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ระเบียบวาระที่ 1...

-๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมในคราว
ประชุมครั้งที่ 47(8/2561) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 2(2/2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และในคราวประชุม ครั้งที่ 7(7/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องประชุม L807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น
บั ด นี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ลับ –

ระเบียบวาระที่ 2...

-๓ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่ อง พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน และทรั พย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8(8/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 8(8/2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาห้อง
ประชุม L807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ 8(8/2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของหน่วยกฎหมาย ที่ อว 7314/844 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการฝึกอบรม
และพัฒ นาตนเองส าหรั บ บุ คลากรที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ. 2562 ด้ว ยมติ

ที่ประชุม...

-๔ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 15/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 และ
มอบคณะเภสั ช ศาสตร์ ปรั บ แก้ไข (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาทุ น
สนั บ สนุ น การฝึ กอบรมและพัฒ นาตนเองส าหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ
พ.ศ. 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย พร้ อมทั้งประสานหน่ว ยกฎหมาย
ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามต่อไป นั้น
หน่วยกฎหมาย ได้ดาเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเงิน จึงขอความ
อนุ เ คราะห์ น าเรื่ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานทางวิช าการ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
โดยที่เป็ นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาทุ น
สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตนเอง ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงา นทาง
วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ......../๒๕๖๒
เมื่อ วัน ที่ ......................... ๒๕๖๒ และมติค ณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ......../๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ..................... ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
สนั บ สนุ น การฝึ กอบรมและพั ฒ นาตนเอง ส าหรั บบุ คลากรที่ มี การตี พิ มพ์ ห รื อเผยแพร่ ผ ลงานทางวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัยพะเยา” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ...

-๕“คณะ” หมายความว่า คณะเภสัชศาสตร์
“บุ ค ลากร” หมายความว่ า พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา สั ง กั ด
คณะเภสัชศาสตร์
“งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามคาสั่งคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
“ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนตนเอง” หมายความว่า ทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง สาหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
“การตีพิมพ์หรือเผยแพร่” หมายความว่า การเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย หรือบทความ
วิช าการที่ผ่ านการรั บ รอง โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มีผ ลงานเป็ นที่ ย อมรับ ในสาขานั้ น ๆ และมีชื่อ ปรากฎอยู่ ใน
ฐานข้อมู ลสากล ในรู ปแบบการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ (International Journal) หรื อ การ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
“ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า บทความจากผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ ผ่ า น
การรั บ รอง โ ดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ที ่ ม ี ผ ลงานเป็ น ที ่ ย อมรั บ ในสาขานั ้ น ๆ และมี ชื ่ อ ปรากฎ อยู่ ใ น
ฐานข้อมูลสากล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะ
ในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
ข้อ ๔ การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง สาหรับบุคลากรที่มี
การตีพิม พ์ห รือ เผยแพร่ “ผลงานทางวิช าการ” ดัง ข้อ ๓ จะได้รับ การสนับสนุนการฝึก อบรม และพัฒนา
ตนเองเพิ่มเติมจากงบพัฒนาบุคลากรจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ ๑ ผลงานวิจัย
ข้อ ๕ ให้เ บิก จ่า ยทุ น สนับ สนุน การฝึก อบรมและพัฒ นาตนเอง สาหรับ บุค ลากรที่มี
การตีพิม พ์ห รือ เผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ จากงบประมาณรายได้ค ณะเภสัช ศาสตร์ ทั้ง นี้ ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุ ด
ข้อ ๖ เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง สาหรับ
บุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
๖.๑ บัน ทึก ข้อ ความขอรับ ทุน สนับ สนุน การฝึก อบรมและพัฒ นาตนเอง ตาม
รายละเอียดประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป
๖.๒ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (International Journal)
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
๗.๑ เป็นบุคลากรภายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์
๗.๒ ผู้ข อรับ ทุนสนับสนุนการฝึก อบรมและพัฒ นาตนเองต้อ งเป็นชื่อแรกของ
ผลงานหรือเป็น Corresponding Author (ในกรณีที่นักวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยของหน่วยงานภายนอก จาก
ต่างประเทศ และไม่ได้เป็น ชื่อแรกของผลงานหรือไม่ได้เป็น Corresponding Author สามารถขอรับทุนนี้
ได้)
๗.๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยละทิ้งงานวิจัย หรืออยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ข้อ 8...

-๖ข้อ ๘ เงื่อนไขในการขอรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
๘.๑ ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ที่ใช้อ้างอิงในการ
ขอรับทุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ
๘.๒ บุคลากรสามารถขอรับทุนสนับสนุน การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง ได้ไม่
เกิน ๔ ผลงานวิจัยหรือบทความต่อ ๑ ปีงบประมาณ
๘.๓ บุคลากรต้องเสนอขอรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง ไม่เกิน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีงบประมาณนั้น
๘.๔ งานวิจัย ๑ ผลงาน สามารถนามาเสนอขอรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเอง ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ข้อ ๙ ให้อ ธิก ารบดีเ ป็น ผู ้รัก ษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ย วกับ การ
บังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการ
วินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ ความเห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาทุนสนั บ สนุ น
การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2562
2. มอบคณะเภสัชศาสตร์จัดทาเป็นประกาศและเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีเอกชนงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับปีงบประมาณ 2563
สรุปเรื่อง
ตามหนังสือของกองคลังที่ อว 7306/2317 ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบ
งบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับปีงบประมาณ 2563 และตามหนังสือของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่ ตผ 0006/ว250 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีซึ่ง
ได้ แ จ้ ง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอรายชื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส าหรั บ งบการเงิ น ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ภายในวั น ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลัง...

-๗การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้
เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง จึงขอ
เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน งานจ้างที่ปรึกษา
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผ่ น ดิน ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ก ารพิจารณาให้ ความเห็ นชอบผู้ ส อบบั ญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับปีงบประมาณ
2563 ดังนี้
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยามี ค วามประสงค์ จ ะคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี เ อกชน เพื่ อ ตรวจสอบ
งบการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตามความในมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ..................เมื่อวันที่ ...............................จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้ ส อบบั ญชีเอกชน งานจ้ างที่ป รึ กษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลั ยพะเยา ส าหรับปีงบประมาณ
๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ในการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินในครั้ งนี้ใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจาก
เป็นการจ้างเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งเป็นงานที่ต้องการผู้สอบบัญชีเอกชนที่มีความชานาญ
งานเป็น พิเ ศษ มีค ุณ สมบัต ิส อดคล้อ งกับ ระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งยังเป็นงานที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้า
อาจจะเสียหายแก่มหาวิทยาลัยพะเยา
การพิจารณา...

-๘การพิจ ารณาข้อ เสนอของผู ้ส อบบัญ ชีจ ะด าเนิน การพิจ ารณาคัด เลือ กเฉพาะ ผู้ ที่ มี
ข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิ ทยาลั ย พะเยา ส าหรั บ ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตลอดจนพิ จารณาถึ งอั ตราค่ าธรรมเนี ยมวิ ช าชี พ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกาหนดในสัญญา เพื่อให้ได้ผู้สอบ
บัญชีเอกชนที่เหมาะสมที่สุด และเสนอชื่อเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีเอกชน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชน มหาวิทยาลัยพะเยาจะดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังนี้
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และ
คณะกรรมการกาหนดรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย
พะเยา
(๒) คณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเพื่อกาหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference:
TOR) งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีเอกชน
(๓) คณะกรรมการกาหนดราคากลาง จัดประชุมเพื่อกาหนดราคากลาง และจัดทา
ประกาศราคากลาง โดยราคากลางที่กาหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยพะเยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๔) ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงิน ทารายงานเสนอ
ต่ออธิการบดีตามรายการดังต่อไปนี้ เพื่อขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินโดยวิธีคัดเลือก
(๔.๑) เหตุผลและความจาเป็นในการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงิน
(๔.๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงิน
(๔.๓) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเอกชนที่จะจ้าง
(๔.๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินโดยประมาณ
(๔.๕) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(๔.๖) รายนามของคณะกรรมการด าเนิ น งานจ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาที่คุณสมบัติตรงตามกาหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย
(๕) อธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานจ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก และ
คณะกรรมการตรวจรั บ พัสดุ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยห้ามมิให้กรรมการดาเนินงานจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๖) เมื่อคณะกรรมการตาม (๕) ดาเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดาเนินงาน
ต่ออธิการบดี
(๗) คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างโดยวิธีคัด เลื อก เรียกผู้ ส อบบัญชีเอกชนที่ มี
คุณสมบัติตรงตามกาหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยทาเป็นหนังสือเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิคและซองข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพพร้อมกัน โดยแยกเป็น ๒ ซอง
(8)...

