งานพัสดุ

Procurement
Division

วิสัยทัศน
เป็นหน่วยงานพัสดุทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
พันธกิจ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นการพั ส ดุ ทุ ก ประเภทแก่ บุ ค ลากรและ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส เอาใจใส่และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการพึงพอใจ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะฯ
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Vision
One of the most effective procurement division of
Mahidol University

Mission
Provide all types of procurement service for Faculty’s
internal and external personnel and sections with integrity,
transparency, attentiveness and effectiveness to gain clients’
satisfaction for Faculty’s utmost benefit

ผลการดำเนินงาน

Key Performance

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ เป็นการน�า
เอาระบบ Barcode มาใช้ในรูปแบบทีเ่ ชือ่ มโยงต่อระบบ SAP
ในส่วนของการออกรหัสทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อประโยชน์ใน
การจัดท�าป้ายทะเบียนให้กับภาควิชา/ หน่วยงาน ให้เป็น
ระบบเดียวกัน และจะท�าให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและปัญหาในการ
ตรวจนับครุภัณฑ์ประจ�าปี
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จ�านวน 1 ระบบ
เนื่องจากงานพัสดุเป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการกับหน่วย
งานภายในและภายนอก คณะฯและมีหน่วยคลังพัสดุกระจาย
อยู่ตามอาคารต่างๆ จึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ฎิบตั งิ านและป้องกันสิง่ ของและเอกสาร
สูญหาย

1. For project on development of asset management
system, barcode system was utilized in form of connection with
SAP system particularly in assets’ registration code setting
for benefit on issuing departments/divisions’ same-system
registration labels, allowing faster and more effective annual
durable articles inspection, of which time was shorten and
problems are decreased.
2. Since Procurement Division is providing services for
both internal and external organizations with supplies units
distributed in several buildings, 1 system of CCTV surveillance
camera has been installed in order to provide security to
the staffs and to prevent loss of materials and documents.
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3. Procurement in accordance with Mahidol
3. ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
University’s regulation on procurement 2008
มหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551
ตัวชีéวัด·ี่สíาคัÞ
Key performance
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1. จัดหาโดยวิธีตกลงราคา
Procurement by price agreement
2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก
Procurement by selection
3. จัดหาโดยวิธีพิเศษ
Procurement via special method
4. จัดหาโดยวิธีประกวดราคาวงเงินไม่เกิน 2 ล้าน
Procurement via bidding valued < 2 million baht
5. จัดหาโดยวิธี E-Auction วงเงินเกิน 2 ล้านบาท
Procurement via E-Auction bidding valued > 2 million baht
6. จัดท�าสัญญาชื้อขาย
Provision of Sale Contracts
7. จัดท�าสัญญาจ้าง
Provision of Hire Contracts
8. จัดท�าสัญญาจะซื้อจะขาย
Preliminary Contracts (Agreement to sell and to buy)
9. จัดท�าใบสั่งชื้อ/สั่งจ้าง
Provision of Purchasing Order
10. ขายทอดตลาดพัสดุ
Inventory Public Auction
11. โอนพัสดุหรือบริจาค
Inventory Transfer/Donation
12. จ่ายวัสดุงานบ้าน
Disbursement of Housekeeping Materials
13. จ่ายวัสดุส�านักงาน
Disbursement of Office Materials
14. จ่ายวัสดุงานช่าง
Disbursement of Mechanic Material
15. จ่ายวัสดุนอกส�ารอง
Disbursement of Non-Reserved Material
16. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
Copier Machine Rental
17. จ่ายรถเข็นของ
Disbursement of Trolley
18. จ่ายพัดลมชนิดต่างๆ
Disbursement of Electric Fan
19. จัดท�าหนังสือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (เงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)
Issuing VAT Exemption Certificate (DPL Loan under Thai Khem Khaeng Action Plan)
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2,939
(เรื่อง/ issue)
119
(เรื่อง/ issue)
212
(เรื่อง/ issue)
254
(เรื่อง/ issue)
91
(เรื่อง/ issue)
570
(เรื่อง/ issue)
390
(เรื่อง/ issue)
1,020
(เรื่อง/ issue)
3,141
(เรื่อง/ issue)
49
(เรื่อง/ issue)
8
(เรื่อง/ issue)
44,084
(รายการ/ item)
27,944
(รายการ/ item)
21,400
(รายการ/ item)
11,296
(รายการ/ item)
131
(เครื่อง/ issue)
51
(คัน/ unit)
560
(เครื่อง/ issue)
34
(ฉบับ/ letter)

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ ประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม” จากการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2555 ณ ห้อง
ประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
Clin. Prof. Udom Kachintorn, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
received the plaque and certificate for “popular website” award from Mahidol University website
contest 2012 at Prof Emeritus Natee Rukspollmuang conference room, 5th floor of the President
Office, Mahidol University at Salaya Campus.
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
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