
การจดัซือ้พสัดุ
ทุนอดุหนุนวจิยั

งานบรหิารโครงการวจิยั ฝ่ายวจิยั 
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล



ประเภทของพสัดุทุนโครงการวจิยั

1.

 วสัดสุิน้เปลอืง
- วสัดวุทิยาศาสตร ์
- สารเคมี
- วสัดสุ านกังาน

 ครุภณัฑ ์
- ครุภณัฑท์ ัว่ไป
- ครุภณัฑต์ า่วา่เกณฑ ์
- โปรแกรม

 คา่จา้งเหมาบรกิาร



ครุภณัฑ ์ หมายถงึ
- สิง่ทีม่ลีกัษณะคงทน
- มอีายุการใชง้านเกนิ 1 ปี
- มมูีลคา่ต ัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป
- ครุภณัฑต์ า่วา่เกณฑ ์ (ไม่ถงึ 5,000
แตอ่ายุการใชง้าน เกนิ 1 ปี)

- โปรแกรม ไลเซนส ์ (มูลคา่ 20,000 บาท ขึน้ไป)

ประเภทของพสัดุทุนโครงการวจิยั

ตวัอย่าง  
- โน๊ตบุค๊ คอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ โทรศพัทม์อืถอื 
เคร ือ่งมอืทางการแพทย ์เคร ือ่งมอืวทิยาศาสตร ์
กลอ้งถา่ยรูป รถเข็น เกา้อี ้โตะ๊ท างาน
- เคร ือ่งปร ิน้เตอร ์เคร ือ่งบนัทกึเสยีง เคร ือ่ง
ส ารองขอ้มูล



รูปแบบการจดัซือ้พสัดุ

3.

วสัดสุิน้เปลอืง ครุภณัฑ ์

1. ผูว้จิยัส ารองเงินจ่าย จดัซือ้ตามระเบยีบการ
บรหิารพสัดุของคณะฯ

2. ฝ่ายวจิยัจา่ยเงินให้



วสัดสุิน้เปลอืง

3.

 จา่ยดว้ยเงินสด
 จา่ยดว้ยบตัรเครดติ

ส ารองเงินจา่ยฝ่ายวจิยัจา่ยเงินให้
 ด าเนินการจา่ยเงินหลงั
ส่งเอกสารครบถว้น 
ถูกตอ้ง

จา่ยดว้ยเครดติเท่านัน้ 
บรษิทัจะตอ้งขึน้ทะเบยีน
เจา้หนีก้บัคณะเท่านัน้ 



ฝ่ายวจิยัจา่ยเงินให้

โครงการวจิยั

ส ัง่สนิคา้จากบรษิทั

บรษิทัสง่มอบสนิคา้และใบแจง้หนี้

เจา้หน้าทีฯ่ ตรวจรบัของ(ครบถว้น ถูกตอ้ง)

เตรยีมเอกสารประกอบการเบกิจา่ย

บนัทกึขอ้มูล E-submission

PI เซน็ชือ่ อนุมตัเิบกิเงินฯ

สง่เอกสารมาทีฝ่่ายวจิยั

โครงการวจิยั

ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง

ลดงบประมาณใน E-submission

เจา้หน้าทีบ่ญัชตีรวจสอบ (เอกสาร-งบประมาณ)

หวัหน้างานฯ ทวนสอบเอกสาร

หวัหน้าฝ่ายวจิยัทวนสอบเอกสาร

รองคณบดฝ่ีายวจิยัอนุมตัเิอกสาร

สง่เอกสารเบกิจา่ยเงินทีฝ่่ายบญัชี



ฝ่ายวจิยัจา่ยเงินให้

5.

เอกสารประกอบการส่งเบกิเงินใหบ้รษิทั/หา้งรา้น 

1. แบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุเพือ่การวจิยัและพฒันา
พรอ้มขออนุมตัเิบกิจา่ย

2. ใบส่งสนิคา้/ใบก ากบัภาษ/ีใบแจง้หนี ้(ตน้ฉบบัเท่านัน้)
3. ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้พสัดุและคา่ใชส้อย

หมายเหตุ  ตอ้งจดัส่งเอกสารภายใน 30 วนั หลงัจากไดร้บัใบ
แจง้หนี้



ตวัอย่างแบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุฯ

 กรอกรายเอยีด
1. รหสัโครงการวจิยั
2. ชือ่โครงการวจิยั
3. รายละเอยีดบลิ

- ชือ่ผูข้าย (ชือ่บรษิทั หา้งรา้น)
- ชือ่สนิคา้ จ านวน เลขทีบ่ลิ 
ราคา ราคารวมทุกรายการ

4. ชือ่บรษิทั หา้ง รา้น ทีส่ ัง่ซ ือ้
5. ผูจ้ดัท าเอกสาร (ไม่ใช ่PI)
6. PI ลงนามอนุมตัใิหจ้า่ยเงิน

 วงเงินรวมทุกรายการตอ้งเท่ากบั
ยอดเงินรวม

 ผูอ้นุมตัติอ้งเป็นหวัหน้าโครงการหลกั
เท่านัน้ หวัหน้าโครงการย่อยอนุมตัิ
ไม่ได ้

 หน่ึงบรษิทั ตอ่หน่ึงรายงานจดัหา

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่เวปไซดของฝ่ายวจิยั   “เอกสารหมายเลข 4.1”
http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/Downloads_form.asp
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 ใชก้รณีเอกสารไม่สมบูรณ์
- ไม่มวีนัทีห่วับลิ ไม่มจี านวนเงินตวัอกัษร

ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน

 ตน้ฉบบัเอกสาร
 ไดร้บัเมือ่ส่งสนิคา้แลว้เท่านัน้
 หากเอกสารออกเป็นชดุ ตอ้งแนบทุกแผ่น
 ตอ้งมคีวามสมบูรณ์

- ชือ่ทีอ่ยู่ผูข้าย และผูช้ือ้ 
- รายละเอยีดเกีย่วกบั เล่ม เลขที ่วนัที ่รายการ 
ชือ่สนิคา้ ชนิด ขนาด  จ านวน ราคา
- วนัทีร่บัสนิคา้ ชือ่ผูร้บั และผูส้่ง สนิคา้

ใบแจง้หนี/้ใบก ากบัภาษ/ีใบส่งสนิคา้



ตวัอย่างใบส่งสนิคา้/ใบแจง้หนี/้ใบก ากบัภาษี

 มคีวามครบถว้น 
- ใบสง่สนิคา้
- ใบแจง้หนี้
- ใบก ากบัภาษี

 ตอ้งมคีวามสมบูรณ์
1. ชือ่ ทีอ่ยู่ รายละเอยีดผูข้าย
2. ชือ่ ทีอ่ยู่ลูกคา้
เชน่ โครงการวจิยั รหสั R016031007 
คณแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล        

มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริ ิ
ราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

3. วนัทีอ่อกบลิ เลขทีบ่ลิ
4. ชือ่สนิคา้ ชนิด ขนาด จ านวน ราคา
ว/ด/ป 
5. จ านวนเงินรวม ตวัเลข ตวัอกัษร (รวม
ภาษมูีลคา่เพิม่)
6. ชือ่ผูร้บัสนิคา้ วนัทีร่บัสนิคา้
7. ชือ่ผูส้่งสนิคา้ วนัทีส่่งสนิคา้

 วนัทีบ่ลิตอ้งหลงัจากทีเ่ซน็สญัญารบัทุน
เรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้
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ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้ฯ

8.หมายเหตุ  ระยะเวลาในหนงัสอือนุมตัใินหลกัการตอ้งครอบคลุม ชว่งเวลา
ในการจดัซือ้และเบกิจา่ย



กรณีโครงการส ารองเงินจา่ยก่อน

10.

เอกสารประกอบการเบกิเงินคนื

1. แบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุเพือ่การวจิยัและพฒันา
พรอ้มขออนุมตัเิบกิจา่ย

2. ใบส่งสนิคา้/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษ ี(ตน้ฉบบัเทา่นัน้)
3. ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้พสัดุและคา่ใชส้อย
4. ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน (กรณีใบเสรจ็ไม่สมบูรณ)์
5. ใบส าคญัรบัเงิน-ส าเนาบตัรประจ าตวั (กรณีไม่มี

ใบเสรจ็รบัเงิน)
6. ส าเนาหน้าบญัชธีนาคาร



กรณีส ารองเงินจา่ยเอง

โครงการวจิยั

ซือ้สนิคา้จากบรษิทั หา้งรา้น

บรษิทัส่งมอบสนิคา้และใบเสรจ็รบัเงิน

เจา้หน้าทีฯ่ ตรวจรบัของ(ครบถว้น ถูกตอ้ง)

เตรยีมเอกสารประกอบการเบกิจา่ย

บนัทกึขอ้มูล E-submission

PI เซน็ชือ่ อนุมตัเิบกิเงินฯ

สง่เอกสารมาทีฝ่่ายวจิยั

โครงการวจิยั

ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง

ลดงบประมาณใน E-submission

เจา้หน้าทีบ่ญัชตีรวจสอบ (เอกสาร-งบประมาณ)

หวัหน้างานฯ ทวนสอบเอกสาร

หวัหน้าฝ่ายวจิยัทวนสอบเอกสาร

รองคณบดฝ่ีายวจิยัอนุมตัเิอกสาร

สง่เอกสารเบกิจา่ยเงินทีฝ่่ายบญัชี



แบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุฯ

12.สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่เวปไซดของฝ่ายวจิยั   “เอกสารหมายเลข 4.1”
http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/Downloads_form.asp

 กรอกรายเอยีด
1. รหสัโครงการวจิยั
2. ชือ่โครงการวจิยั
3. รายละเอยีดบลิ

- ชือ่ผูข้าย (ชือ่บรษิทั หา้งรา้น)
- ชือ่สนิคา้ จ านวน เลขทีบ่ลิ 
ราคา ราคารวมทุกรายการ

4. ขอ้มูลผูส้ ารองจา่ยเงิน
- ผูร้บัเงิน (ผูส้ ารองจา่ย) 
- ชือ่บญัชธีนาคาร (บญัชี
เงินเดอืน) 
- เลขทีบ่ญัชี

5. ผูจ้ดัท าเอกสาร (ไม่ใช ่PI)
6. PI ลงนามอนุมตัใิหจ้า่ยเงิน

 วงเงินรวมทุกรายการตอ้งเท่ากบัยอดเงิน
รวม

 ผูอ้นุมตัติอ้งเป็นหวัหน้าโครงการหลกั
เท่านัน้ หวัหน้าโครงการย่อยอนุมตัไิม่ได ้

 หน่ึงบรษิทั ตอ่หน่ึงรายงานจดัหา
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ตวัอย่างใบส่งสนิคา้/ใบเสรจ็รบัเงิน

9.

 มคีวามครบถว้น 
- ใบสง่สนิคา้
- ใบเสรจ็รบัเงิน
- ใบก ากบัภาษี

 ตอ้งมคีวามสมบูรณ์
1. ชือ่ ทีอ่ยู่ รายละเอยีดผูข้าย
2. ชือ่ ทีอ่ยู่ลูกคา้
เชน่ โครงการวจิยั รหสั R016031007 
คณแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล        

มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริ ิ
ราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

3. วนัทีอ่อกบลิ เลขทีบ่ลิ
4. ชือ่สนิคา้ ชนิด ขนาด จ านวน ราคา
ว/ด/ป 
5. จ านวนเงินรวม ตวัเลข ตวัอกัษร (รวม
ภาษมูีลคา่เพิม่)
6. ชือ่ผูร้บัสนิคา้ วนัทีร่บัสนิคา้
7. ชือ่ผูส้่งสนิคา้ วนัทีส่่งสนิคา้
8. ชือ่ผูร้บัเงิน วนัทีร่บัเงิน
 วนัทีบ่ลิตอ้งหลงัจากทีเ่ซน็สญัญารบัทุน

เรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้



ตวัอย่างใบเสรจ็ไม่สมบูรณ์



ตวัอย่างใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน

 ใชก้รณีเอกสารไม่สมบูรณ์
เชน่ บลิเงินสด 

 ความสมบูรณข์องเอกสาร
1. วนัทีต่รงตามวนัทีร่บัสนิคา้จรงิ
2. ชือ่สนิคา้ ราคา ตรงตามบลิ 
3. จ านวนเงินรวม ตรงตามบลิ
4. PI ลงนาม “ขอรบัรองวา่ใชใ้นการ

ปฏบิตังิานจรงิ”
5. รบัรองเหตุผลทีบ่รษิทัออกใบแจง้หนี้

ไม่สมบูรณ์
6. ลงชือ่อนุมตัเิอกสาร

ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน
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ตวัอย่างใบส าคญัรบัเงิน



ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้ฯ

14.หมายเหตุ  ระยะเวลาในหนงัสอือนุมตัใินหลกัการตอ้งครอบคลุม ชว่งเวลา
ในการจดัซือ้และเบกิจา่ย



กรณี จดัซือ้ครุภณัฑ ์

15.

 ด าเนินการขึน้
ทะเบยีนครุภณัฑ ์
เพือ่สรา้งนหสั
ครุภณัฑ ์

จดัท าทะเบยีนคุม 
การใชง้านครุภณัฑ ์

ไม่ตอ้งคนืแหล่ง
ทุน

คนืแหล่งทุน

ไม่ตอ้งด าเนินการขึน้
ทะเบยีนครุภณัฑ ์

จดัท าทะเบยีนคุม 
การใชง้านครุภณัฑ ์



ตวัอย่างแบบฟอรม์ ขอขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์

16.



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้
ในระบบ E-submission

17.



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

18.

เขา้มาทีโ่ครงการทีต่อ้งการจดัซือ้ 
1. คลกิจดัซือ้พสัดุ
2. คลกิเพิม่ขอ้มูลใหม่

1
2



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

4.

กรอกชือ่กรรมการ 
1 ท่าน

กรอกขอ้มูลผูจ้ดัหา



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

20.

กรอกชือ่กรรมการ 
1 ท่าน

กรอกขอ้มูลผูจ้ดัหา

กรอกขอ้มูลผูข้าย



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

21.

เลอืกวธิกีารจดัซือ้



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

22.

กรอกรายการสนิคา้ทีจ่ดัซ ือ้
(หา้มใส่ “,” )เลอืกรายการทีจ่ะใช ้

งบประมาณ



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

23.

1.กรอกขอ้มูลผูร้บัพสัดุ 
สถานทีจ่ดัส่ง

2.เลอืกวธิกีารจดัซือ้
และเอกสารแนบ 3.เลอืกสถานะ

บรษิทั

4.กดส่ง



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission



https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/Downloads_form.asp

ชอ่งทางการดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ตา่งๆ

https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/Downloads_form.asp




ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน



ใบส ำคญัรับเงิน



แบบขออนุมัตเิปลีย่นแปลงบัญชีธนาคาร



กลุ่มไลน์
งานบริหารโครงการวจิัย


