
ขนตอนการจดทาเอกสารจคชุ(ฐชุ)^ถู้ๅ,3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (0) (ชุ,) (ชุ,)



ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

1. จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้าง (จัดทำใบระบบ e-budget) 1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ อธิการบดี - เสนอเห็นขอบผ่าน

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ

2. จัดทำบันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก 1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ อธิการบดี - เสนอผ่านสำนักงานอธิการบดี

เง่ือนไขตาม พรบ.60 มาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) งานพัสดุ เฉพาะกอง/ศ ูนย ์

(ฟ(ซ)(ซ)

3. จัดทำบันทึกข้อความ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, 1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รองอธิการบดีที่กำกับ - กรณีกอง/ศูนย์ ผู้อบุม้ต ดีอ

และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ ดูแลหน่วยงาบ บั้น ๆ / รองอธิการบดีที่กำกับดูแล

กำหนดรายละเอืยดการจ้างฯพร้อมจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ คณบดี/ผอ.โรงพยาบาลๆ/ หน่วยงาน บ้ัน ๆ

กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ ผอ.รร.สาธิต/ผอ.วิทยาเขต/ - กรณีคเนะ/โรงพยาบาลๆ/

กำหนดรายละเอียดการจ้างๆ ผอ.สถาบันๆ
l/ak V y

รร.สาธิต/วิทยาเขต/สลาบันๆ/ 

ผ่อน ifB รอ (แนบดี/
ผอ.โรงพยาบาลๆ/ผอ.รร.สาธิต/

ผอ.วิทยาเขตๆ/ผอ.สลาบันๆ
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเสือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ซ) (ฃ)

การดำเนินการ ระย

4. จัดทำแบบ บก, แบบบัญชีปริมาณงาน (BOQ), รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ/รายละเอียดการจ้าง, แบบรูปรายการ (กรณีงานก่อสร้าง)

5. จัดทำบันทึกข้อความ เร่ือง รายงานขอซ้ือขอจ้าง และคำส่ังแต่งต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาผลๆ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เสนออธิการบดีเพ่ือขอความเห็นชอบ ลงในระบบ e-GP 
ของกรมบัญชีกลาง

ะเวลาดำเนินการ ผ้จัดทำ ผ้อบุมัติ หมายเหตุ

3 วับทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสตุ

1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รองอธิการบดีที่กำกับ - จัดทำในระบบ e-GP

ดูแลหน่วยงาน น้ัน ๆ / ของกรมบัญชีกลาง

คณบดี/ผอ.โรงพยาบาลๆ/ - กรณีกอง/ศบย์ ผู้อบฺม้ต คีอ

ผอ.รร.สาธิต/ผอ.1วิทยาเขต/ รองอธิการบดีทีกำกับดูแล

ผอ.สถาบันฯ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน บัน ๆ

- กรณีคณะ/โรงพยาบาลๆ/

รร.สาธิต/วิทยาเขต/สถาบันๆ/

ผู้อบุม้ต๊ คอ คณบดี/

ผอ.'โรงพยาบ เลา/ผฟ.;];].ส เป้พ/

ผอ.วิทยาเขตฯ/ผอ.สถาบันๆ
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ซ) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

6. จัดทำหนังสือเชิญซวนผู้ประกอบการท่ีมีคุพสมบัติตรงตามเง่ือนไข 1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ - กรณีกอง/คูบย' ผู้ลงนาม

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแตในงาน หนังสือขอยื่นข้อเสนอ คือ

น้ันมีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดน้อยกว่า 3 ราย โดย รองอธิการบดีที่กำกับดูแล

ให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ กำหนด หน่วยงาน น้ัน ๆ

จันและเวลาในการย่ืนข้อเสนอ (ซองเสนอราคา) - กรณีคณะ/โรงพยาบาล*]/

รร.สาธิต/วิทยาเขต/สลาบัน*]

ผู้ลงนามหนังสือขอยื่นข้อเสนอ คือ

คพบดี/ผอ.โรงพยาบาล*]/

ผอ.รร.สาธิต/ผอ.วิทยาเขตๆ/

ผอ.สลานันนวัตกรรมๆ
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ซ) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผ ูจั้ดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

7. ร ัน ซองเอกสารข้อเสนอจากผู้ย่ืนเสนอราคา ตามวัน และเวลา ตามความเหมาะสม เจ ้าห น ้าท ี่พ ัส ด ุ/

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ค ณ ะกรรม การซ ื้อห ร ือ

จ ้างโด ย ว ิธ ีก าร ค ัด เล ือ ก

/ผ ู้ค ว บ ค ุม งาน  (ถ ้าม ี)

8. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ดำเนิน 3-5 วันทำการ เจ ้าห น ้าท ี่พ ัส ด ุ/

การพิจารณาผล พร้อมความเห็นชอบต่ออธิการบดี เพ่ือขอความเห็นขอบ คณ ะกรรม การซ ื้อห ร ือ

จ ้างโด ย ว ิธ ีก าร ค ัด เล ือ ก

9. จัดทำรายงานผลการพิจารณาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่พ ัส ด ุ

และประกาศผ ู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดส่งหนังสือแจ้งผลการ พ อิาร ถ ท

อน ุม ัต ิในระบบ e-G P  

ของกรมบัเบช ีแส เง

ทาง e-mail และจัดส ่ง เป็นหนังลือให้ผ ูเ้สนอราคาทุกรายทราบ
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ซ) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

10. อธิการบดีอนุมัติจัดซ้ือหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารพา 1 วันทำการ รองอธิการบดีที่กำกับ - กรณีกอง/ศูนย์ ผู้อบุม้ติ คือ

ดูแลหน่วยงาบ บั้น ๆ / รองอธิการบดีที่กำกับดูแล

คณบดี/ผอ.โรงพยาบาลๆ/ หน่วยงาน บ้ัน ๆ

ผอ.รร.สาธิต/ผอ.วิทยาเขต/ - กรณีคณะ/โรงพยาบาลๆ/

ผอ.สถาบันๆ รร.สาธิต/วิทยาเขต/สถาบันๆ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อบุบัดี คือ คณบดี/

ผอ.โรงพยาบาลๆ/ผอ.รร.สาธิต/

ผอ.วิทยาเขตๆ/ผอ.สถาบันๆ

11. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทำการ
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเสือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (อ) (ช) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผ ู้จัดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

12. กรณีมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์
12.1 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายใน 7 วันทำการ ผู้เสนอราคา

7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างใบระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ตามมาตรา 117)

12.2ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 7 วันทำการ คณะกรรมการ - คณ ะกรรมการพ ิจารณ าผล

ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันท ี่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท ีเ่ห็นด้วยกับ พิจารณาผลการ การอ ุทธรณ ์ แต ่งตั้งจากหน่วย

อุทธรณ์กใ็ห้ดำเนินการตามความเห็นน้ันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว อุทธรณ์ งาน เจ ้าของเร ื่อง และ

(ตามมาตรา 118) คณ ะกรรม การๆ ช ุดน ี้

ให ้พ ิจารณ าผลการอ ุทธรณ ์

ในกรณีท ี่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม,ว่าท้ังหมดหรือ 3 วันทำการ คณะกรรมการ จ ากผ ู้อุทธรณ์ ภายใน 7 วันทำ

บางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ
พิ*ไา*5£ฑารไV lfiS fH ll«จ?'ร้รไVจเร ี*เา] (?ไวา 1า nrasn 11Q กว£|โจI ^  ทจเจภ ํกทาร

พิจารณาผลการ การแล้วเสนอผลการอ ุทธรณ  ์

สง1ปยงคณะกรรมการพจารณา

นับแต่วันท ีค่รบกำหนด
U r I บ d bU

อุทธรณ ์และร้องเร ียน ของ

กรมบัญชีกลาง
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา

วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)
ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

12.3ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์และร้องเรียน 30 วัน + 15 วัน + คณะกรรมการ
ของกรมบัญชีกลาง พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 15 วัน พิจารณาผลการ
นับแต่วันท่ีได้รับรายงานตามมาตรา 119 หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณา อุทธรณ์และร้องเรียน
ได้ทันในกำหนดน้ันให้คณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์และ ของกรมบัญชีกลาง
ร้องเรียน ของกรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 คร้ัง
คร้ังละไม,เกิน 15 วัน

- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์และร้องเรียน
ของกรมบัณชีกลาง ให้เป็นท่ีสด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม,พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
อุทธรณ์และร้องเรียน ของกรมบัญชีกลาง หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดขอบค่าเสียหาย ผู้น้ันมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือ
เรียกให้หน่วยงานของรัจขดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญา
จัดซ้ือจัดจ้างน้ันแล้ว
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ซ) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูจั้ดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

- กรณีมีการอุทธรณ์ห้ามลงนามในสัญญาก่อน
- มีกรณีท่ีห้ามอุทธรณ์ในกฎกระทรวง ดังน้ี

(1) คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้าง
พัสดุในคร้ังน้ัน โดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(2) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟ้งความคิดเห็น
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการ
ก่อนท่ีจะทำการจัดซ้ือจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซ่ึงเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอในการจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ันมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบ
เขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการ
ซ่ึงเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ในเร่ืองขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ันมิได้

13. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลัง 7 วันทำการ เจ้าหน้าที่พัสดุ/
จากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคา
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ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วงเงินเกิน 500,000 บาท (ด้วยวิธีคัดเลือก)

ตามมาตรา 55 (2) มาตรา 56 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (อ) (ซ) (ซ)

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผ ูจั้ดทำ ผู้อนุมัติ หมายเหตุ

14. เสนออธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในสัญญา 1 วันทำการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำ รองอธิการบดีที่กำกับ - กรณีกอง/ศูนย์ ผู้ลงนาม คือ

สัญญา ในระบบ e-GP ดูแลหน่วยงาบ น้ัน ๆ / รองอธิการบดีที่กำกับดูแล

ของกรมบัญชีกลาง คณบดี/ผอ.โรงพยาบาลๆ/ หน่วยงาน น้ัน ๆ

ผอ.รร.สาธิต/ผอ.วิทยาเขต/ - กรณีคณะ/โรงพยาบาลๆ/

ผอ.สถาบันๆ รร.สาธิต/วิทยาเขต/สถาบันๆ

หรือผู้ท่ี'โต้'รับมอบหมาย ผู้ลงนาม คือ คณบดี/ผอ.

โรงพยาบาลๆ/ผอ.รร.สาธิต/

ผอ.วิทยาเขตๆ/ผอ.สถาบันๆ


