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คํานํา 
  การจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน (OPERATING MANUAL) นี้ มีวัตถุประสงคหลักคือ ตองการให
ภาควชิาหนวยงานในคณะ มีไวเพื่อประโยชนตางๆในการบริหารงานดานทรัพยสินภายในภาควชิาหนวยงาน 
ในคูมือการปฏบิัติงานเลมนี ้ ยังจะเห็นภาพรวมดานการบริหารทรัพยสินภายในคณะ และยังสามารถใชเปน
คูมือในการทํางาน  

หนวยบริหารทรัพยสิน  งานพัสดุคณะ หวังเปนอยางยิง่วาคูมือเลมนี้จะชวยใหการปฏิบตัิงานใน
ดานบริหารทรพัยสินเปนไปดวยความสะดวก  รวดเร็ว   และถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2551  
 
 
                    คณะผูจัดทํา 
              28 กรกฎาคม 2552 
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สารบัญ 
              หัวขอ                       หนา 
1.แนะนําหนวยบริหารทรัพยสิน                                                                                                    1-2 
2.ภาพรวมการควบคุมทรัพยสิน          3-4 
3.การขึ้นทะเบยีนควบคุม           5-7 
4.การตรวจสอบพัสดุ           7-9 
5.การยืมพัสด ุ             10 
5.การจําหนาย           11-13 
6.ภาคผนวก 
 - ผลงานหนวยบริหารทรัพยสิน           I-II 
 - เว็บไซดหนวยบริหารทรัพยสิน                      II-III 
 - โครงการพัสดุ Charity          IV-V 
 - โครงการคืนกระดาษสูสังคม            V  
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แนะนําหนวยงาน 
มารูจักหนวยบริหารงานทรพัยสินกนัเถอะ 

หนวยบรหิารทรพัยสิน เดิมชือ่ หนวยทะเบยีนครุภณัฑ มหีนาที่ควบคุม   ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) 
คือระบบที่ใชในการจดัการงานทะเบยีนสินทรัพย ซ่ึงไดแก ที่ดิน อาคาร ครุภัณฑ และสินทรัพยไมมีตวัตน 
เชน ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตาง ๆ ซ่ึงจะมีการเก็บประวตักิารใชงานของทรัพยสินทุกรายการ                                             
                                            โครงสรางของหนวยบริหารทรัพยสิน 

 
 
 
                                                                      
 
  
 
 
 
 
 

 
                                          
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
เร่ืองการจําหนายพัสด ุ

ขึ้นทะเบียนคุม
ทรัพยสินใน
ระบบ SAP 

 

 
หนา 1 

สราง Asset  
และRelease PO 

สงงานคลัง Release PO 
เพื่อติด บช-60 

กรณีที่เปนครภุัณฑ 
ระบบคิดคาเสื่อม 

ตรวจสอบพัสดุ 
ประจําป 

การจําหนายพัสดุตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย  

ราคาประเมิน 
ไมเกิน 

50,000 บาท
โอนหรือ
บริจาค 

ราคาประเมิน 
เกิน 50,000 

ขาย
ทอดตลาด 

ขึ้นทะเบียนคุม
ทรัพยสินนอก

ระบบ 

ดําเนินงานดานการควบคมุทรพัยสินของคณะ 

การขึ้นทะเบียนควบคุมทรัพยสิน 

นายพจน         จอยโสภณ 
หัวหนาหนวยบริหารทรัพยสิน

ศาสตราจารยรณชัย  คงสกนธ 
      รองคณบดีฝายการพัสดุ 

นายปนไจน  สวางสุนทรเวศย 
หัวหนางานพัสดุคณะ 



 

งานพัสดุคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี                                       หนวยบริหารทรัพยสิน 

                                                                                             

Operating manual of Asset management                                          คูมือปฏิบัติงาน “การบริหารงานทรัพยสิน”

    www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/Asset/management/main/page 

 

วิสัยทัศน Vision 

  การเปนหนวยงานที่ควบคุมทรัพยสินแบบครบวงจร ดําเนินการถูกตอง โปรงใส ซ่ือสัตย สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงความเปนเลิศในการบริการทั้งภายในและภายนอกคณะ    

  พันธกิจ Mission 

   1.มุงมั่นพัฒนาคุณภาพของการดําเนนิงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของ
ภาควิชา/หนวยงาน 

2.ลดความเสี่ยงในการวางพสัดุที่แทงจําหนายอยางไมเปนระเบียบ  
3.สรางความพึงพอใจสูงสุดทั้งดานคุณภาพและจรยิธรรม แกภาควิชา/หนวยงาน 

การเปล่ียนแปลงการทํางานหลังจากที่หนวยบริหารทรัพยสินใชระบบ SAP ควบคุมทรัพยสิน 
 

 

หนวยบริหารทรัพยสินจะทําการขึ้นทะเบียนสินทรัพย
ถาวรหลังจากที่ทําการรับสินทรัพยถาวรแลว ซึ่งในบาง
กรณีถาภาควิชา/หนวยงานไมไดทําการแจงมาก็ไม
สามารถทราบไดวามีการซื้อสินทรัพยถาวร 
 
หนวยบริหารทรัพยสินไมไดทําหนาที่เก่ียวกับเอกสาร
ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 

หนวยบริหารทรัพยสินจะทําการสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวร/
สินทรัพยถาวรมูลคาต่ํากวาเกณฑ/สินทรัพยถาวรระหวางกอสราง 
เมื่อไดรับขอมูลจากภาควชิา/หนวยงานที่ทําการเปดใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
โดยไดรับขอมูลผานจากระบบ SAP จากนั้นหนวยบริหารทรัพยสิน
จะตองทําการระบุเลขท่ีหลักสินทรัพยถาวรลงในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง  
 
หนวยบริหารทรัพยสินจะตองทําการสรางขอมูลหลกัสินทรัพย
ถาวรระหวางกอสรางดวย นอกเหนือจากสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยถาวรมูลคาต่ํากวาเกณฑ 

ขั้นตอน / ระบบการทํางานเดิม ขั้นตอน / ระบบการทํางานใหม 

ประโยชนท่ีไดรับจากระบบการทํางานใหม 

1.ทําใหมีการจัดทําทะเบียนสินทรัพยถาวรไดทุกตัวเม่ือเกิดการซื้อสินทรัพยผานระบบ SAP  
2.ทําใหทะเบียนสินทรัพยถาวรตรงกับสินทรัพยถาวรที่มีใชงานอยูจรงิ 

 
หนวยบรหิารทรพัยสิน   ยดึถือและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิลวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551

อยางเครงครัด โดยเฉพาะใน หมวด 5 การบริหารพัสด ุดังนี ้
สวนที่ 1 การควบคุม การเก็บรักษาพัสด ุขอบังคับฯ ขอท่ี 52 และขอ 53 
สวนที่ 2 การตรวจสอบพัสดุประจําป ขอบังคับฯ ขอท่ี 56 และขอ 57 
สวนที่ 3 การใหยืม ขอบังคับฯ ขอท่ี 58 ขอ 59 และขอ 60 
สวนที่ 4 การจําหนาย ขอบังคับฯ ขอท่ี 61 ขอ 62 ขอ 63 ขอ 64 และขอ 65                                 หนา 2  
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ภาพรวมการทาํงานของหนวยบริหารทรพัยสินในระบบ  Fixed Assets 
ในการบันทึกรายการผานระบบสินทรัพยถาวร ขอมูลจะถูกเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน 
(Tightly Integrated) ดังนี ้

• การเชื่อมโยงระบบงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัดจาง ระบบจัดการคลังพัสดุ  
 ระบบเจาหนี้ และการเงินจาย เพื่อการจัดซ้ือ ตรวจรับสินทรัพย และชาํระเงิน 

• การผานรายการบัญชีสินทรพัย และคาเสื่อมราคาโดยตรงไปยังระบบบัญชีแยกประเภท 
และระบบตนทุน 

 

  

ระบบงาน 
งบประมาณ 

ระบบจดัซือ้ 
จดัจาง 

สินทรพัยถาวร
ปกต ิ

สินทรพัยถาวร
มลูคาต่าํ 

สินทรพัย
ระหวาง

ระบบสินทรพัยถาวร

การสาํรวจ
ตรวจนับ 

การตดั
จาํหนาย

ระบบเจาหนี ้
และการเงนิ

ระบบบญัชี
แยกประเภท

ระบบลกูหนี้
และการเงนิ

รบั

การบันทกึ
มลูคา 

สินทรพัย 

การ
คาํนวณ
คาเสือ่ม 
ราคา

ทะเบยีนสนิทรพัย การดาํเนนิการตางๆ

การจดัซือ้ อนมุตัิ
งบประมาณ ตรวจรบั ตัง้

หนีแ้ละชาํระเงนิ 

ระบบตนทนุ

ระบบจดัการ
พสัด ุ

คงคลัง 

การบันทกึบญัชีสนิทรพัย
และคาเสือ่มราคาเปน

คาใชจายของหนวยงาน 

การตดัจาํหนายสนิทรพัย และ
การรบัชาํระเงนิ เชนการขาย 

การจดัพมิพ
ทะเบยีน

ภาพการเชื่อมโยงระบบงาน 

 

หนวยบริหารทรัพยสิน ไดมีหนาที่ และสิทธิในการสราง Material Master  
ในกรณีที่มีการสรางรายงานขอซื้อ      ครุภัณฑหรือวัสดุท่ีเปนคาใชจายของ    ภาควชิา/หนวยงาน

จําเปนตองใช   Material Master     ในการออก PR ในกรณีที่ไมมี   Material Master ในระบบ SAP  
ภาควิชา/หนวยงาน   จะตองแจงใหหนวยบริหารทรัพยสิน ทําการสราง Material Master ซ่ึงหนวยฯ 

จะสรางตามใบขอสรางนั้นๆ    ขอมูลท่ีภาควิชา หนวยงานจะตองกรอกรายละเอียดท่ีสําคัญใน  ใบบันทึกและ
แกไขขอมูลหลักสินคาคงคลัง  ตามขั้นตอน ดังรปู AS 1 
 

                                    หนา 3                    
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รูป AS 1 

1.เลือกวัตถุประสงคสรางขอมูล 

2. Plant    1100 พสัดุทั่วไป 
หรือ1200 พัสดุรักษาพยาบาล 

4.รายการพัสดุที่จะ
้

6.กลุมสินคาคงคลัง 

(Material Group)1

5.หนวยนับตามใบเสนอราคาหรือใบของบประมาณ 

3.เลือกครุภัณฑหรือวัสดุที่ซื้อ
เปนคาใชจายของหนวยงาน 

1 กลุมสินคาคงคลัง (Material Group) 

     
หนา 4   
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การขึ้นทะเบียนควบคุม   ขอบังคับฯ ขอท่ี 52 และขอ 53   
การสรางหมายเลขสินทรัพยในระบบ SAP มี 2 กรณี ดังนี้    1.กรณีซ้ือจางผานระบบ SAP        2.กรณีอ่ืนๆ 

1.กรณีผานขั้นตอนออกใบสั่งซ้ือ/จางครุภัณฑ     จางปรับปรุง   (A)     ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ      (L)   
หรือสงซอมครุภัณฑ       (R)       ผานระบบ SAP       ใหภาควิชา หนวยงานสังเกตที่    Tab  Release strategy 
และ Account Assignment จะตองเปน A, L หรือ R ดังรูป AS2  

 
                                                                 รูป AS 2 
 ภาควชิา/หนวยงาน ดําเนนิการ 
สงเอกสารการสั่งซ้ือ/จางที่ออกโดยระบบ SAP มายังหนวยบริหารทรพัยสินเพื่อ Release PO 

Account   Assignment 
จะตองเปน A,L หรือ R 

Tab Release strategy จะแสดง 
Status ที่ หนวยทะเบียนครุภัณฑ 

 หนวยบริหารทรัพยสิน ดําเนินการ 
- ไดรับเอกสาร PO ผานระบบ SAP ที่มีการซื้อสินทรัพย 
- ทําการสรางรหัสสินทรัพยในระบบ SAP                                                                                                                                    
- บันทึกเลขทีสิ่นทรัพยถาวรในระบบที่ถูกสรางขึ้น ในใบสั่งซ้ือ/ส่ังจาง 
- อนุมัติใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง (Release PO) 
- สงใบสัง่ซื้อ/สั่งจาง ใหงานคลัง Release PO ติด บช-60 ตอไป
 2.กรณีอ่ืนๆ 
2.1 จากขั้นตอนการตรวจรับสินทรัพยถาวรโดยตรง เชนมีผูบริจาค 
2.2 จากขั้นตอนการโอนมูลคาสินทรัพยถาวรจากหนวยงานโครงการ/ระหวางกอสราง 
2.3 จากขั้นตอนการโอนมูลคาสินทรัพยระหวางสินทรพัยถาวร 
2.4 จากขั้นตอนการสํารวจพสัดุประจําป 
 ภาควชิา/หนวยงาน ดําเนนิการ 
กรอกแบบฟอรมใบขอขึ้นทะเบียนครุภณัฑ 
หนวยบริหารทรัพยสิน  จะทําการสรางรหัสสินทรัพยในระบบ SAP                                                                              

หนา 5                                      
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ในสวนของกรณีท่ี 1 ซ่ึงเปนการซื้อ/จาง ปรับปรุง ผานระบบ SAP ใหภาควิชา/หนวยงาน เม่ือไดรับ
พัสดุและทําการตรวจรับแลวใหภาควชิาหนวยงานกรอกแบบฟอรมใบขอขึ้นทะเบียนโดยสามารถDownload
แบบฟอรมตางๆไดท่ี http://www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/donwload/forms/asset 
 สาเหตภุาควิชา/หนวยงานจะตอง กรอกแบบฟอรมใบขอข้ึนทะเบียน  เพราะมีความจาํเปนดังน้ี 

1.เพื่อที่หนวยบริหารทรัพยสิน     จะทําการเพิ่มรายละเอียดของรายการพัสดุที่จัดหาใหครบถวน เชน 
ยี่หอ รุน Serial Number เปนตน 

2.ในกรณีที่ภาควิชา หนวยงานซื้อใหหนวยงานยอยภาย  ก็จะทําการเปลี่ยนแปลงแกไข   Cost Center
ในขั้นตอนนี้ เพื่อใหรายการทะเบียนคุมทรัพยสินตรงกบัความเปนจรงิ 

เอกสารที่ภาควิชา หนวยงานจะตองสงมาพรอมกับแบบฟอรมขอขึ้นทะเบียน มีดังนี ้
 บันทึกรายการ ขอซ้ือ / จาง ปรับปรุง 
 ใบสั่งซ้ือ หรือ สัญญา 
 ใบสงของ / ใบกํากับภาษ ี
 ใบสําคัญจายเงินมูลนิธิ 
 เอกสารการบริจาค 
 ใบตรวจรับพรอมลายมือช่ือกรรมการ 

 ใบ INVOICE และรายละเอียดภาษาไทย 

เมื่อภาควิชา หนวยงานกรอกแบบฟอรมใบขอขึ้นทะเบียนสงมาที่หนวยบริหารทรัพยสินแลวนั้น
หนวยฯ จะทําการเพิ่มเตมิรายละเอียดของพัสดุตามแบบฟอรมใบขอขึ้นทะเบียน แลวจะจัดสงปายติด
ทรัพยสินใหภาควิชาหนวยงาน รับทราบเพื่อควบคุมตอไป  ดังรูป AS 3 

                                                    ตัวอยาง ปายตดิทรัพยสนิ 

 

1 2

                รูป AS 3 
ขอมูลหลักท่ีแสดง                                                  

34
5

1. ตราโรงพาบาล (Logo) คือ ตราประจําโรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. รหัสแทง Bar Codes คือ รหัสอานคาครุภัณฑ 
3. Cost Center   และ ประเภทเงิน ประเภทพัสดุ ปที่ไดมา (เลขที่สินทรัพยที่ไดรหัสตามพัสดุ)  
4. เลขท่ีสินทรัพย (รหัสคภุณัฑ) คือ เลขท่ีสินทรัพยท่ีไดจากระบบ (12 หลัก)   
5. ช่ือ / คําอธิบายสินทรัพย (Description) คือ คําอธิบาย ช่ือหรือชนดิครุภัณฑ 

   หนา 6 
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1. โครงสรางเลขท่ีทรัพยสินที่ไดจากระบบ SAP (รหัสคุภัณฑ) 
เลขที่ทรัพยสินที่ไดจากระบบจะใชแทนขอมูลทะเบียนสินทรัพย 1 รายการ มีโครงสรางรหัสสินทรัพยเปน
เลข 12 หลักดงันี้ 
 X     XXXX     XXXXXXX  
  
  
     Running จํานวนสินทรัพย 
     Asset Class หมวดหมูสินทรัพย 
     รหัสบริษัท คือ 1 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี                                                      

ตัวอยางเชน    
มีการสั่งซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย เชน  เครื่องตรวจห ูตา คอ จมูก 3 ตัว ผานระบบ ประเภท
ทรัพยสิน (Asset Class) คือ ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย (3090) เลขที่ทรัพยสิน ที่ไดจากระบบ     คือ 

1      3090      0000000 เครื่องตรวจห ูตา คอ จมูกตัวที่ 1 
1      3090      0000001 เครื่องตรวจห ูตา คอ จมูกตัวที่ 2 
1      3090      0000002 เครื่องตรวจห ูตา คอ จมูกตัวที่ 3 

ตัวอยาง  
รหัสครุภัณฑเดิมที่ Conversion ในระบบ SAP จะไดรหัสสินทรัพยใหม ดังตัวอยาง 

Asset Class Description Old Asset New Asset 

3090 เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก R.07-72-437-50 130900006394 

3090 เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก R.07-72-438-50 130900006395 

 

 

 

การตรวจสอบพัสดุ  ขอบังคับฯ ขอท่ี 56 และขอ 57 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551  ขอ 56 กําหนด “ภายใน60 วันกอนส้ินป 
ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ    ซ่ึงมิใชเจาหนาทีพ่ัสดุของ   สวนงานนั้น   เพื่อทําการ
ตรวจสอบการรับ การเบิกจาย การตรวจนับและตรวจสภาพพัสดุคงเหลือใหถูกตองตรงกัน แลวใหเสนอ
รายงานการตรวจสอบดังกลาว พรอมทั้งรายงานพัสดุที่ชํารุด เสื่อมคุณสภาพ สูญหายหรือไมจําเปนตองใชใน
มหาวิทยาลัยตอผูมีอํานาจอนมุัติ ภายใน 7 วนันับแตวันสิน้ปงบประมาณ” 
 และขอ 57  เมือ่ผูมีอํานาจอนมุัติ ไดรับรายงาน ตามขอ 56 ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ สูญไป
ตามธรรมชาติ  หรือไมจําเปนตองใชในมหาวิทยาลัยตอไป  ใหผูมีอํานาจอนุมัติ พจิารณาสั่งการใหดําเนนิการ
จําหนายได 

หนา 7 
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   กรณีมีการสูญหาย ใหแตงตัง้คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ไมต่ํากวา 3 คน และรายงานผลการ
สอบหาขอเท็จจริงตอผูมีอํานาจอนุมัติภายใน  60 วัน  นับแตวนัที่ประธานกรรมการทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

 ทําความรูจกักับแบบฟอรมการสํารวจพัสดุประจําปกันหนอย 
 ในปจจุบนัหนวยบริหารทรพัยสินไดใชระบบ SAP ในการควบคุมทรัพยสิน จึงทําใหแบบฟอรมการ
สํารวจทรัพยสินถาวรมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม 
 สวนที่เปล่ียนแปลงในแบบฟอรม   มีดังนี ้

1.แบบฟอรมสํารวจทรัพยสินถาวร   จะแยกประเภททรัพยสินแตละประเภท    เพื่อความสะดวกตอ
การรายงานผลการตรวจสอบ  ระบบจะออกรายงานแบบสํารวจแยกครุภัณฑแตละประเภท                       

ตัวอยาง  หอผูปวย   A มี     ครุภัณฑอยู 3 ประเภท คือ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 50 รายการ 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 50 รายการ และครุภัณฑสํานกังานต่ํากวาเกณฑ จาํนวน 50 รายการ    
รวมทั้งส้ิน   150 รายการ   ระบบจะออกรายงานในแบบสํารวจดังนี ้

 1.ครุภัณฑสํานักงาน (Class 3010) จํานวน 50 รายการ 
 2.ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย (Class 3090) จํานวน 50 รายการ 
 3.ครุภัณฑสํานักงานต่ํากวาเกณฑ (Class 9090) จํานวน 50 รายการ เปนตน 

 2.รหัสครุภัณฑใหมที่เปนเลขเรียง 12 หลัก  
 3.รหัสครุภัณฑเดิมจะอยูตดิกับชองรหัสครุภัณฑใหม 
 4.หนวยนับ 
 5.ทะเบียนราชการ (Serial Number) 
 6.ที่ตั้งสินทรัพย/ครุภณัฑ 
 7.สภาพ (รายงานผลการตรวจสอบ) 
  7.1  ดี 
  7.2  พอใช 
  7.3  จําหนาย 
  7.4  สงซอม 
  7.5  ใหยืมหรือโอนใหหนวยงานไปใชงาน 
  7.6 ลาชา (กรณีสงขึ้นทะเบยีนลาชา หนวยบริหารทรัพยสินจะหกัคาเสือ่มกอนนําขึ้นระบบ) 
 8.ราคาที่ไดมาและการคิดคาเสื่อม 
  8.1 กรณีที่เปนครุภัณฑราคาตั้งแต 5,000 บาท ระบบจะแสดงมูลคาการไดมา และคดิคา
เสื่อมราคาสะสม มูลคาคงเหลือในแบบสาํรวจ 

หนา 8 
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  8.2  กรณีที่เปนครุภัณฑต่ํากวาเกณฑทีจ่ัดหามาแลวทําการตรวจรับในระบบ  SAP ระบบจะ
คิดมูลคา และคํานวณคาเสื่อม 1 เดือน เทานั้นและจะไมแสดงมูลคา และคาเสื่อมในแบบสํารวจ 
 9.การอางอิง ในหนาสุดทายของแบบสํารวจแตละ Cost center จะมีการอางอิงถึงความหมาย อธิบาย
สวนตางๆของแบบสํารวจเชน สภาพ การไดมา และประเภททรัพยสิน 
 

เมื่อรูวาแบบฟอรมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางแลว มาดูขั้นตอนการสาํรวจกันตอเลยครบั 
หนวยบริหารทรัพยสิน จดัพิมพแบบสํารวจทรัพยสินถาวร  สงใหแตละภาควชิาหนวยงานได

ดําเนินการสํารวจตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ  2552 และไดแนบแบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของมา
พรอมกันนี้   จึงขอใหเจาหนาท่ี   ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปดําเนินการ
สํารวจตรวจสอบตามคําสัง่ของคณะ 

โปรดดําเนินการดังตอไปน้ี 
1.ใหจดัสงแบบสํารวจทรัพยสินถาวร แบบฟอรมAM แบบฟอรมCA และคําส่ัง ซ่ึงมีรายละเอียด

ทั้งหมดของพสัดุที่จะตองตรวจสอบประจําป 2552 สงใหกับหนวยงานยอยเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

2.ใหตรวจสอบพัสดุในแบบสํารวจกับพัสดุจริงที่ใชงานอยูวาถูกตองหรือไม ถาไมถกูตองใหขดีเสน
ใตสวนที่ผดินัน้ดวยปากกาหมึกสีแดง แลวใสขอมูลที่มีความถูกตองบนรายการนัน้ หามใชการลบ เพราะจะ
ไมทราบรายการเดิมที่พิมพผิด 

3.พัสดุรายการใดไมตรงกับ Cost center หรือทางหนวยไดทําการโอนยายใหกับหนวยงานอื่นภายใน
คณะเพื่อใชงานตอใหแกไขโดยใส Cost center ที่ถูกตองบนรายการนัน้ ดวยปากกาหมึกสีแดง 

4.ใหตรวจสอบสภาพของพสัดุตามความเปนจริง            แลวใสเครื่องหมาย    √      ในชองสภาพ
ใหผูสํารวจลงชื่อในแบบสํารวจหนาสุดทาย     ยกเวนวนัที่ไมตองใส         ทางหนวยบริหารทรัพยสินจะลง
วันที่ให        และแผนสุดทายของแบบสํารวจทรัพยสินถาวรใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งลงนามไว
ทุกแผนในแตละ  Cost center  

5.หากภาควิชา หนวยงาน มพีัสดุที่ไมมีในแบบสํารวจทรัพยสินถาวร ใหกรอกรายละเอียดของพัสดุ
ลงนั้นใน  แบบฟอรม AM 

6.ใหภาควิชา หนวยงาน  สรปุผลการตรวจสอบพัสดุลงใน  แบบฟอรม CA 
7.เมื่อสํารวจตรวจสอบครุภณัฑทั้งหมดเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปใหที่

หนวยบริหารทรัพยสิน งานพัสดุคณะ  ภายในวันท่ี 18 กันยายน 2552    และใหสําเนาเอกสารทั้งหมดเก็บไว
ที่หนวยงานของทานดวย จํานวน 1 ชุด 

8.เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวน เรียบรอยแลว หนวยบริหารทรัพยสิน จะใหคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ  ลงนามในสรุปรายงานผลการการตรวจสอบพัสดุประจาํป 

หนา 9 
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การใหยืม  ขอบังคับฯ ขอท่ี 58 ขอ 59 และขอ 60    

 หนวยบริหารทรัพยสิน เปนหนวยงานที่เปนศูนยกลาง การรับคืน จําหนาย แบงปนพัสดุเกาที่
ภาควิชา หนวยงาน ไมจําเปนตองใชงาน แตมีสภาพพอใชงานได   ใหกับหนวยงานอื่นภายในคณะฯ 

บุคลากรของคณะสามารถยืมพัสดุที่ทางคณะหมดความจําเปนตองใชงานไปใชได โดยสามารถเขา
ไปดูรูปภาพ รายละเอียดของพัสดุที่ภาควิชา หนวยงานแทงจําหนายไดที่ 
 http://www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/asset/management/charity_to
  กรณียืมพัสดุไปใชงาน    ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนเอกสารแสดงเหตุผล สถานที่ที่จะ
นําพัสดุไปใชและกําหนดเวลาสงคืน มีขั้นตอนดังนี ้ 
   - บุคคลากรของคณะที่มีความประสงคจะยืมพัสดุไปใชงานภายนอกคณะ ทําหนังสือถึงผูมี
อํานาจอนุมัติเพื่อขอยืมพัสดไุปใชงาน 
   -   ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติ 
                           -   ทําสัญญายืมระหวางผูขอยืมกับคณะ                                                                       

การคืนพัสด ุการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพทีใ่ชการ 
ไดเรียบรอย  ในกรณีที่พัสดทุี่สงคืนมาไมอยูในสภาพทีใ่ชงานไดปกตเิหมือนเดิม  ผูยืมตองรับผิดชอบชดใช   
ตามสัญญาหรือขอตกลงที่กําหนดไว 

กรณีมิไดรับพสัดุคืนภายใน 30 วันทําการนับแตวันครบกําหนด ใหหวัหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 
รายงานผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อส่ังการตอไป                                                                                                                                                                                             
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 การจําหนายพัสดุ  ขอบังคับฯ ขอท่ี 61 ขอ 62 ขอ 63 ขอ 64 และขอ 65 
 ศาสตราจารยรณชัย คงสกนธ รองคณบดีฝายการพัสดุไดกําหนดความมุงหมายเจตจํานงอยางหนึง่
ในการบริหารงานพัสดุเชิงรุก คือ ดําเนนิการควบคุมพัสดุครุภัณฑในระบบมาตรฐานสากล และจําหนาย
พัสดุครุภัณฑที่หมดความจําเปนในการใชงานของคณะฯตลอดจนใหบริการงานดานขอมูลที่เกี่ยวของในงา
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ  เร่ืองการจําหนายพัสดุ ซ่ึงมารายละเอียดดังนี ้

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ    เรื่อง    การจําหนายพัสดุ 
1. วัตถุประสงค    

1.1  เพื่อใหการจําหนายพัสดุ สามารถปฏิบัติไดถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน และมีการบริหารจัดการที่รวดเร็วเพื่อ  
  ลดความเสี่ยงตอผูปวยหรือผูที่มาใชบริการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1.2  เพิ่มบทบาท ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยการบริจาคพัสดุใหหนวยงานทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัดที่ขาดแคลนพัสดุอุปกรณ  เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  

2.ขอบขาย  ครอบคลุมทุกหนวยงาน ภาควิชาในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
3.ความรับผิดชอบ  และอํานาจหนาท่ี     บุคลากรของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีดังตอไปน้ี 

3.1  เจาหนาที่   เจาหนาที่พัสดุ  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน/ภาควิชา   
3.2  เจาหนาที่พัสดุ   งานพัสดุ 
3.3  เจาหนาที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
3.4  เจาหนาที่งานคลัง 
3.5  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย   
3.6  ผูมีอํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุของคณะฯ                                                                                             หนา 11                                

แนวทางการปฏิบัติเรื่องการจําหนายพัสด ุ

ราคาประเมิน ไมเกิน 50,000 บาท
โอนหรือบรจิาค 

ราคาประเมิน เกิน 50,000 บาท 
ขายทอดตลาด 

การจําหนายพัสดุ 

ตัดจําหนายในระบบ 
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4.แนวทางปฏิบัติ   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 
        4.1  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  ทําหนังสือแจงใหหนวยงานทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัดเพื่อ  
         เสนอความตองการบริจาคพัสดุ 
       4.2  จัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อประเมินราคาพัสดุ  พรอมตรวจสอบสภาพพัสดุ 
       4.3  ภาควิชา/หนวยงาน  โปรดดําเนินการ 
  4.3.1     สํารวจความตองการใชพัสดุ และสภาพอยูเปนประจํา 

4.3.2     จัดสงรายการพัสดุที่เห็นควรจําหนายลงในบันทึก รายการสงคืนพัสดุ ( G) กอนจะมีการขนยาย 
   10 วันทําการ 
4.3.3     จัดสงรายชื่อเจาหนาที่จากหนวยงาน/ภาควิชาฯเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 คณะกรรมการสงมอบพัสดุ 1 คน ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบพัสดุตามรายการกอนสงมอบ 
4.3.4  จัดสงรายชื่อเจาหนาที่จากหนวยงาน/ภาควิชาฯรวมเปนกรรมการฯจําหนายพัสดุ กรณีราคาประเมินเกิน 

50,000 บาท จะดําเนินการขายทอดตลาดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุเทานั้น   
        คณะกรรมการจําหนาย 1 คน 

4.4 กรณีขายทอดตลาดคณะกรรมการจําหนายประสานงานกับหนวยบริหารทรัพยสิน งานพัสดุ ในการจําหนายพัสดุ
ตามวันเวลาที่กําหนด พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการจําหนายผานเจาหนาที่พัสดุ ของงานพัสดุ เพื่อเสนอเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ 

4.5 คณะกรรมการสงมอบพัสดุดําเนินการตรวจสอบกอนสงมอบรวมกับหนวยบริหารทรัพยสินกอนขนยายพัสดุ
ออกไป พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการสงมอบผานเจาหนาที่พัสดุ ของงานพัสดุเพื่อเสนอผูมีอํานาจรับทราบ 

4.6 งานพัสดุ 
4.6.1 เจาหนาที่หนวยบริหารทรัพยสิน 

 รับเรื่องคืนพัสดุ (ฟอรม G) นําปายติดพัสดุจําหนายไปติด พรอมถายรูปเพื่อเผยแพรใน Website 

http://www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/asset/management/charity_to 

 รวบรวมรายการพัสดุที่ไดรับมาจากหนวยงาน/ภาควิชาฯเพื่อทํารายการจําหนาย และเสนอ
คณะกรรมการประเมินราคา 

กรณีคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุ ไมเกิน 50,000 บาท บริจาคใหกับหนวยงานราชการหรือองคกรสาธารณ
กุศลโดยตรวจสอบวัตถุประสงคของหนวยงานหรือองคกรกอนจะบริจาคใหเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคการนํา
พัสดุไปใชงานมากที่สุด                                                                                                                              

 ทําหนังสือขอรายชื่อกรรมการจากหนวยงาน/ภาควิชาฯเพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงมอบ
พัสดุ 1 ชุด พรอมแนบรายการที่จะจําหนายเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

 แจงผลการจําหนายพัสดุพรอมแนบหนังสือตอบขอบคุณจากหนวยงานที่ขอรับบริจาคใหภาควิชา 
หนวยงานรับทราบ                                       

กรณีประเมินราคาพัสดุ เกิน 50,000 บาท ขายทอดตลาด 
 ทําหนังสือขอรายชื่อกรรมการจากหนวยงาน/ภาควิชาฯเพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการจําหนาย

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ (โดยมีผูชวยคณบดีฝายการพัสดุเปนประธาน) 
หนา 12 
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 รับเรื่องการเสนอขอตัดทะเบียนพัสดุที่ไดจําหนายและไดรับการอนุมัติคืนพรอมจัดสงเอกสารให 
งานคลังบันทึกบัญชี ตัดจายรายการพัสดุ พรอมกําไร-ขาดทุนจากการจําหนาย 

4.6.2 เจาหนาที่พัสดุ งานพัสดุ  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาวาดวยการพัสดุขอ  62           
กรณีบริจาค   

 1.จัดทํารายงานขออนุมัติการจําหนายพัสดุที่ตองการบริจาคเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
กรณีขายทอดตลาด   

 1.จัดทํารายงานขออนุมัติจําหนายพัสดุ พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย 1 ชุด และแนบประกาศใหผูมี
อํานาจลงนามในประกาศขายทอดตลาด 

2. ปดประกาศขายทอดตลาด และเผยแพรลงในเว็บไซดของมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมบัญชีกลาง  
ไมนอยกวา 7 วัน 

 3.แจงงานคลังใหรับชําระคาแบบจําหนายพัสดุชํารุด 
 4.แจงผูชนะการประมูลมาชําระเงิน ที่งานคลัง 
 5.แจงคณะกรรมการสงมอบพัสดุกอนขนยายพัสดุออกไป 
 ทําหนังสือขอที่จอดรถ พรอมแจงใหผูรับบริจาค/ผูชนะการประมูลมาขนยายออกไป 
 จัดทํารายงานเสนอผูมีอํานาจเพื่อรับทราบพรอมขอตัดทะเบียนพัสดุที่ไดจําหนาย และสงเอกสาร 

การจําหนายใหงานคลังเพื่อบันทึกบัญชีตอไป 
4.6.3 เจาหนาที่หนวยตรวจสอบและบริหารสัญญา  ตรวจสอบเอกสารการจําหนายทุกครั้งกอนนําเสนอผูมี 
 อํานาจอนุมัติ 

4.7   ผูมีอํานาจอนุมัติ   ดําเนินการอนุมัติ 
4.7.1      คําสั่งขอแตงตั้งคณะกรรมการฯและรายการที่จะจําหนาย 
4.7.2 รายงานขออนุมัติการจําหนาย พรอมเสนอแตงต้ังคณะกรรมการจําหนาย (กรณีขายทอดตลาด) 
4.7.3 รายงานผลการจําหนายและการตัดทะเบียนพัสดุที่ไดจําหนาย 

4.8    งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
4.8.1 หนวยบริหารทรัพยสินจะเปนหนวยงานที่ของาน     เพื่อขนยายพัสดุตามรายการที่ภาควิชา/หนวยงานสงคืน  

4.9    งานคลัง 
4.9.1 รับชําระเงินคาแบบจําหนายพัสดุชํารุด จากผูเขาประมูล   

กรณีขายทอดตลาด 
4.9.2 รับชําระเงินจากผูชนะการประมูล  

4.10   งานรักษาความปลอดภัย 
4.10.1 จัดหาที่จอดรถสําหรับผูมาขนยายพัสดุเมื่อไดรับแจงจากเจาหนาที่พัสดุ 
4.10.2 อํานวยความสะดวกในการขนยายพัสดุที่จําหนาย                                                                                                   
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ผลงานของหนวยบริหารทรัพยสิน 
 ดําเนินการจําหนายพัสดุที่ภาควิชาหนวยงานแทงจําหนาย  ซ่ึงมีผลงานดังนี ้
การโอนหรือบริจาค ใหหนวยงานราชการและองคกรสาธารณกุศล 

สถิติการโอน บริจาค ตั้งแตปงบประมาณ 2547 - 2552 

ปงบประมาณ จํานวน
คร้ัง จํานวนรายการ 

จํานวนหนวยงานราชการ
องคกรสาธารณกุศลท่ีขอรับ
บริจาคจากคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มูลคาท่ีบริจาค 

2547 12
 

454 
 

17        7,516,695.00  

2548 10
 

281 
 

9     21,096,324.00  

2549 10
 

919 
 

22     14,126,576.00  

2550 12
 

687 
 

21     11,186,317.12  

2551 7
 

572 
 

13        9,248,878.00  

2552 23
 

2,378 
 

34     43,076,567.58  

รวม 74
 

5,291 
 

116   106,251,357.70  
*ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.ค.52* 
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I 
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การขาย   นาํเงนิเขาบัญชีรายไดคณะ 

สถิติการจําหนาย ตั้งแตปงบประมาณ 2545 - 2552 

ปงบประมาณ จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
รายการ รวมมูลคาท่ีไดมา ราคาประเมิน 

(ราคากลาง) รวมราคาที่ขายได

2545 6
  

1,018 
 

28,736,778.00 
  

64,607.00  
 

94,900.00 

2546 10
  

746 
 

30,815,969.00 
  

178,378.00  
 

261,400.00 

2547 24
  

2,171 
 

59,465,202.50 
  

612,142.00  
 

858,950.00 

2548 12
  

2,002 
 

127,054,544.00 
  

665,346.88  
 

1,041,330.00 

2549 13
  

1,542 
 

111,311,368.67 
  

501,720.00  
 

1,182,400.00 

2550 13
  

1,556 
 

91,283,633.26 
  

298,230.00  
 

552,055.00 

2551 18
  

1,736 
 

111,171,707.50 
  

304,965.00  
 

584,296.00 

2552 8
  

822 
 

94,931,663.22 
  

224,760.00  
 

328,500.00 

รวม 104 11,593 654,770,866.15 2,850,148.88 4,903,831.00

*ขอมูล ณ วันที่ 24 เม.ย.52* 
 
 

เว็บไซด ของหนวยบริหารทรัพยสิน  
ศาสตราจารยรณชัย     คงสกนธ     รองคณบดีฝายการพัสดุ   ไดเล็งเห็นความจําเปนที่ตองเผยแพร

ขอมูลดานการพัสดุตางๆ ที่เปนประโยชนแกทกุฝายโดยชองทางหนึง่ที่จะเขาถึงผูรับบริการมากทีสุ่ด คือ 
Internet จึงไดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํา Web site ของงานพัสดุคณะ   

เว็บไซดนี้จะเผยแพรขอมูลดานการพัสดุ     ที่เปนประโยชน     แกภาควิชา   หนวยงาน    รวมทั้งการ
ดําเนินงานของหนวยบริหารทรัพยสิน     วธีิการเขาไปเยีย่มชมเว็บไซด มี 2 วิธีดังนี ้

 วิธีท่ี 1 พิมพ URL www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/Asset/management/main/page 
ในWeb Browser ดังรูป AS 4                

                           
                   II 

http://www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/Asset/management/main/page
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                                                                              รูป AS 4 

        วิธีท่ี 2 เปดหนาแรกใน Intranet ของคณะ ดังรูป AS 5 

 
                                                                            รูป AS 5 

Click เลือก งานพัสดุคณะ ทีอ่ยูใน Menu Path ของหนวยงานตางๆ ดังรูป AS 6 

 
                                              รูป AS 6 
                                                     

  III 
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หนาหลัก ของ Web site ซ่ึงในหนานี้จะมีรายละเอียดตางที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานดานการพัสดุ
ใหภาควิชาหนวยงานไดรับทราบ รวมทั้ง หนวยบริหารทรัพยสินดวย 

 
 

โครงการพัสด ุCharity    
 โครงการ  “พัสด ุCharity"         มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยบริหารทรัพยสิน    เปนศูนยกลาง
การรับ-คืน จําหนาย แบงปนพัสดุเกาทีภ่าควิชา หนวยงาน   ไมจําเปนใชงาน   แตมีสภาพพอใชงานได ใหกับ
หนวยงานอืน่ภายในคณะฯ เพื่อประหยัดงบประมาณของคณะ หรือใหบุคลากรภายในคณะฯยืมไปใชงานได 
และหลังจากนัน้จะจําหนายพสัดุโอนการบริจาคใหกับหนวยงานราชการ หรือองคกรสาธารณกุศล 

 โครงการ      พัสดุ  Charity   คร้ังที่ 1    คือการโอนบริจาค พัสดุ       ของหอผูปวยโรคทั่วไป (เดก็2)  
ที่มีการปรับปรุงหอผูปวย      และไดแทงจําหนายพัสดุเกาที่ไมจําเปนตองใชงาน      จํานวน   200   รายการ 
ใหกับโรงพยาบาลเขาคอ     จ.เพชรบูรณ          ซ่ึงไดสงมอบพัสดุดังกลาวเมื่อวันที่     25    มิถุนายน   2552 
ณ  หองประชุมงานพัสดุคณะ  อาคารบําบัดน้ําเสีย  ช้ัน 2 โดยมีรองศาสตราจารยเฉลิมชัย     ชินตระการ    
ผูชวยคณบดีฝายการพัสด ุ  เปนประธานการสงมอบพัสดุ และคุณนฤมล   คชเสนี   หัวหนาหอผูปวยเด็ก 2   
รวมสงมอบในครั้งนี้ดวย 

 
IV 
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          ซ่ึงในปจจุบันโครงการ   “พัสด ุCharity”      ไดดําเนินการมาแลว 4 คร้ัง    สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/asset/management/charity                    
             และโครงการนี้ยังมพีัสดุที่ภาควิชา   หนวยงานแทงจําหนาย ใหหนวยงานขอรับโอนไปใชงาน 
รายละเอียดเพิม่เติมไดที ่ www.ra.mahidol.ac.th/th/office/IN/asset/management/charity_to 

 โครงการคืนกระดาษสูสังคม 
เนื่องดวยหนวยบริหารทรัพยสิน       งานพสัดุคณะ      เปนหนวยงานทีม่ีหนาที่ควบคมุ           ดูแล    

บริหารจัดการ      และจัดเก็บรวบรวมขอมลูพัสดุของคณะ       มีความประสงคที่จะดําเนินการจําหนายพัสดุ
(กระดาษขนาด A4 ที่คณะหมดความจําเปนใชงาน)        โดยการโอนหรือบริจาคใหกับมูลนิธิชวยคนตาบอด
แหงประเทศไทย   ในพระบรมราชินปูถัมภ       จึงไดจัดทํา “โครงการคืนกระดาษสูสังคม” เพื่อใหมูลนิธิฯ 
นํากระดาษดังกลาวไปใชประโยชนในการทํากิจกรรมเพือ่ผูพิการทางสายตา        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกภาควิชา/หนวยงานที่ใหความรวมมือดวยดีตลอดมา 
ดวยความปรารถนาจากใจจริง 

 

เจาหนาที่หนวยบริหารทรัพยสิน   งานพัสดุคณะ 
 

V 


