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ความเป็นมาและความส าคญั 
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และจากแนวนโยบาย

ภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาของชาติจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
และสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในรูปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
มหาวิทยาลัยได้สนองแนวนโยบายของภาครัฐโดยอนุมัติโครงการต่าง  ๆ ให้สาขาวิชา ส านัก และ
สถาบัน ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชน  ชุมชนบุคลากร
ขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในสังคมมาโดยตลอดด้วยถือเสมือนเป็นหนึ่งในพันธกิจส าคัญของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความต้องการพัสดุส าหรับใช้ในโครงการ การน าเงินงบประมาณแผ่นดินไป
ใช้นั้นต้องผ่านกระบวนการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุของสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ ผู้ท าหน้าที่
ในการประสานงานแจ้งเรื่องขอซื้อ/ขอจ้างกับกองพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญ ญั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ .2560 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นอย่างดี เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่งานในราชการของมหาวิทยาลัย และป้องกันข้อผิดพลาดในการด าเนินงานที่ไม่พึง
ประสงค์ ผู้เขียนท าจึงจัดท าคู่มือประกอบการท างานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ส าหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้าใจและเป็นแนวทางประกอบการท างานในสาขาวิชารัฐศาสตร์ให้มีความถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน   
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วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคมมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานการท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2) เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการท าการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีแนวทางการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) เพ่ือลดระยะเวลาในการเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงราคาด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม   

 

ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์นี้ได้รวบรวมความรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  เพ่ือให้การปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันและมีความเป็นระบบในการท างานมากข้ึน 
 

นิยามศัพท์ 
 พระราชบัญญตัิ หมายความว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

การจัดซ้ือ-จัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอ่สร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่ และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
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ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ  

ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ 

หลักกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการดังนี้ 

-คุ้มค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
-โปร่งใส : ต้องกระท าอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา

เหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานอย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใน
ทุกขั้นตอน 

-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
-ตรวจสอบได้ 
 หัวหน้ำโครงกำร หมายความว่า อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการที่ลงนาม

ในสัญญา   
หัวหน้ำหน่วยงำน หมายความว่า ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร หมายความว่า เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ประสานเรื่องการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยงบประมาณแผ่นดิน
กับกองพัสดุ 
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เงินงบประมำณแผ่นดิน หมายความว่า เงินงบประมาณที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับในการ
จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ใบส ำคัญรับเงิน หมายความว่า เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายให้แก่ร้านค้า/เจ้าหนี้/ผู้
ให้บริการ 

หน่วยงำนต้นเรื่องเจ้ำของโครงกำร หมายความว่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และมีความประสงค์ให้กองพัสดุด าเนินการจัดหาพัสดุเพ่ือน ามาใช้
ประกอบการท างานตามโครงการให้บังเกิดความส าเร็จ 

กำรจัดหำพัสดุวิธีเฉพำะเจำะจงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง หมายความว่า กรณีตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”  

ระบบ 3 มิติ หมายความว่า งานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ 
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้น าข้อมูลซื้อ/จ้างเข้าใน
ระบบ เพ่ือการควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการท าการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
  2) เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ไดใ้ช้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานให้
ผู้เกี่ยวข้องโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส าหรับด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
  
  

  


