
วาระที ่3.1 

 

เรื่อง  ความคืบหน้าการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 

ตามหนังสือ ที่ มอ 001/480 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นชอบเรื่อง
หลักการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ใน 2 เรื่อง ดังน้ี  

 

1. เห็นชอบให้มีการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและนักวิจัยของคณะ/หน่วยงาน ในการ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย โดยขอให้คณะ/หน่วยงานดูแลนักวิจัยในเร่ืองดังกล่าวเพ่ือไม่ให้
กระทบต่อการทําวิจัย  

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย โดย 
มอบหมายให้สํานักวิจัยและพัฒนาประสานงานกับวิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง เพ่ือให้
บุคลากรจากวิทยาเขตต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะทํางานในการจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับ
งานวิจัย และจัดทําแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 5 วิทยาเขต 
ซึ่งจะเสนอแนวปฏิบัติฯ และแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยให้ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใน
การประชุม พฤษภาคม 2561  ดังความแจ้งแล้วนั้น  
 

เน่ืองจากกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙  
มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (ตามเอกสารแนบ 1)  ประกอบกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ได้จัดประชุมช้ีแจง เรื่องดังกล่าว ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 
13.30-16.00 น. ซึ่งมีรายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบ 2)  

ในส่วนการดําเนินการของ สํานักวิจัยและพัฒนา ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว คือ แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สําหรับงานวิจัย ซึ่งมีแผนที่จะจัดประชุมคณะทํางาน จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายน 2561 และจะนําเสนอผลการดําเนินงานต่อ ก.บ.ม.ในเดือนพฤษภาคม 2561  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 





รายงานการเข้าร่วมประชุมนอกสถานที่  

การประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 

สถานที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 

ประธานในที่ประชุม อธิปดีกรมบัญชีกลาง  
ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนมหาวิทยาลัย วช. สวทน. สกว. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ลักษณะการประชุม การชี้แจงและตอบข้อซักถาม 

เอกสารประกอบ 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2. เอกสารจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (หนังสือ ว.112) 

ประเด็นชี้แจงหลักคือ  
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 1. แหล่งทุนมาจากรัฐ เช่น 
สำนักงบประมาณให้ทุนวิจัยในกรณีทุนงบประมาณแผ่นดิน 2. ผู้รับทุนเพื่อดำเนินการเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหมายถึง กรณี
ที่ผู้รับทุนเป็นนักวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัย การมอบทุนดังกล่าวจะหมายถึงการอุดหนุนงานวิจัย มิใช่การจัดซื้อจัดจ้่าง ไม่เข้าข่ายที่
จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 3.นิติกรรมสัญญาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าข่าย ซึ่งหมายถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา 
 ดังนั้น ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดอุดหนุนให้กับนักวิจัยโดยตรง ทุนงบประมาณแผ่นดินที่มีนักวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัยเป็น
ผู้รับทุน ไม่เข้าข่ายต้องยึดตามพระราชบัญญัตินี้ การให้ทุนอุดหนุนถือเป็นการให้ขาด การตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ทำกับนักวิจัย (ดูข้อที่ 1 ในหนังสือ ว.112) 
 อย่างไรก็ตาม หากเป็นการจ้างระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน จะถือว่าเข้าข่ายการจ้างปฏิบัติงานวิจัย การจัดซื้อจัด
จ้าง ต้องยึดตามหระราชบัญญัติ (ดูข้อที่ 1 ในหนังสือ ว.112) 

2. แม้เป็นกรณีที่เข้าข่ายต้องใช้พระราชบัญญัติ หากหน่วยงานวิจัยมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ใช้การสอบราคา 
กระทำได้โดยใช้มาตรา 7 วรรค 3 (ดูพระราชบัญญัติ) แต่จะต้องใช้ระเบียบซึ่งร่างขึ้นรองรับ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกตคือ ระเบียบจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 อย่างน้อง
อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ อาจมีการตั้งกรรมการเฉพาะเพื่อ
ดูแลระเบียบดังกล่าวนี้ (ดูมาตรา 7,8, 123-124 บทเฉพาะกาล ประกอบ) 

คำถามในที่ประชุม 

- เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนที่นักวิจัยรับจากสำนักงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่นักวิจัยซื้อจะตกเป็นของใคร 
มหาวิทยาลัยรับรู้การขอทุนวิจัยทั้งหมดอยู่แล้ว และเป็นผู้ตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุน จึงสามารถออกระเบียบให้นักวิจัย
บริจาคอุปกรณ์คืนให้มหาวิทยาลัยได้  

- หน่วยวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ นับเป็นบุคคล (ตามข้อที่ 1 ในหนังสือ ว.112) หรือหน่วยงาน (ตามข้อที่ 2) 
หน่วยวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมาเอง ไม่ได้ถูกรับรู้ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จึงเข้าข้อที่ 1 

- กลัวว่าสิ่งที่กรมบัญชีกลางชี้แจงจะถูกตีความไม่ตรงตามนี้โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน 
กรมบัญชีกลางจะขยายความเรื่องนี้โดยยกตัวอย่างกรณีที่พบบ่อย ให้เป็นไปในทางเดียวกับที่กรมบัญชีกลางกระทำให้
รัฐวิสาหกิจสำหรับมาตรา 7 วรรค 1 



- งั้นเวลานักวิจัยซื้อของ ก็ไม่ต้องลงชื่อผู้ซื้อเป็นมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหม 
คำตอบของกรมบัญชีกลางคือ ใช่ แต่ก็ขึ้นกับระเบียบการตรวจสอบภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย 

- การจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นปัญหามาก เพราะต้องให้มาลงทะเบียนเป็นผู้เชียวชาญก่อน 
เนื่องจากการจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยหรืองานทางวิชาการเข้าข่ายข้อ 1 เป็นส่วนใหญ่ คือเจ้าของทุนมอบเงินอุดหนุน
ให้นักวิจัยดำเนินงาน จึงไม่เข้าข่ายการใช้ระเบียบตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว 

บันทึกโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



( ส ำเนำ ) 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ที่........................./2561 

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

 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้
หน่วยงำนภำครัฐจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับงำนวิจัยของ
คณะ/หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยด ำเนินไปด้วยควำมรวดเร็ว  ถูกต้อง ตำมระเบียบและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559  
และ มติ ก.บ.ม. ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2561 จึงแต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ 
เป็นคณะท ำงำนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ส ำหรับงำนวิจัย  

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

นำงพรทิพย์   บัวเทพ    
7. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะแพทยศำสตร์  คณะท ำงำน 

นำงชลัมพร  กุลวิจิตร    
8. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  คณะวิศวกรรมศำสตร์   คณะท ำงำน 

นำงวนันยำ  หมัดยูโซ๊ะ 
9. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  คณะวิทยำกำรจัดกำร   คณะท ำงำน 

นำงสำวกิ่งกำญจน์  บุญยก 
10. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะศิลปศำสตร์  คณะท ำงำน 

นำงสมใจ  ยันตศิริ 
11. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส ำนักวิจัยและพัฒนำ  คณะท ำงำน 

นำงสำวจิลำ  ทัศนลีลพร 
12. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะอุตสำหกรรมเกษตร  คณะท ำงำน 

นำงรัตนำ  บิลตะหลี 
13. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำน 

นำงสำวเสำวลักษณ์   รัตนะ      
14. นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร วข.ปัตตำนี   คณะท ำงำน  

นำงธวัลรัตน์  ว่องกมลปฏิญญำ  
15. หัวหน้ำงำนงบประมำณและพัสดุ วข.สุรำษฏร์ฯ   คณะท ำงำน  

นำงวิรำพรรณ แสงสำคร  



16. หวัหน้ำฝ่ำยกำรจัดกำรทรัพย์สิน วข.ตรัง   คณะท ำงำน  
นำงกันธนำ สมำธิ 

17. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ วข.ภูเก็ต    คณะท ำงำน  
นำงสำวศกุลรัตน์  แซ่จึง  

18. เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัย คณะเภสัชศำสตร์  คณะท ำงำน 
นำงปำริฉัตร   พรมนุกูล               

19. เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนวิจัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะท ำงำน   
นำงสำวแสงจันทร์    ปิ่นกำญจนรัตน์        

20. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย คณะวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำน 
นำงสำววรรณิพำ   ประเสริฐ   

21. เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย คณะอุตสำหกรรมเกษตร คณะท ำงำน 
นำงสำวฮำบี่บ๊ะ ละหมำน    

22. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส ำนักวิจัยและพัฒนำ    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
นำงสำวดวงพร รักขพันธุ์     

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ มีหน้ำที่ 

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 
 
(นำงสำวดวงพร รักขพันธุ์) 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป          ดวงพร /ร่ำง/พิมพ์ 
 
 




