
การจัดหาพัสดุ ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล
ว่าด้วยการบริหารเงนิอุดหนุนการวจัิย พ.ศ.2560

• ข้อ 13 (5) การจดัหาวสัด ุและคา่ใช้สอยที�มิได้กําหนดใน (4) ให้
ดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการพสัดุ มี 4 วิธี

1. ตกลงราคา

2. ประกวดราคา

3. คดัเลือก

4. พิเศษ



วธีิตกลงราคา ได้แก่  วงเงินไม่เกนิ 300,000 บาท

 การจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ ไม่จํากดัวงเงนิ

 การจัดหาจากหน่วยงานอื�นที�ได้รับสิทธิพเิศษ
ไม่จํากดัวงเงนิ

 การจัดหาระหว่างส่วนงาน  ไม่จํากดัวงเงนิ



วธีิตกลงราคา กรณเีร่งด่วน 
ภายในประเทศ  วงเงินไม่เกนิ 100,000 บาท

วงเงินไม่เกนิ 300,000 บาท
วธีิตกลงราคา กรณเีร่งด่วน 
ต่างประเทศ



วธีิประกวดราคา เกนิ 300,000 บาท

เกนิ 300,000 บาท และเข้าข้อบ่งชี�วธีิคดัเลอืก

วธีิพเิศษ

วธีิประกวดราคาด้วยวธีิการ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ให้ดาํเนินการ

ตามระเบียบที�ใช้บังคบักบัหน่วยงานของรัฐ 
ตามข้อบังคบัพสัดุ ข้อ 25)

ตั�งแต่ 2,000,000 บาทขึ�นไป และเข้าข้อบ่งชี�

ตั�งแต่ 2,000,000 บาทขึ�นไป แต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาวธีิพเิศษ



ข้อบ่งชี �ของวธีิคัดเลือกและวธีิพเิศษ ที�เกี�ยวข้อง

(๑) เป็นพสัดทีุ�ต้องจดัหาเร่งดว่น หากลา่ช้าอาจจะเสียหายแก่มหาวิทยาลยั

(๒) เป็นพสัดทีุ�ต้องจดัหาโดยตรงจากตา่งประเทศ

(๓) เป็นพสัดทีุ�มีข้อจํากดัทางเทคนิคที�จําเป็นต้องระบคุณุลกัษณะเป็นการเฉพาะ

(๔) เป็นพสัดทีุ�ใช้ในการวิจยัหรือที�ผู้ ชํานาญการระบใุห้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง

(๕) เป็นพสัดทีุ�จําเป็นต้องจดัหาจากผู้จดัหาที�มีฝีมือและคณุภาพดี หรือมีความชํานาญในการ

      จดัหาพสัดนุั �นเป็นพิเศษ หรือผู้ ที�มีผลงานดีเป็นที�ยอมรับของมหาวิทยาลยั

(๖) เป็นพสัดทีุ�ต้องจดัหาเพิ�มในสถานการณ์ที�จําเป็น หรือเพื�อความสมบรูณ์หรือตอ่เนื�องในการ  

       ใช้พสัด ุและจําเป็นต้องจดัหาเพิ�ม (Repeat Order) 

(๗) เป็นพสัดทีุ�ต้องดําเนินการจดัหาตามเงื�อนไขของแหลง่เงิน  



ประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล เรื�อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และ
ค่าใช้สอย ที�ใช้เงนิอุดหนุนการวจัิย พ.ศ.2560

อธิการบดี สั�งการให้การจดัหาวสัด ุและคา่ใช้สอยที�มิได้กําหนดใน ข้อ 13 (4) 
ดําเนินการดงันี �

• จดัหาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการพสัด ุและประกาศที�
เกี�ยวข้อง

• การจดัหาวสัด ุและคา่ใช้สอยดงักลา่ว  ที�มีวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท ไมต้่อง
จดัทําสญัญาหรือข้อตกลงก็ได้ 

• ในการตรวจรับพสัด ุที�มีวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท ให้ผู้ตรวจรับพสัดหุรือ
คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุตรวจรับโดยลงนามในใบสง่สนิค้า/ใบสง่งาน ทั �งนี � 
ผู้ตรวจรับพสัดจุะต้องไมใ่ช้บคุคลคนเดียวกบัผู้จดัหา 



การจัดหากรณวีงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท  

              (เฉพาะซื�อวสัดุและค่าใช้สอยที�ไม่ได้กาํหนดในข้อ 13(4))

นักวจิยั หัวหน้าโครงการ

1. สืบราคา
2. ขออนุมัติจัดหา          
   (ตามแบบฟอร์ม)

7. จ่ายเงินให้ผู้ขาย

9. รวบรวมเอกสารส่ง
งานคลงัประกอบด้วย
(1) อนุมัติจัดหา
(2) ใบสืบราคา
(3) ใบส่งของ
ซึ�งมีลายเซ็นต์
คณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุและหัวหน้า
โครงการอนุมัติเบิกจ่าย

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานคลงัส่วนงาน

3. หัวหน้าอนุมัติจัดหา

6. อนุมัติเบิกจ่าย

4. ส่งของตามเงื�อนไข
จัดหา

8. ออกใบเสร็จรับเงิน

5. ตรวจรับพสัดุ โดยลง
นามตรวจรับในใบส่ง
ของ

10. ดําเนินการตั�งหนี�



ตวัอย่างเอกสารที�ใช้



ตวัอย่างเอกสารที�ใช้



                  ได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถกูต้องแล้ว 
 
         ลงชื�อ..................................................... ผู้ตรวจรับพสัดุ
         (......................................................)
         ตําแหน่ง ..............................................
         วนัที� ..........................................

ทราบและอนุมัตเิบกิจ่าย
             ลงชื�อ..................................................... ผู้มีอํานาจอนมุตัิ
             (......................................................)
                    ตําแหน่ง หวัหน้าโครงการวิจยั
           วนัที� ..........................................

ข้อความที�ต้องปรากฎในการตรวจรับพัสดุในใบเสร็จรับเงนิ



การจัดหากรณวีงเงนิเกนิ 100,000 บาท  

              (เฉพาะซื�อวสัดุและค่าใช้สอยที�ไม่ได้กาํหนดในข้อ 13(4))

นักวจัิย ผู้มีอาํนาจอนุมัติ
ของส่วนงาน

1. แจ้งความ
ต้องการใช้พสัดุโดย
ระบุรายละเอยีด    

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานคลงัส่วนงาน

3. อนุมตัจิดัหา

9. อนุมตัเิบิกจ่าย

6. ส่งของตาม
เงื�อนไขจดัหา

7. ตรวจรับพสัดุ
(ระบบMU-ERP)

10. ดาํเนินการตั�ง
หนี�
(ระบบMU-ERP)

เจ้าหน้าที�พสัดุ
ส่วนงาน

งานงบประมาณ
ส่วนงาน

4. จดัสรรเงนิตามที�
ได้รับอนุมตั ิ 
(ระบบMU-ERP)

2. ดาํเนินการจดัหา
ตามข้อบังคบั
(ระบบMU-ERP)

5. ทาํใบสั�ง/สัญญา
(ระบบMU-ERP)

8. รายงานผลการ
ตรวจรับพสัดุและ
ขออนุมตัเิบิกจ่าย 
เอกสารประกอบ
(1)อนุมตัจิดัหา
(2)ดาํเนินการจดัหา
(3)ใบจองงบ (EMF)
(4)ใบสั�ง/สัญญา
(5)ใบส่งของ
(6)ใบตรวจรับ+
อนุมตัเิบิกจ่าย



ตวัอย่างใบเสนอขอจัดหา



การจัดหากรณเีร่งด่วน ในประเทศ วงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท  

นักวจิยั หัวหน้าโครงการ

1.ขออนุมัติจัดหา
เร่งด่วน

3. ดําเนินการจัดหา
พสัดุและจ่ายเงิน ณ วนั
ส่งของ

5. จัดทาํรายงาน
ประกอบด้วย
(1)เหตุผลความจําเป็น
(2)รายละเอยีดพสัดุ
(3)วงเงิน
(4)รายชื�อผู้ตรวจรับ
พสัดุ

8. รวบรวมเอกสาร

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานคลงัส่วนงาน

2. หัวหน้าอนุมัติจัดหา

7. อนุมัติเบิกจ่าย

4. ส่งของพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน

6. ตรวจรับพสัดุ โดย
เซ็นต์ตรวจรับใน
ใบเสร็จรับเงิน

9. ดําเนินการตั�งหนี�



ตวัอย่างเอกสารที�ใช้



การจัดหากรณเีร่งด่วน ต่างประเทศ วงเงนิไม่เกนิ 300,000 บาท  

นักวจัิย / ผู้ปฎบิัติ   
 /หัวหน้าโครงการ

ผู้มีอาํนาจอนุมัติ
ของส่วนงาน

1.ขออนุมัติจัดหา
เร่งด่วน

3. ดําเนินการจัดหา
พสัดุและจ่ายเงิน ณ วนั
ส่งของ

5. จัดทาํรายงาน
ประกอบด้วย
(1)เหตุผลความจําเป็น
(2)รายละเอยีดพสัดุ
(3)วงเงิน
(4)รายชื�อผู้ตรวจรับ
พสัดุ

8. รวบรวมเอกสาร

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานคลงัส่วนงาน

2. ผู้มีอาํนาจ 
อนุมัติจัดหา

7. อนุมัติเบิกจ่าย

4. ส่งของพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน

6. ตรวจรับพสัดุ โดย
เซ็นต์ตรวจรับใน
ใบเสร็จรับเงิน

9. ดําเนินการตั�งหนี�



ตวัอย่างเอกสารที�ใช้



การจัดหาครุภัณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล
ว่าด้วยการบริหารเงนิอุดหนุนการวจัิย พ.ศ.2560

• ข้อ 13 (6) การจดัหาครุภณัฑ์ ให้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

    มี 3 วิธี

1. ตกลงราคา   วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 

2. คดัเลือก    วงเงินเกิน 300,000 บาท แตไ่ม่เกิน 2,000,000 บาท  โดยมีข้อบง่ชี �

3. พิเศษ        วงเงินตั �งแต ่ 2,000,000 บาท  โดยมีข้อบง่ชี �



วิธีปฏิบัตกิารจัดหาครุภณัฑ์   ตกลงราคา

• ให้เจ้าหน้าที�พสัดหุรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานด้านพสัดสุืบราคา ไม่
น้อยกวา่ 3 ราย  (ยกเว้นกรณีมีผู้ รับจดัหาน้อยกวา่ 3 ราย  ให้สืบราคาเทา่ที�ทํา
ได้3 หรือเปรียบเทียบกบัราคาที�จดัหาครั �งหลงัสดุ (ถ้ามี)  และตอ่รองราคา

• จดัทําบนัทกึขออนมุตัิจดัหาเสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิ  

• การทาํสัญญา/ข้อตกลง  การจดัหาที�มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้จดัทําเป็น
หนงัสือข้อตกลง โดยกําหนดให้มีการรับประกนั ตามลกัษณะของครุภณัฑ์

• กาํหนดค่าปรับ  

• กรณีเป็นการจดัซื �อครุภณัฑ์  ร้อยละ 0.2 ของมลูคา่พสัดทีุ�ยงัไมไ่ด้รับมอบ

• กรณีเป็นการจ้างทําครุภณัฑ์  ร้อยละ ๐.1 ของของวงเงินตามใบสั�งจ้าง



วิธีปฏิบัตกิารจัดหาครุภณัฑ์   คัดเลือก

• ให้เจ้าหน้าที�พสัดหุรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานด้านพสัดจุดัทําบนัทกึขอ
อนมุตัิดําเนินการจดัหาเสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิ  เพื�ออนมุตัิให้จดัหา พร้อม
แตง่ตั �งคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก ไมตํ่�ากวา่ ๓ คน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุไมตํ่�ากวา่ ๓ คน จดัทําบนัทกึขออนมุตัิจดัหาเสนอผู้ มีอํานาจ
อนมุตัิ  

• คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก  พิจารณารายชื�อผู้ รับจดัหาที�เหน็สมควร
เชิญให้ร่วมเสนอราคา  

• ให้ประธานกรรมการ ทําเอกสารเชิญผู้ รับจดัหาตามรายชื�อที�ได้คดัเลือกไว้ มา
เสนอเอกสาร 3 สว่น  ตามวนั เวลา สถานที�ที�กําหนด



เอกสารที�ยื�นซอง 3 ส่วน

• หลกัฐานผู้ประกอบการ ได้แก่ สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล, 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม, หนงัสือมอบอํานาจ เป็นต้น

• ข้อเสนอทางเทคนิค  ได้แก่ แคตตาลอ็กและหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
,สําเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมสําเนาคูฉ่บบัสญัญา ซึ�งอาจกําหนดให้เสนอ
พสัดตุวัอยา่งเพื�อการทดสอบด้วยก็ได้

•  ข้อเสนอทางด้านราคา ได้แก่ ใบเสนอราคา  และ บญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละ
ราคา



หน้าที�คณะกรรมการฯ วิธีคัดเลือก 

• ตรวจสอบข้อเสนอทางด้านเทคนิค และทดสอบพสัด ุ(ถ้ามี) แล้วพิจารณา
คดัเลือกผู้ รับจดัหาที�เสนอพสัดทีุ�ตรงหรือใกล้เคียงมาตรฐานความต้องการ  โดย
ให้พิจารณาจากครุภณัฑ์ที�มีคณุลกัษณะเฉพาะตรงหรือใกล้เคียงมาตรฐาน
ความต้องการ และคณุสมบตัิอื�นๆ ตามข้อกําหนด เช่น ผลงานการบริการหลงั
การขาย , การเป็นตวัแทนจําหน่าย เป็นต้น

• เปิดซองเสนอราคาและทําการตอ่รองราคากบัทกุราย ที�ผา่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ซึ�งสามารถเสนอราคาได้มากกวา่หนึ�งครั �ง ภายในระยะเวลาที�กําหนด

• เปรียบเทียบคณุภาพ คณุสมบตัิ และข้อเสนอทางเทคนิค (ถ้ามี) ที�เป็นประโยชน์
ตอ่สว่นงานกบัราคาและเงื�อนไขทางการเงิน (ถ้ามี) ที�เสนอ โดยคํานงึถงึความ
คุ้มคา่ตอ่การใช้งาน



หน้าที�คณะกรรมการฯ วิธีคัดเลือก 

• คดัเลือกผู้ เสนอราคาที�เสนอพสัดทีุ�มีความคุ้มคา่ตอ่การใช้งานมากที�สดุ กรณีไม่
สามารถประเมินความคุ้มคา่ได้อยา่งชดัเจน ให้เลือกผู้ รับจดัหาที�เสนอราคา
ตํ�าสดุ

• ทํารายงานผลการพิจารณาคดัเลือกเสนอผู้ มีอํานาจอนมุตัิ 



วิธีปฏิบัตกิารจัดหาครุภณัฑ์   พเิศษ

• เหมือนวิธีคดัเลือก ตา่งกนัที�วงเงินจดัหา และชื�อคณะกรรมการจดัหา  ใช้ชื�อ 
คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีพิเศษ  



• การทาํสัญญา  ให้จดัทําเป็นสญัญาซื �อขาย หรือสญัญาจ้างทั�วไป               
โดยกําหนดให้มีการรับประกนั ตามลกัษณะของครุภณัฑ์

• หลักประกันสัญญา กําหนดเป็นมลูคา่ในอตัราไมตํ่�ากวา่ร้อยละ ๕  แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสญัญา

• กาํหนดค่าปรับ  

• กรณีเป็นการจดัซื �อครุภณัฑ์  ร้อยละ 0.2 ของมลูคา่พสัดทีุ�ยงัไมไ่ด้รับมอบ

• กรณีเป็นการจ้างทําครุภณัฑ์  ร้อยละ ๐.1 ของของวงเงินตามใบสั�งจ้าง



การควบคุมครุภณัฑ์

• เมื�อตรวจรับครุภณัฑ์แล้ว ให้ขึ �นทะเบียนครุภณัฑ์ไว้กบัสว่นงาน

• หวัหน้าโครงการวิจยั มีสทิธิใช้และมีหน้าที�ควบคมุดแูลบํารุงรักษา 

• การโอน จําหน่าย คํานวณคา่เสื�อมราคาระบบบญัชี ให้หน่วยงานพสัดขุอง
มหาวิทยาลยัหรือสว่นงานเป็นผู้ ดําเนินการ

• เมื�อสิ �นสดุโครงการวิจยั ให้หวัหน้าสว่นงานซึ�งหวัหน้าโครงการวิจยัสงักดั เป็นผู้
พิจารณากําหนดให้หน่วยงานภายในสว่นงานที�จะใช้ครุภณัฑ์ เป็นผู้
ควบคมุดแูลและบํารุงรักษาครุภณัฑ์นั �น



การจัดหาครุภัณฑ์ ทุกวงเงนิ

นักวจัิย
ผู้มีอาํนาจอนุมัติ

ของส่วนงาน

1. แจ้งความ
ต้องการใช้พสัดุโดย
ระบุรายละเอยีด    

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานคลงัส่วนงาน

4. อนุมตัจิดัหา

10. อนุมตัเิบิกจ่าย

7. ส่งของตาม
เงื�อนไขจดัหา

8. ตรวจรับพสัดุ
(ระบบMU-ERP)

11. ตั�งหนี�
(ระบบMU-ERP)

เจ้าหน้าที�พสัดุ
ส่วนงาน

งานงบประมาณ
ส่วนงาน

5. จดัสรรเงนิ
ตามที�ได้รับอนุมตั ิ 
(ระบบMU-ERP)

2. ขอรหัส IO + รหัส
ครุภัณฑ์
3. ดาํเนินการจดัหา
ตามข้อบังคบั
(ระบบMU-ERP)

6. ทาํใบสั�ง/สัญญา
(ระบบMU-ERP)

9. รายงานผลการ
ตรวจรับพสัดุและขอ
อนุมตัเิบิกจ่าย 
เอกสารประกอบ
(1)อนุมตัจิดัหา
(2)ดาํเนินการจดัหา
(3)ใบจองงบ (EMF)
(4)ใบสั�ง/สัญญา
(5)ใบส่งของ
(6)ใบตรวจรับ+
อนุมตัเิบิกจ่าย



การแบ่งปันข้อมูลรายชื�อผู้ขาย

• ให้ทกุทา่นเขียน รายชื�อผู้ขาย (ประเภทวสัด ุครุภณัฑ์) พร้อมเบอร์โทรศพัท์  ลง
ในกระดาษที�แจก

• หรือจะสง่ทาง e-mail : yaowapa.mkl@mahidol.ac.th

เพื�องานบริหารพสัด ุกองคลงั จะได้รวบรวมรายชื�อผู้ขายลงเวบ็ไซต์กองบริหาร
งานวิจยั และกองคลงั  ให้นกัวิจยั หรือเจ้าหน้าที�พสัด ุได้เลือกใช้ในการสืบราคา

   หากมีปัญหาด้านการจดัหาพสัด ุติดตอ่สอบถามมายงั e-mail ข้างต้นคะ่


