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บทท่ี 3 

องค์ประกอบของการปฏิบัติงานการท า  
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 การด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ประธาน
กรรมการประจ าสาขาฯ จะเวียนแจ้งคณาจารย์ทุกคนเพ่ือทราบ และเมื่ออาจารย์ที่สนใจเสนอ
โครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาฯ และสาขาฯ ได้เสนอต่อไปยังกอง
แผนงาน เมื่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่งาน
เลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์  จะเป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานทุกเรื่อง โดยที่
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมทุกโครงการจะต้องมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับใช้ในการ
ด าเนินโครงการ จึงต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการฯ โดยผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ผู้เขียนจึงเห็นสมควรก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ในการจัดท าการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี 79 วรรคสอง 

 

องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบงาน 
ผู้จะมาท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

พระราชบัญ ญั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ .2560 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงจะช่วยให้เข้าใจ
บริบทของงานด้านการพัสดุได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การประสานการท างานระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับกอง
พัสดุด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 
ความรู้เบือ้งต้นส าหรับผู้ท าหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดหาพสัดุวธีิเฉพาะเจาะจง 

มุ่ งให้ความส าคัญ ในเรื่องหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ
พระราชบัญ ญั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ .2560 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เฉพาะส่วนที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุได้
อย่างถูกต้องตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามที่ส านักงบประมาณก าหนด ตลอดจนรับทราบ
ล าดับขั้นตอนของการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การประสานการด าเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
โดยวิธี เฉพาะเจาะจงร่วมกับกองพัสดุให้มีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

 

ผู้เกีย่วข้องในกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีผู้มีหน้าที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการท างาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองพัสดุ และหน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติโครงการและจัดท าสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณดังกล่าวแล้ว 

กองพัสดุ  มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุวิธี เฉพาะเจาะจงด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ (กองพัสดุ) 
-ประสานงาน/ตรวจสอบเรื่องจัดซื้อประสานงาน/ตรวจสอบเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง 

       -จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
       -จดัท าผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรูปใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) หรือสัญญา 
       -จัดท าผลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
         และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
หน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของโครงการ (สาขาวิชารัฐศาสตร์) 
หน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของโครงการ หมายถึง หน่วยงานและหรือบุคคลในหน่วยงานที่ได้รับ

อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และมีความประสงค์ให้กองพัสดุด าเนินการจัดหาพัสดุ เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการท างานตามโครงการให้บังเกิดความส าเร็จ โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานในกระบวนการจัดหาพัสดุ ตามล าดับ ดังนี้ 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- เป็นผู้ก าหนดรายการพัสดุที่ต้องการใช้ประกอบการจัดกิจกรรม 

   - เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) ของพัสดุ 
- เป็นผู้ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้หรือได้รับพัสดุไว้ใช้งาน 
- เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพัสดุ (วัสดุ,ครุภัณฑ)์ และผู้ขาย หรือผู้รับจ้างที่ตรงตามความ 

ต้องการ 
- เป็นผู้รับเอกสารเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ผ่านกระบวนการตามระเบียบฯ พัสดุ

ครบถ้วนแล้ว (จัดซื้อ/จัดจ้าง และผ่านการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้าง โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติ
เห็นชอบแล้วในทุกกระบวนงาน) เพ่ือไปประกอบเรื่องการชดใช้เงินทดรองราชการที่กองคลัง 

เจ้าหน้าที่พัสดุของสาขาวิชา โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์จะมีเจ้าหน้าที่พัสดุของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง การพัสดุของหน่วยงานในส่วนการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เป็นผู้ดูแลประสานงานให้เรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ในแต่ละโครงการย่อยมีการด าเนินงานที่
ถูกต้องตามระเบียบฯ พัสดุ และกรณีเกิดปัญหาใด ๆ สามารถประสานท าความเข้าใจเพ่ือให้มีการ
แก้ไขได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย และแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสามารถประสานเชื่อมโยงความเข้าใจได้ทุก
ฝ่าย ทั้งกองพัสดุ และภายในหน่วยงานต้นเรื่องเอง โดยด าเนินการดังนี้ 

- เป็นผู้ติดต่อประสานงานซื้อ/จ้างพัสดุในเบื้องต้นเพ่ือขอใบเสนอราคา 
- เป็นผู้รวบรวมเอกสาร ได้แก่ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ ใบส าคัญรับเงิน 

หรือหนังสือส่งมอบงาน เพ่ือน าประกอบเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 
- เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานแก้ไขเอกสารหลักฐานของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้

ความถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กองพัสดุ กรณีมีความไม่ถูกต้องในการ
ด าเนินงานตามระเบียบฯ พัสดุ 

หัวหน้าหน่วยงาน /บุคคล เจ้าของโครงการ ได้แก่ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ 

- กลั่นกรองเรื่องที่จะซื้อ/จ้าง 
- พิจารณาอนุมัติให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยลงนามอนุมัติในใบขอซื้อ (PQ) และหรือ 

บันทึกแจ้งเรื่องซื้อ/จ้าง เพ่ือแจ้งส่งเรื่องให้กองพัสดุดาเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
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รูปแบบของการด าเนินงานการจัดซ้ือ/จัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง (กรณ ี79 วรรค 2) 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ก าหนดให้การด าเนินงานจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคาเป็นไปตามระเบียบข้อ 79  ที่กล่าวว่า “กรณีตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24 

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

การจัดซ้ือ/จัดจ้างในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวชิารัฐศาสตร์ มีวธีิด าเนินการ 2 วิธี
ดังนี ้

1. วธีิการจัดซ้ือ/จัดจ้างด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง 
2. วธีิการจัดซ้ือ/จัดจ้างด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง (กรณ ี79 วรรคสอง) 

 
1. การจัดซ้ือ/จัดจ้างด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง 

เป็นการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงที่หน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของโครงการประสงค์ให้กองพัสดุ
ด าเนินการจัดหา (จัดซื้อ/จัดจ้าง) พัสดุ โดยท าได้ดังนี้ 

-ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 

-การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
-มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยชอบด้วย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไม่มีพัสดุอ่ืนใดที่จะใช้ทดแทนได้ 
-มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อร้ายแรง และใช้วิธี

ประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
-เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อ/จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม โดย

มูลค่าพัสดุที่เพิ่มเติมต้องไม่สูงกว่ามูลค่าพัสดุที่ได้ซื้อ/จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
-เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ 
-เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
-กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 การจัดซ้ือ/จัดจ้างด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง (กรณ ี79 วรรคสอง) 
เป็นการจัดหาพัสดุวิธี เฉพาะเจาะจงที่หน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของโครงการมีความจ าเป็น

เร่งด่วนที่ไม่ได้คาดหมายความต้องการใช้งานพัสดุนั้น ๆ ไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการจัดหาพัสดุตาม
ขั้นตอนปกติของระเบียบได้ จึงได้ด าเนินการจัดหาพัสดุนั้นมาใช้งานไปก่อนแล้ว และประสงค์แจ้งเรื่อง
ให้กองพัสดุด าเนินการจัดหาพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบในภายหลัง โดยการจัดหาพัสดุวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ส าหรับวิธีด าเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสองกรณีผู้เกี่ยวข้องในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จะต้องด าเนินงานร่วมกับกองพัสดุให้ถูกต้อง ผู้เขียนจะอธิบายรายละเอียดให้ทราบ
ในบทที่ 4 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้เข้าใจและน าไปประกอบการท างาน
ให้มีความถูกต้องต่อไป  


