
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากแหล่งเงินรายได้ งบประมาณ 2561 

 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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จัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  
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พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติน้ี 

 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. วิธีตกลงราคา วงเงินในการ
จัดหาไม่เกิน 300,000 บาท 
 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่ง ไม่
เกินวงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (ไม่เกิน 500,000 บาท) 
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กรณีที่จัดซื้อจัดจ้าง<= 100,000 บาท 
     ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ต้องบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบของ 

กรมบัญชีกลาง สามารถจัดท าจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MU-ERP ได้เลย 
     ตัวอย่างเช่น     - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี วงเงิน 50,000 บาท 
         - จัดซื้อปากกา สมุด หมึกพิมพ์ วงเงิน 20,000 บาท 
 

กรณีที่จัดซื้อจัดจ้าง > 100,000 <= 500,000 บาท  
     ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และต้องบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบของ

กรมบัญชีกลาง 
     ตัวอย่างเช่น     - จัดซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร วงเงิน 300,000 บาท 
         - จัดจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ วงเงิน 150,000 บาท  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. วิธีประกวดราคา วงเงินใน
การจัดหาเกิน 300,000 บาท 

1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
     1.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
         1.1.1 เสนอราคาโดยใบเสนอราคา วงเงินในการซื้อ
จัดจ้างเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
         1.1.2 เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
วงเงินในการซื้อจัดจ้างเกิน 5,000,000 บาท 
     1.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
     1.3 วิธีสอบราคา  คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึง ซึ่งมี
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มี
ข้อจ ากัด ในการใช้สัญญาณ 
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กรณทีี่จัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และ
ต้องไปบันทึกข้อมูลการจัดซื้อในระบบของกรมบัญชีกลาง 

1. พัสดุไม่ซับซ้อนใช้วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
ตัวอย่างเช่น  
      - ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร วงเงิน 800,000 บาท  
2. พัสดุที่ซับซ้อนใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตัวอย่างเช่น 
    - การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด วงเงิน 1,000,000 บาท 
         - การจ้างเหมาบริการรักษาความปลดภัย วงเงิน 700,000 บาท 
           - การจ้างปรับปรุง งานก่อสร้างต่าง ๆ วงเงิน 2,000,000 บาท 
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รายการพัสดุที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ได้แก่  
1. วัสดุส านักงาน 
      
 
 
2. ยารักษาโรค  
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รายการพัสดุที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ได้แก่  
3. โต๊ะส านักงาน ประเภทโต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะส านักงาน 
 
 
 
4. เก้าอี้ส านักงาน แบบมีล้อ และแบบไม่มีล้อ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

3. วิธีคัดเลือก วงเงินในการจัดหาเกิน 
300,000 บาท 

2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ ไม่จ ากัดวงเงิน 
หมายเหตุ  จัดซื้อวิธีอื่นไม่ได้ผลดีหรือเป็นสินค้าที่
มีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง 

4. วิธีพิเศษ วงเงินในการจัดหาตั้งแต่ 
2,000,000 บาท ขึ้นไป 

- 

หมายเหตุ  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 วงเงินในการจัดหาตั้งแต่ 
2,000,000 บาท ขึ้นไป 
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        กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารส่งหน่วยพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะวงเงินเกิน 500,000 บาท) 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  
    (ทบทวนแล้ว) ประมาณต้นเดือนกันยายน 
3. ราคากลาง 
4. ใบเสนอราคาฉบับใหม่ 
5. รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ (ถ้ามี) 
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      กรณีจัดจ้างงานปรับปรุง เอกสารส่งหน่วยพัสดุ 
งานปรับปรุง 
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะวงเงินเกิน 500,000 บาท) 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานปรับปรุง  
    งานก่อสร้าง (ทบทวนแล้ว) ประมาณต้นเดือนกันยายน 
3. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา 
    (Bill of Quantities/B.O.Q.)  
4. ราคากลาง 
5. รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ (ถ้ามี) 
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บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  
http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=1754 

 

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?optio
n=content&dsc=%C3%D2%A4%D2%C1%D2

%B5%C3%B0%D2%B9&folddsc=32004 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง  
ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง  
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แต่งตั้งบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได ้
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 
บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า 3 คน      

ส าหรับวิธีประกาศเชิญชวน วงเงินเกิน 500,000 บาท 
1. กรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/ สอบราคา ไม่น้อยกว่า 3 คน 
2. กรรมการตรวจรับ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
3. ผู้ควบคุมงาน (กรณีเป็นการจ้างก่อสร้าง) 
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การประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาประกาศเชิญชวน 

(1) วงเงินเกิน 500,000 บาท  
       แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  

 ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

(2)  วงเงินเกิน   5,000,000 บาท  
      แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท  

 ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

(3)  วงเงินเกิน 10,000,000 บาท 
      แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท  

 ไม่น้อยกว่า  12 วันท าการ 

(4)  วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป   ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 
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หมายเหตุ  
1. เพื่อป้องกันปัญหาการสมยอมราคา การเสนอราคาด้วยวิธี  
    e-bidding จึงลดการเผชิญหน้าระหว่างส่วนราชการกับ 
    ผู้ประกอบการ และตัดการรับรู้รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารหรอื 
    ยื่นเสนอราคา 
2. เพื่อให้ผู้ค้าทราบสถานที่ก่อสร้าง กรมบัญชีกลางได้น าพิกัดละติจูด 
    และลองติจูด ของสถานที่ก่อสร้าง มาแสดงในระบบ e-GP  
3. ในการเสนอราคาที่ผ่านมามีผู้ค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมการชี้แจงแบบและ 
    ดสูถานที่ ก็สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้  
4. ส่วนราชการสามารถถา่ยรปูสถานที่ก่อสร้าง จากนั้นให้แปลงเป็น 
    ไฟล์ PDF และแนบเป็นเอกสาร  
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1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว หรือเมื่อน ากลับไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

 

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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ตัวอย่างประเภทวัสดุคงทน 
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ข. ประเภทสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือคงสภาพเดิม 
ตัวอย่าง 
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ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรอืค่าซ่อม
กลาง  
ตัวอย่าง  
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2. ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนภาวร มีอายุการ
ใช้งานยืนยาว เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซอ่มแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม  
ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกวา่ 
20,000 บาท ถือเป็นครุภัณฑ์ 

21 



ปัญหาที่พบในการจัดซื้อครุภัณฑ์  
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครอบคลุม ท าให้มีผู้เสนอราคา
น้อยราย 
     - ครุภัณฑ์ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
     - ราคาของครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณไว้ 
แนวทางแก้ไข 
     - ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกลาง ๆ ให้ผู้เสนอราคาราย
อื่นเสนอราคาได้ 
     - ตรวจสอบไปยังผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อว่ายังคงผลิตอยู่
หรือไม่ พร้อมทั้งราคาจ าหน่ายในปัจจุบัน 
    - ดูบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากกรมบัญชีกลาง 
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ปัญหาที่พบในการจัดจ้างงานปรับปรุง/ งานก่อสร้าง  
  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครอบคลุมงานทั้งหมดที่ต้องท า 
  - ราคากลางของงานจ้าง ไม่สอดคล้องกับราคาจ้างในปัจจุบัน ท าให้
ไม่มีผู้เสนอราคา  
แนวทางแก้ไข 
  - ทบทวน ตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ปรับปรุง/ งานก่อสร้าง  
  - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  
    (Bill of Quantities/B.O.Q.)  
  - ดูบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รวม 

1  ปรับปรุงผนังห้องน  ำอำคำร 1 ชั น 1-2 = 4 ห้อง 1 รำยกำร 329,200 

2  ปรับปรุงผนัง/พื นชั น G  ชั น 1 อำคำร 4  1 รำยกำร 300,000 

3  ระบบกำรน ำน  ำฝนกลับมำใช้ในอำคำร 1 ระบบ 250,000 

4  ปรับปรุงโรงจอดรถ 1 รำยกำร 358,800 
5  ปรับปรุงพื นห้องประชุมนำทตัณฑวิรุฬ์ 1 รำยกำร 97,300 

6  กล้องวงจรปิดจ ำนวน 40 ชุดๆ ละ 9,200 บำท 40 ชุด 368,000 

7  โต๊ะพร้อมเก้ำอี  5 ชุด 5 ชุด 40,000 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รวม 

1  อุปกรณฯ์ เครือข่ำยระยะไกล 6 เครื่อง 6 เครื่อง 16,200 

2  อุปกรณ์ฯ เครือข่ำยภำยใน  5 เครื่อง 5 เครื่อง 9,000 

3  อุปกรณฯ์ เครือข่ำยขนำดเล็ก 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2,800 
4  กล้องวงจรปิดฯ ระบบเครือข่ำย 2 ตัว 2 ตัว 12,000 
5  เครื่องโปรเจคเตอร์ 3,000 ANSI 3 เครื่อง 3 เครื่อง 99,000 

6  เครื่องโปรเจคเตอร์ 4,500 ANSI  1 เครื่อง 1 เครื่อง 90,000 

7  ชุดโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์  1 ระบบ 1 ระบบ 214,000 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รวม 

8  เครื่องอำกำศยำนไร้คนขับ (Drone) 1 ชุด 1 เครื่อง 70,000 

9  โปรแกรมด้ำนรีโมทเซนซิ่ง 1 ระบบ 1 ระบบ 32,000 

10  คอมพิวเตอร์ระบบ Multi-Seat  1 เครื่อง  1 เครื่อง 60,000 

11  กล้องถ่ำยภำพนิ่งดิจิตอล (DSLR)  1 ชุด 1 ชุด 70,000 
12  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (macOS) 1 เครื่อง 1 เครื่อง 60,000 

13  คอมพิวเตอร์ระบบ Multi-Seat  1 เครื่อง 1 เครื่อง 60,000 

14  คอมพิวเตอร์กำรเรียนกำรสอน 5 เครื่อง 5 เครื่อง 145,000 
15  คอมพิวเตอร์ศูนย์วิจัยฯ 3 เครื่อง 3 เครื่อง 87,000 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รวม 

1  เครื่องชั่ง 4 ต ำแหน่ง  1 เครื่อง 50,000 
2  อ่ำงควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 1 ชุด 25,000 
3  เครื่องกวนสำรละลำยพร้อมเตำ 1  เครื่อง 1 เครื่อง 21,000 
4  เครื่องปรับอำกำศ 36,0000 BTU 1 เครื่อง 1 เครื่อง 44,000 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รวม 

1  เครื่องสแกนลำยนิ วมือ 2 เครื่อง 2 เครื่อง 20,000 
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ขอบคุณรูปภาพ น ามาจาก 
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http://www.homeidea.in.th/....โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
http://www.officemate.co.th/Product/...ประแจ เก้าอี้ เคร่ืองคิดเลข 
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จอคอมพิวเตอร์ กล้องส่องทางไกล ตู้เก็บเอกสาร 
http://www.ruangsangthai.com/....สังกะส ี
http://acprovider.com/....เหล็กเส้น 
http://tsbpipe.com/th/product/pvc-pipe.html...ท่อ 
http://www.ntep2008.com/index.php?name=seat.....เบาะรถยนต์ 
http://www.headlightmag.com/...ล้อรถยนต์ 
http://www.techblog.in.th/2012/09/29/isuppli-report-hard-disk-shipment-rebounded/...ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ 
http://mild2014.blogspot.com/2014/01/3-cd-rom-drive.html...ซีดีรอมไดรฟ์ 
https://www.bbautobattery.com/GSBattery_Semidry.html...แบตเตอร่ี 
http://www.taradfilter.com/...หัวเทียน 
https://benzmotormall.wordpress.com/...พวงมาลัยรถ 
http://glitter.kapook.com/content.php?lang=th&id=600&category_id=18 
http://www.nsboffice.com/catalog/office_chair_ergonomic/...เก้าอี้มีล้อเลื่อน 
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