
1 
 

วาระที่  5.7 
 
เรื่อง     แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
           พ.ศ. 2560  
 

ความเดิม 
        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   กําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังน้ันเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
สําหรับงานวิจัยของทุกคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  สํานักวิจัยและพัฒนา   จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
ผู้อํานวยการกองคลัง  เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยของคณะต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
2561     เพ่ือรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม  2560  ผลจากการหารือสรุปได้ดังน้ี 

       1. การจัดซ้ือจัดจ้าง ก่อนพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดซ้ือจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560   มีผลบังคับใช้ 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย โดยเฉพาะการซื้อวัสดุ นักวิจัยจัดซื้อเอง แล้วรวบรวม
ใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553   

1.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย   จัดซื้อโดยคณะ/หน่วยงาน ซึ่งจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      2.  หลังพระราชบญัญติัจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   มีผลบังคับใช ้ 
มีปัญหาในการปฏิบัติ คือ 
                     2.1  การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย  ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจดัจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                    2.2  แต่ละคณะ/หน่วยงาน  ยังไม่มแีนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
                    แนวทางการแก้ไขปัญหา                     

1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมจัดทําแบบฟอร์มการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้นักวิจัยกรอกรายละเอียด 

 
 
 
 
 

/เมื่อคณะ... 
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2. เมื่อคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และจัดทําแบบฟอร์มแล้วเสร็จ
อาจจะเชิญวิทยากร/ผู้เช่ียวชาญ  เรื่องการจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
มาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

3. หลังจากผู้เช่ียวชาญฯ ให้ข้อเสนอแนะ จะนําเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 

 
ประเด็นพิจารณา     -    ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สําหรับงานวิจัย 

- แนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ/หน่วยงาน และนักวิจัย 
- แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม พ.ร.บ. 2560 



 

                                  ( ร่าง ) 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ที่               /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ส ำหรับงำนวิจัย 
---------------------------------------- 

 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้หน่วยงำน
ภำครัฐจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับงำนวิจัยของคณะ/
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็ว  ถูกต้อง ตำมระเบียบและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559   จึงแต่งตั้ง
บุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ส ำหรับงำนวิจัย   

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและกำรเงิน   ที่ปรึกษำ 
2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ   ประธำนคณะท ำงำน  
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     คณะท ำงำน 
4. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ กองคลัง   คณะท ำงำน 
5. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะเภสัชศำสตร์  คณะท ำงำน 

นำงพรทิพย์   บัวเทพ    
6. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ  คณะแพทยศำสตร์           คณะท ำงำน 

นำงชลัมพร  กุลวิจิตร   
7. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  คณะวิศวกรรมศำสตร์   คณะท ำงำน 

นำงวนันยำ  หมัดยูโซ๊ะ 
8. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  คณะวิทยำกำรจัดกำร   คณะท ำงำน 

นำงสำวกิ่งกำญจน์  บุญยก 
9. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะศิลปศำสตร์  คณะท ำงำน 

นำงสมใจ  ยันตศิริ 
10. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส ำนักวิจัยและพัฒนำ  คณะท ำงำน 

นำงสำวจิลำ  ทัศนลีลพร 
11. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะอุตสำหกรรมเกษตร  คณะท ำงำน 

นำงรัตนำ  บิลตะหลี 
 

      /12. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่... 
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12. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำน 
นำงสำวเสำวลักษณ์   รัตนะ      

13. เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัย คณะเภสัชศำสตร์  คณะท ำงำน 
นำงปำริฉัตร   พรมนุกูล               

14. เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะท ำงำน   
นำงสำวแสงจันทร์    ปิ่นกำญจนรัตน์        

15. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย คณะวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำน 
นำงสำววรรณิพำ   ประเสริฐ   

16. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย คณะอุตสำหกรรมเกษตร คณะท ำงำน 
นำงสำวฮำบี่บ๊ะ  ละหมำน    

17. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  ส ำนักวิจัยและพัฒนำ    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
นำงสำวดวงพร รักขพันธุ์     

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ มีหน้ำที ่

1. จัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส ำหรับงำนวิจัย 
2. จัดท ำแบบฟอร์มที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ทั้งนี้  ให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส ำหรับงำนวิจัย และ
จัดท ำแบบฟอร์มให้แล้วเสร็จ  แล้วเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรต่อไป 

 

  สั่ง   ณ   วันที่           

        (ลงชื่อ) 
         (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล) 

                                                              อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 
 (นำงสำวจิลำ ทัศนลีลพร) 
นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร               จิลำ/ร่ำง/พิมพ์ 
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