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ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวการปฏบิัติการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

................................................................... 

เพ่ือให้การบริหารงานด้านการพัสดุภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นไปด้วยความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕  เม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  คณบด ี       

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี   จงึกําหนดหลักเกณฑ์และแนวการปฏบิัติในการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์ ดังน้ี 

๑. ให้ฝ่ายการพัสดุ  ดําเนินการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์ วัสดุสํารองคลัง ครุภัณฑ์ งานบริการต่างๆ  การจ้าง

ที่ปรึกษา งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  งานก่อสร้าง  งานจ้างท่ีปรึกษาออกแบบและควบคุมงานทั้งหมดภายใน          

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  ที่ใช้เพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ ใหก้ับ 

หน่วยงานภายในคณะฯ ยกเว้น 

 ๑.๑  ภาควิชาพยาธิวิทยา ดําเนินการจัดหา ครุภัณฑ์ ทางด้านพยาธิวิทยา 

 ๑.๒  ภาควิชารังสีวิทยา ดําเนินการจัดหา ครุภัณฑ์ ทางด้านรังสีวิทยา 

 ๑.๓  ฝ่ายเวชสารสนเทศ ดําเนินการจัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 ๑.๔  ฝ่ายวิศวกรรมบริการ  ดําเนินการจัดหาวัสดุงานช่าง ท่ีไม่มีในคลังพัสดุ เพื่อการก่อสร้าง ซ่อมบํารุง 

อาคารต่างๆ 

๒. ให้งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี  ดําเนินการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการ

บริการรักษาพยาบาล  ให้กับหน่วยงานที่ใช้พัสดุเพื่อการบริการผู้ป่วยทุกหน่วยงาน 

๓. ใหภ้าควิชา และหนว่ยงานภายในคณะฯ ที่มีพัสดุสํารองคลัง ดังต่อไปนี้ ดําเนินการจัดหาพัสดุได้เอง  ภาควิชา

รังสีวิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยา  ฝ่ายเวชสารสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ฝ่ายโภชนาการ                   

งานบรหิารพัสดุ (ฝ่ายการพัสดุ) 

๔. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของฝา่ยการพัสดุ  สํานักงานคณบดี   

 ๔.๑  ใหง้านบรหิารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ เป็นผูดํ้าเนนิการจัดหาวัสดุสํารองคลังที่มีไว้ให้เบิก-จา่ยตามรายการในคลังพัสดุ 

 ๔.๒  ให้หน่วยจัดซื้อ ฝ่ายการพัสดุ เป็นผู้ดําเนินการจัดหาวัสดุที่ไม่มีอยู่ในคลังพัสดุ  ครุภัณฑ์ งานบริการต่าง  ๆ 

การจา้งที่ปรกึษา งานปรับปรุงสิ่งกอ่สรา้ง  งานกอ่สรา้ง  งานจา้งที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานทั้งหมดภายในคณะฯ ที่ใช้เพื่อ

การบรหิาร  การเรยีนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  

 

.../๕. ขอบเขต 
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 ๕. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของ ภาควิชารังสีวิทยา  

 ๕.๑  วัสดุอุปกรณเ์อกซเรย์  เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมดา้นวิชาการ  การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการผู้ป่วย 

ให้กับทุกภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ 

 ๕.๒  ครุภัณฑ์ ทางด้านรังสีวิทยา 

 ๖. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของ ภาควิชาพยาธิวิทยา  

 ๖.๑  วัสดุวิทยาศาสตร์  น้ํายาท่ีใช้ในการตรวจทดลองเพื่อสนับสนุนทุกกิจกรรมให้กับทุกภาควิชา 

และหน่วยงานภายในคณะฯ 

 ๖.๒  ครุภัณฑ์ ทางด้านพยาธิวิทยา 

 ๗. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี   

 ๗.๑  วัสดุวิทยาศาสตร์  อุปกรณท์างการแพทย์  การบริการต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ดา้นการ

บริการรักษาพยาบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  

 ๗.๒  วัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์  และงานจ้างบริการต่าง ๆ  การจ้างที่ปรึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้าน

บริการรักษาพยาบาล ภายในคณะฯ และหน่วยงานที่อยู่ภายในการกํากับดูแลของโรงพยาบาลรามาธิบดี   

 ๘. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของฝ่ายเภสัชกรรม มีหน้าที่ในการจัดหายา และวัสดุที่เกี่ยวเน่ืองกับยา เช่น ตลับยา 

ถุงบรรจุยา ฉลากยา ฯลฯ  

 ๙. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มีหน้าที่ในการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ในคลัง

เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๑๐. ขอบเขตการจัดหาพัสดุของ ฝ่ายโภชนาการ   

๑๐.๑  อาหาร เคร่ืองดื่ม  อาหารว่าง  

๑๐.๒  วัสดุ  ครุภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ การจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับโภชนาการ 

๑๑. ให้ฝ่ายเวชสารสนเทศ  มีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน      

ทุกกิจกรรมภายในคณะฯ   

 ๑๒. ภาควิชา หน่วยงาน ท่ีเข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์ ของฝ่ายการพัสดุ เม่ือมีความต้องการ

วัสดุ ให้ดําเนินการดังนี้   

 ๑๒.๑ กรณเีป็นวัสดุสํานักงาน วัสดุงานช่าง วัสดุงานบ้านงานครัว แบบพิมพ์  ท่ีใช้เป็นประจํา    

๑๒.๑.๑ กรณีต้องการใช้วัสดุที่มีอยู่ในคลังพัสดุ  (ฝ่ายการพัสดุ)   

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน จัดทําใบขอเบิกวัสดุผ่านเว็บไซต์  หรือในระบบ ERP 

 (๒)  ภาควิชา หน่วยงาน พิมพ์ใบขอเบิกและลงนามผู้เบิก ซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งไปยังงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ 

 (๓)  ให้ส่งใบขอเบิกประจําเดือนไม่เกินวันที่ ๒๕ ของเดือน และรับวัสดุโดยผู้นําส่ง จัดส่งให้

ระหว่างวันทําการที่ ๑-๕ ของเดือนถัดไป 

 (๔)  กรณีจําเป็นใช้เร่งด่วน สามารถส่งใบขอเบิกวัสดุที่จําเป็นใช้เร่งด่วน และรับวัสดุได้ทันทีด้วย

ตนเอง 

.../๑๒.๑.๒ กรณีต้องการ 
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 ๑๒.๑.๒ กรณีต้องการใช้วัสดุที่ไม่มีอยู่ในคลังพัสดุของฝ่ายการพัสดุ   

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน เขียนใบขอเบิกวัสดุในแบบฟอร์มใบขอเบิกวัสดุนอกคลัง ส่งหน่วยจัดซื้อ

ฝ่ายการพัสดุเพ่ือดําเนินการ 

 (๒)  ฝ่ายการพัสดุขอให้ฝ่ายการคลังออกใบจองงบประมาณและดําเนินการจัดหา 

 (๓)  ฝ่ายการพัสดุประสานงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 

 (๔)  ภาควิชา  หน่วยงานรับพัสดุได้ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้ส่งใบขอเบิก  กรณีจัดหาโดย

วิธีการตกลงราคา 

 (๕)  ฝ่ายการพัสดุขออนุมัติเบิก-จา่ย 

๑๒.๒ กรณีเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ให้ตรวจสอบรายการว่าพัสดุดังกล่าวมีในบัญชีรายการของคลังพยาธิ

(ภาควิชาพยาธิวิทยา)  หรือไม่  โดยสามารถตรวจสอบรายการในเว็บไซต์การเบิกวัสดุในระบบ ERP  

๑๒.๒.๑ กรณตีอ้งการใชวั้สดุที่มอียู่ในคลังพยาธ ิ (ภาควิชาพยาธิวิทยา)  

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน เขียนใบขอเบิกวัสดุผ่านเว็บไซต์หรือในระบบ ERP  

 (๒)  ภาควิชา หน่วยงาน พิมพ์ใบขอเบิกและลงนามผู้เบิกได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้

ที่ได้รับมอบหมาย ส่งภาควิชาพยาธิวิทยา  

 (๓)  ภาควิชา หน่วยงาน ส่งใบขอเบิกประจําเดือนไม่เกินวันที่ ๒๕ ของเดือน รับวัสดุโดยผู้นําส่ง 

จัดส่งให้ระหว่างวันทําการที่ ๑-๕ ของเดือนถัดไป 

 ๑๒.๒.๒ กรณีต้องการใช้วัสดุที่ไม่มีอยู่ในคลังพยาธ ิ (ภาควิชาพยาธิวิทยา)   

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน เขียนใบขอเบิกวัสดุในแบบฟอร์มใบขอเบิกวัสดุนอกคลัง ส่งหน่วยจัดซื้อ

ฝ่ายการพัสดุ เพื่อดําเนินการ 

 (๒)  ฝ่ายการพัสดุขออนุมัติในหลักการและดําเนินการจัดหา  

 (๓)  ฝ่ายการพัสดุประสานงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 

 (๔)  ภาควิชา  หน่วยงานรับพัสดุได้ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้ส่งใบขอเบิกกรณีจัดหา 

โดยวิธีการตกลงราคา 

 ๑๒.๓ กรณีเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือใช้ในการบริการสุขภาพ  

๑๒.๓.๑ กรณีต้องการใช้วัสดุที่มีอยู่ในคลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน เขียนใบขอเบิกวัสดุผ่านเว็บไซต์หรือในระบบ ERP  

 (๒)  ภาควิชา หน่วยงาน พิมพ์ใบขอเบิกและลงนามผู้เบิกได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยงานหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

 (๓)  ภาควิชา หน่วยงาน สามารถส่งใบขอเบิกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นใช้เร่งด่วน 

สามารถรับวัสดุได้ทันทีด้วยตนเอง 

  

 

.../๑๒.๓.๒ กรณีต้องการ 
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 ๑๒.๓.๒ กรณีต้องการใช้วัสดุที่ไม่มีอยู่ในคลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน จัดทําใบขอเบิกวัสดุนอกคลังในแบบฟอร์มใบขอเบิกวัสดุ ส่งหน่วยจัดซื้อ

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดําเนินการ 

 (๒)  งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีขออนุมัติในหลักการและดําเนินการจัดหา  ตรวจรับพัสดุ 

ขออนุมัติเบิก-จ่าย 

 (๓)  ภาควิชา  หน่วยงาน รับพัสดุได้ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้ส่งใบขอเบิกกรณีจัดหาโดย

วิธีการตกลงราคา 

๑๒.๔ กรณีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบรายการว่าพัสดุดังกล่าวมีในบัญชีวัสดุคงคลังของฝ่าย   

เวชสารสนเทศ  และดําเนินการดังนี้ 

๑๒.๔.๑ กรณตีอ้งการใช้วัสดุที่มอียู่ในคลังเวชสาร (ฝา่ยเวชสารสนเทศ)   

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน จัดทําใบขอเบิกวัสดุผ่านเว็บไซต์  หรือในระบบ ERP 

 (๒)  ภาควิชา หน่วยงาน พิมพ์ใบขอเบิกและลงนามผู้เบิกได้รับอนุมัติ จากหัวหนา้หน่วยงานหรือผู้

ที่ได้รับมอบหมาย ส่งฝ่ายเวชสารสนเทศ 

 (๓)  ภาควิชา หน่วยงาน สามารถ ส่งใบขอเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ ท่ีจําเป็นใช้เร่งด่วน สามารถรับ

วัสดุได้ทันทีด้วยตนเอง 

 ๑๒.๔.๒ กรณีต้องการใช้วัสดุที่ไม่มีอยู่ในคลังเวชสาร (ฝ่ายเวชสารสนเทศ)   

 (๑)  ภาควิชา หน่วยงาน เขียนใบขอเบิกวัสดุในแบบฟอร์มใบขอเบิกวัสดุนอกคลัง ส่งหน่วยจัดซื้อ

ฝ่ายเวชสารสนเทศ เพื่อดําเนินการ 

 (๒)  ฝา่ยเวชสารสนเทศ ขออนุมัติในหลักการและดําเนนิการจัดหาตรวจรับพัสดุ ขออนุมัติเบิก-จ่าย 

 (๓)  ภาควิชา หน่วยงาน รับพัสดุได้ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้ส่งใบขอเบิกกรณีจัดหา 

โดยวิธีการตกลงราคา 

 ๑๓. ภาควิชา หน่วยงาน ที่เข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์ ของฝ่ายการพัสดุ เม่ือมีความต้องการ

ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน ให้ดําเนินการดังนี้   

 ๑๓.๑  ภาควิชา หน่วยงานจัดทําบันทึกขออนุมัติงบประมาณ ตามพันธกิจเสนอรองคณบดีที่ได้รับ

มอบหมาย ส่งงานนโยบายและแผนเพื่อนําเสนอคณะกรรมการงบประมาณ 

 ๑๓.๒  ภาควิชา หน่วยงาน จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายช่ือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ        

ส่งฝ่ายการพัสดุ 

 ๑๓.๓  ฝ่ายการพัสดุดําเนินการจัดหาพัสดุ 

 ๑๓.๔  คณะกรรมการจัดหาพัสดุร่วมตรวจสอบ และพจิารณาคัดเลือกผูรั้บจัดหา 

 ๑๓.๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจรับ 

 

 

.../๑๔. ภาควิชา หน่วยงาน 



มุงเรียนรู  คูคุณธรรม  นําสูคุณภาพ 
SCAN  (31-07-55) 

-  ๕  - 

 

 ๑๔. ภาควิชา หน่วยงาน ที่เข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์  ของฝ่ายการพัสดุ เม่ือมีความต้องการ 

จ้างบริการต่าง ๆ การจ้างที่ปรึกษา ให้ดําเนินการดังนี้   

 ๑๔.๑  ภาควิชา หน่วยงานจัดทําบันทึกขออนุมัติงบประมาณตามพันธกิจเสนอรองคณบดีที่ได้รับ

มอบหมาย ส่งฝ่ายการคลังออกใบจองงบประมาณ 

 ๑๔.๒  ภาควิชา หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายช่ือคณะกรรมการจัดหา

พัสดุ ส่งฝ่ายการพัสดุ 

 ๑๔.๓  ฝ่ายการพัสดุดําเนินการจัดหา 

 ๑๔.๔  คณะกรรมการจัดหาพัสดุร่วมตรวจสอบ และพิจารณาคัดเลือกผูรั้บจัดหา 

 ๑๔.๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจรับ 

 ๑๕. ภาควิชาหน่วยงาน ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุแบบรวมศูนย์ ของฝ่ายการพัสดุ  ให้ดําเนินการ 

จัดหาด้วยกระบวนการจัดหาเดิมตามขั้นตอนการปฏิบัติของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  กรณีจัดหาพัสดุที่มีในคลัง ให้ดําเนินการเบิกจ่ายในคลัง ยกเว้นกรณทีี่ไม่มีในคลัง 

หรือมีความจําเป็น เร่งด่วน ให้ดําเนินการจัดหาได้เอง 

 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
(ศาสตราจารย์วินิต  พัวประดิษฐ์) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 


