save จะมหีนา้จอเลก็ๆ ขึ้นมาบอก เลขทีเ่อกสาร

และเลขทีใ่บส ัง่ซื้อ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 



  ระบบงานจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์

คู่มอืการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโรงพยาบาล (PHIS)  5   

 คณะกรรมการตรวจรบัเวชภณัฑ ์(F3)  

 

เมือ่กด ปุ่ ม F3  จะปรากฏหนา้จอทีใ่ชส้าํหรบับนัทกึรายชื่อของคณะกรรมการตรวจรบัเวชภณัฑ ์ดงัภาพ 

 

เมือ่คลกิทีปุ่่ ม   จะปรากฏรายชื่อคณะกรรมการลา่สุดขึ้นมาให ้ 

แต่ถา้ตอ้งการทีจ่ะบนัทกึคณะกรรมการใหมใ่หก้ดปุ่ม  

ขอ้มูลที่ตอ้งบนัทกึในหนา้จอน้ี ไดแ้ก่ 

ช่ือ-นามสกลุ     คอื ชื่อ-นามสกลุของคณะกรรมการ 

ตาํแหน่งตรวจรบั    คอื ตาํแหน่งตรวจรบัของกรรมการ 
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โปรแกรมบนัทกึใบส ัง่ซ้ือเวชภณัฑ ์

 

เมือ่เขา้สู่โปรแกรมน้ีจะปรากฏหนา้จอ ที่ทาํการคลงัเวชภณัฑใ์หญ่ ดงัภาพ 

 

ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาให ้

เลอืก จากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอ คน้หาขอ้มูลใบส ัง่ซ้ือที่ยงัไม่บนัทกึรบัคลงัใหญ่  ขึ้นถา้มขีอ้มลูอยู่แลว้จะปรากฏขึ้นมาดว้ย 

ดงัภาพ 

 

ซึง่สามารถ เพิม่ และ แกไ้ข ได ้ 

เพิม่ 

เมือ่กดปุ่ม  จะปรากฏหนา้จอ เพิม่ใบส ัง่ซ้ือ ซึง่ในหนา้จอจะมช่ีองใหเ้ลอืก 2 ช่อง คอื ออกใบส ัง่ซ้ือจากการ

อนุมตัข้ึิน, ออกใบส ัง่ซ้ือท ัว่ไป   ดงัภาพ    
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1. ออกใบส ัง่ซ้ือท ัว่ไป 

เมือ่กดปุ่ม ออกใบส ัง่ซ้ือท ัว่ไป แลว้กดปุ่มตกลงจะปรากฏหนา้จอ  ดงัภาพ 

 

จากนัน้จะปรากฏหนา้จอ ภาษีมูลค่าเพิม่ ขึ้นมา  ถา้ตอ้งการ Vat+ ใหต้อบ Yes แต่ถา้ตอ้งการ Vat- ใหต้อบ No  

หลงัจากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอ บนัทกึใบส ัง่ซ้ือ ดงัภาพ  

 

ขอ้มูลที่ตอ้งบนัทกึในหนา้จอน้ี ไดแ้ก่ 

ผูจ้าํหน่าย   คอื ชื่อบรษิทัผูจ้าํหน่าย ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีลู่กศรชี้ 

   ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

เลขที่ใบส ัง่ซ้ือ   คอื เลขทีข่องใบส ัง่ซื้อ  

งบเงนิ    คอื เงนิทีไ่ดร้บัจากบรษิทั  
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หมายเหต ุ  คอื ช่องทีใ่หบ้นัทกึหมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

เวชภณัฑ ์  คอื ชื่อของเวชภณัฑท์ีต่อ้งการบนัทกึจ่าย สามารถเลอืกไดโ้ดย เมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอื  

   คลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงทา้ยช่องจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก หรอืบนัทกึเป็นรหสั 

บรรจุ    คอื จาํนวนเวชภณัฑท์ีบ่รรจ ุ

ราคาเก่า   คอื ราคาสนิคา้เก่า 

ราคาใหม่   คอื ราคาสนิคา้ทีต่ ัง้ใหม ่

ปรมิาณ    คอื ปรมิาณทีจ่่าย 

Vat+ / Vat-   คอื ภาษทีีต่อ้งการบวกเพิม่ในสนิคา้ / สนิคา้ทีไ่มม่กีารบวกภาษเีพิม่ 

 

2. ออกใบส ัง่ซ้ือจากการอนุมตั ิ 

 

เมือ่เลอืกกดปุ่ม ออกใบส ัง่ซ้ือจากการอนุมตั ิจะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพ 

 

จากนัน้เมือ่กดปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหนา้จอเพิม่ขอ้มูลโดยเลอืกจากใบอนุมตั ิดงัภาพ 
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เมือ่เลอืกไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ม ตกลง จากนัน้จะเขา้สู่หนา้จอของการบนัทกึใบส ัง่ซื้อ 

 

 

ในสว่นของการทาํงานของโปรแกรมน้ี มีการทาํงานพเิศษอยู่ที่แถบเครื่องมือดา้นลา่ง ไดแ้ก ่

 

 บนัทกึทะเบยีนยา (F2)  

เมือ่กดปุ่ม F2 จะปรากฏหนา้จอระบบทะเบยีนเวชภณัฑ ์ดงัภาพ (รายละเอยีดจะกลา่วไวท้ีโ่ปรแกรมทะเบยีนเวชภณัฑ)์ 
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 ปรมิาณเวชภณัฑค์งคลงั (F3)   

เมือ่กดปุ่ม F3 จะปรากฏหนา้จอคน้หาเวชภณัฑท์ีถ่งึระดบัส ัง่ซื้อ ดงัภาพ 

 

ขอ้มูลที่ตอ้งบนัทกึในหนา้จอน้ี ไดแ้ก่ 

ผูจ้าํหน่าย   คอื ชื่อบรษิทัทีต่อ้งการคน้หาเวชภณัฑว์า่ถงึระยะควรส ัง่ซื้อหรอืยงั ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดย 

   เมือ่กด Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

ช่ือเวชภณัฑ ์  คอื ชื่อเวชภณัฑท์ีต่อ้งการคน้หาวา่ถงึระยะควรส ัง่หรอืยงั ซึง่สามารถเลอืกไดโ้ดยเมือ่กด  

   Enter ทีช่่องน้ี หรอืคลกิทีลู่กศรชี้ลงตรงช่องทา้ยจะมตีาราง Pop up ขึ้นมาใหเ้ลอืก 

เมือ่เขา้มาในหนา้จอน้ีใหเ้ลอืกวา่ตอ้งการคน้หาเวชภณัฑท์ีอ่ยู่สถานะใด คอื ปกต ิ, ถงึระดบัส ัง่ซ้ือแลว้ , ไม่มีอยู่ในคลงั 

เมือ่เลกิไดแ้ลว้(อาจเลอืกท ัง้หมดเลยก็ได)้ใหใ้ส ่ชื่อบรษิทัผูจ้าํหน่าย ในช่องผูจ้าํหน่าย และใสช่ื่อเวชภณัฑท์ีต่อ้งการ

ตรวจสอบวา่ถงึระดบัทีค่วรส ัง่ซื้อหรอืยงัในช่อง ช่ือเวชภณัฑ ์(อาจไมต่อ้งใส่ชื่อบรษิทัและชื่อเวชภณัฑก์็ได)้จากนัน้ใหก้ด

ที ่ปุ่มคน้หา 

EX ตวัอย่างจะเลอืกสถานะทกุตวัและไมใ่สช่ื่อบรษิทักบัชื่อเวชภณัฑ)์  จะได ้ดงัภาพ 

 

ในภาพตวัอย่าง จะแสดงสถานะอย่างเดยีว คอื ยงัไม่ไดเ้ขา้คลงั และเมือ่ตอ้งการออกใบส ัง่ซื้อใหก้ดปุ่มเพิม่ 

เมือ่ถงึหนา้จอน้ีเราสามารถส ัง่พมิพใ์บส ัง่ซื้อและใบรายงานสถานะได ้หรอือาจเพิม่เวชภณัฑก์็ได ้


