
5  วันท ำกำร

ภำยใน 5 วัน

ท ำกำร

(กรณีที่ได้รับ

ข้อมูลครบถ้วน)

1 วันท ำกำร

- หน่วยงำนย่อย / สำขำวิชำ แจ้งข้อมูล

รำยกำร/รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมท่ีมี

วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงเกินกว่ำ 500,000 

บำท ที่ได้รับควำมเห็นชอบวงเงิน

งบประมำณประจ ำปี

(ผ่ำนคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำฯ )

- จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

(ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงฯ มำตรำ 11

และระเบียบฯ ข้อ 11) ประกอบด้วย

- ช่ือโครงกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง

- วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง

- ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจำ้ง

- เสนอคณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ ให้ควำม

เห็นชอบ และประกำศเผยแพร่แผนจัดซื้อ

จัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำน

ประกำศเผยแพร่

- ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง 

(e – GP)

- เว็บไซต์ของหน่วยงำน

- ปิดประกำศ ณ สถำนท่ีปิดประกำศของ

หน่วยงำน

งำนพัสดุ

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง

- กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งน้ันเกินกว่ำ 

100,000 บำท
- จัดท ำรำยละเอียดแผนฯ ตำม พรบ. ม.11 และ 

ระเบียบ ฯ ข้อ 11.

ประกำศเผยแพร่แผนจดัซื้อจดัจ้ำง 

ประจ ำปี ผ่ำนระบบ egp

หน่วยงำนย่อย / สำขำวิชำ แจ้งข้อมูลรำยละเอียด

โครงกำร/กิจกรรมที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงเกิน 

100,000 บำท ท่ีได้รับควำมเห็นชอบวงเงิน

งบประมำณประจ ำปี (หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ ที่ 

กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค.2561)

คณบดี ม.แม่โจ้- แพร่ฯ 

เห็นชอบ

เสนอหนังสือผ่ำนล ำดับ

กำรบังคับบัญชำ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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รายงานเสนอความต้องการ และขออนุมัติด าเนินการ

จัดหาพัสดุ

3 - 5 วัน - ตรวจสอบรำยกำรและวงเงิน

งบประมำณ

- รำยชื่อคณะกรรมกำร พร้อมหมำยเลข

บัตรประจ ำตัวประชำชน และ e-mail 

(ภำครัฐ) ดังนี้

- คณะกรรมกำรจัดท ำ TOR/รำคำกลำง 

- คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

/ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด

รำคำ

- คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

- งำนพัสดุ 

ประสำนงำนกับ

เจ้ำของ

กิจกรรม

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง

เสนอขอควำมเห็นชอบตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

แจ้งงำนพัสดุ

ด ำเนินกำรใน

ขั้นตอนต่อไป

ปรับปรุง/แก้ไข

คณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง

-จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม(ควำมต้องกำร)

-ตรวจสอบงบประมำณ

-รำยชื่อกรรมกำร/คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ

(จัดท ำร่ำง TOR /ก ำหนดคุณลักษณะ)

(จัดท ำรำคำกลำง (กรณีวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบำท)

(ตรวจรับพัสดุ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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5 วันท ำกำร

หรือตำมควำม

เหมำะสม

-รำยงำนขอควำมเห็นชอบแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง

/ก ำหนดควำมต้องกำร (คุณลักษณะ/

รำยละเอียดงำน/จ ำนวน/วงเงิน/

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ/ระยะเวลำที่

ต้องกำรใช้พัสดุ)

- จัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุ

ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของครภุัณฑ์ที่

ต้องกำรซื้อ

แหล่งที่มำ 

-บัญชีรำยกำรมำตรฐำนครุภัณฑ์

-ก ำหนดเอง (ต้องไม่เป็นกำรก ำหนดยี่ห้อ 

/คุณลักษณะ มีรำยเดียว)

รำคำกลำง 

-บัญชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์

-สืบรำคำจำกผู้ค้ำไม่น้อยกว่ำ 3 รำย

-งำนจ้ำง

จัดท ำขอบเขตของงำน (TOR)

ก ำหนด/จัดท ำรำยละเอียดงำนท่ีตอ้งกำ

จัดจ้ำง พร้อมคุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

คัดเลือกผู้เสนอ

รำคำกลำง 

แหล่งที่มำ 

-สืบรำคำจำกผู้ค้ำ 3 รำย

-อัตรำค่ำจ้ำงตำมระเบียบของทำงรำชกำร

ที่เกี่ยวข้อง เช่น

ค่ำอำหำร/ที่พัก/ค่ำตอบแทนวิทยำกร

(ระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัฝึกอบรมฯ)

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ (หลักเกณฑ์กำรค ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ)

-รำยงำนผลกำรจัดท ำขอบเขตของงำน

หรือก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ พร้อม

รำยละเอียดของงำน และก ำหนดเกณฑ์

กำรพิจำรณำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (เกณฑ์

รำคำ หรือเกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ )

-งำนพัสดุ

-คณะกรรมกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้ง
-แต่งตั้งคณะกรรมกำร/กรรมกำรจัดท ำรำยละเอียด

ควำมต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อพัสดุ

-ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ พัสดุ/ครุภัณฑ์

-จัดท ำรำคำกลำง (กรณีวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบำท ขึ้น

ไป)

-รำยละเอียด/เงื่อนไขอ่ืนตำมควำมต้องกำร

จ้ำงท ำงำน

-จัดท ำขอบเขตของงำนท่ีต้องกำรจำ้ง TOR

-จัดท ำรำคำกลำง (กรณีวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบำท ขึ้น

ไป)

-รำยละเอียด/เงื่อนไขอ่ืนตำมควำมต้องกำร

เห็นชอบ

คณบดี ม.แม่โจ้ - แพร่ฯ

ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง

ด ำเนินกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุงแก้ไข 

รำยละเอียด

คุณลักษณะ/

ขอบเขตของงำน 

TOR เสนอ

ขอควำมเห็นชอบ

อีกครั้งหนึ่ง
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ภำยใน 2 วัน 

ท ำกำร

*กรณีหน่วยงำน

ก ำหนด

คุณลักษณะเฉพำะ

ของพัสดุ

ที่จะจัดซื้อ หรือ

รำยละเอียดงำน

จ้ำงเรียบร้อยแล้ว

ภำยใน 3 วัน

ท ำกำร

ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

ภำยใน 3 วัน

ท ำกำร

จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงตำมระเบียบ

ฯ ข้อ 22.

พร้อมแต่งตั้ง

1. คณะกรรมกำรจัดซื้อจดัจ้ำงโดย

วิธีเฉพำะเจำะจง

2. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

คณะกรรรมกำรจัดซื้อจัดจำ้งท ำกำร

เจรจำตกลงรำคำกับผู้ประกอบกำรที่มี

อำชีพขำยหรือรับจ้ำงน้ันโดยตรง ตำม

ระเบียบฯ ข้อ 79

คณบดี ม.แม่โจ้- แพร่ฯ ลงนำมสั่งซื้อสั่ง

จ้ำงภำยในวงเงินท่ีเห็นชอบ

(ตำมระเบียบฯ ข้อ 79)

ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง

-ระบบ (e – GP)

-เว็บไซต์ของหน่วยงำน

-ปิดประกำศ 

-จัดท ำเอกสำรประกอบกำรท ำสัญญำ 

และข้อตกลง ตำมแบบท่ี

คณะกรรมกำรนโยบำยฯ ก ำหนด

(สัญญำมำตรฐำน) หรือข้อตกลงซื้อจ้ำง 

(มำตรำ 66) และระเบียบฯ 

ข้อ 161.

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

จัดท ำรำยงำนขอซื้อหรอืจ้ำงโดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและวงเงิน

เสนอต่อคณบดี ม.แมโ่จ้ – แพร่ฯ

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

ลงนำมในสัญญำ/ข้อตกลง

ไมต้่องรอให้พ้นระยะ
อทุธรณ์ (7 วนั))

คณบดี ม.แมโ่จ้ – แพร่ฯ /ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง

ให้ควำมเห็นชอบ

งำนพัสดุท ำกำรเชิญชวน/ คณะกรรมกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงท ำกำรต่อรองเจรจำต่อรองรำคำ
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ภำยใน 5 วัน

ท ำกำร

ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

ตำมระยะเวลำที่

หัวหน้ำหน่วยงำน

ก ำหนด

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงเสนอขอควำม

เห็นชอบหัวหน้ำหน่วยงำน และ

ประกำศเผยแพร่แผนฯ 

* กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงเกินกว่ำ     

5 แสนบำท และเป็นโครงกำร/กิจกรรม

ที่ยังไม่เคยจัดท ำหรือแสดงในรำยกำร

แผนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนท่ีได้

ประกำศเผยแพร่แล้ว

เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำร

จัดท ำ TOR และรำคำกลำง กรณีที่

วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงเกิน 1 แสนบำท 

คณะกรรมกำรจัดท ำ/ก ำหนดควำม

ต้องกำร (คุณลักษณะ/รำยละเอียดงำน/

จ ำนวน/วงเงิน/หลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำ/ระยะเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ)

-รำยงำนผลกำรจัดท ำขอบเขตของงำน

หรือก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ พร้อม

รำยละเอียดของงำน และก ำหนดเกณฑ์

กำรพิจำรณำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (เกณฑ์

รำคำ หรือเกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ ) 

เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน/ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อ

สั่งจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ

ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งน้ัน

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

คณะกรรมกำร

ก ำหนดรำคำกลำง

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจำง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำ TOR และรำคำกลำง 

จัดท ำขอบเขตของงำน TOR/คุณลักษณะเฉพำะ

พร้อมเกณฑ์กำรพิจำรณำ และรำคำกลำง 

คณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ

ผู้มีอ ำนำจสั่งซ้ือสั่งจ้ำง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ด ำเนินกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง
ปรับปรุงแก้ไข 

รำยละเอียด

คุณลักษณะ/

ขอบเขตของงำน 

TOR เสนอ

ขอควำมเห็นชอบ

อีกครั้งหนึ่ง
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ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

5 วันท ำกำร

ภำยใน 3 วัน

ท ำกำร

ไม่เกิน 7 วัน

ท ำกำร 

หรือภำยใน

ระยะเวลำตำมที่

ก ำหนด

จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงตำมระเบียบ

ฯ ข้อ 22

-แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัซื้อจดัจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง และกรรมกำร

ตรวจรับพัสดุ

งำนพัสดุ ท ำหนังสือเชิญชวนไปยัง

ผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่

ก ำหนด(ระเบียบฯ ข้อ 78 (๑) ให้เข้ำ

ยื่นข้อเสนอ และคณะกรรมกำรฯท ำกำร

เจรจำต่อรอง โดยพิจำรณำ

-คุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอที่ยื่นถูกต้อง 

ครบถ้วนตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

-ข้อเสนอด้ำนรำคำ 

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำร

พิจำรณำข้อเสนอฯ 

(ระเบียบฯ ข้อ 55(๔) โดยอนุโลม

และ ข้อ 78(2)

ระเบียบฯ ข้อ 81

- จัดท ำ/ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี

คณะกรรมกำรนโยบำยฯ ก ำหนด

(สัญญำมำตรฐำน) หรือข้อตกลงซื้อจ้ำง 

(มำตรำ 66) และระเบียบฯ 

ข้อ 161

งำนพัสดุ

งำนพัสดุและ

คณะกรรมกำรฯ

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

เชิญชวน/เจรจำ

ต่อรอง

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

จัดท ำรำยงำนขอซื้อหรอืจ้ำงโดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

ลงนำมในสัญญำ/ข้อตกลง

ไมต้่องรอให้พ้นระยะ
อทุธรณ์ (7 วนั)

คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผลกำรพิจำรณำและ

เสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำหน่วยงำนฯ 

คณบดี ม.แม่โจ้ /ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงให้ควำม

เห็นชอบผลกำรคัดเลือก

คณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ 

ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงให้ควำมเห็นชอบ



ภำยใน 5 วัน

ท ำกำร

ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

5  วันท ำกำร

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงเสนอขอควำม

เห็นชอบหัวหน้ำหน่วยงำน และประกำศ

เผยแพร่แผนฯ 

* กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงเกินกว่ำ 5 

แสนบำท และเป็นโครงกำรกิจกรรมที่ยัง

ไม่เคยจัดท ำหรือแสดงในรำยกำรแผน

จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนท่ีได้ประกำศ

เผยแพร่แล้ว

เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำร

จัดท ำ TOR และรำคำกลำง กรณีท่ีวงเงิน

จัดซื้อจัดจ้ำงเกิน 1 แสนบำท 

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงจัดท ำ/

ก ำหนดควำมต้องกำร (คุณลักษณะ/

รำยละเอียดงำน/จ ำนวน/วงเงิน/

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ/ระยะเวลำที่

ต้องกำรใช้พัสดุ)

-รำยงำนผลกำรจัดท ำขอบเขตของงำน

หรือก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ พร้อม

รำยละเอียดของงำน และก ำหนดเกณฑ์

กำรพิจำรณำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (เกณฑ์

รำคำ หรือเกณฑ์ประสิทธิภำพต่อรำคำ ) 

เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน/ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อ

สั่งจ้ำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และใช้

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครัง้นั้น

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

คณะกรรมกำร/

ผู้ได้รับมอบหมำย

จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจำง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำ TOR และรำคำกลำง 

จัดท ำขอบเขตของงำน TOR/คุณลักษณะเฉพำะ

พร้อมเกณฑ์กำรพิจำรณำ   และรำคำกลำง 

คณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ 

ผู้มีอ ำนำจสั่งซ้ือสั่งจ้ำง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ด ำเนินกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง
ปรับปรุงแก้ไข 

รำยละเอียด

คุณลักษณะ/

ขอบเขตของงำน 

TOR เสนอ

ขอควำมเห็นชอบ

อีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

ตำมระยะเวลำ

ที่หัวหน้ำ

หน่วยงำนฯ 

ก ำหนด

ภำยใน 3 วัน

ท ำกำร

ภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดเมื่อพ้น

ระยะเวลำอุทธรณ์ 

7 วันท ำกำร

จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงตำมระเบียบฯ 

ข้อ 22 และ 74

-แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัซื้อจดัจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

งำนพัสดุ ท ำหนังสือเชิญชวนไปยัง

ผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ำ 

3 รำย ตำมที่ก ำหนด(ระเบียบฯ ข้อ 74 

(๑) ให้เข้ำยื่นข้อเสนอ และ

คณะกรรมกำรฯ ท ำกำรเจรจำต่อรอง 

โดยพิจำรณำ

-คุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอที่ยื่นถูกต้อง 

ครบถ้วนตำมวันเวลำ และเงื่อนไข

ที่ก ำหนด (ระเบียบฯ ข้อ 74 (4)

-ข้อเสนอด้ำนรำคำ 

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำร

พิจำรณำข้อเสนอฯ 

(ระเบียบฯ ข้อ 76)

ระเบียบข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42)

-จัดท ำ/ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี

คณะกรรมกำรนโยบำยฯ ก ำหนด

ภำยหลังพ้นระยะเวลำอุทธรณ์ฯ (มำตรำ 

66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ยกเว้น จัดหำตำม ม.56 (๑) (ค)

ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลำอุทธรณ์

(มำตรำ 66 วรรคสอง)

งำนพัสดุ

- งำนพัสดุ

- คณะกรรมกำร

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

จัดท ำรำยงำนขอซื้อหรอืจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

เชิญชวนไม่น้อยกว่ำ 

3 รำย

เจรจำต่อรอง

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ

ข้อเสนอ/ต่อรองรำคำ (ข้อ 74 (4))

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

คณบดี ม.แม่โจ้ 

/ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำงให้ควำมเห็นชอบ

ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยฯ 

ก ำหนดหรือข้อตกลง ภำยหลังพ้นระยะเวลำอุทธรณ์

ยกเว้น กำรจัดหำตำม ม. 56 (๑) (ค)

คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผลกำรพิจำรณำและ

เสนอควำมเห็นต่อหัวหน้ำหน่วยงำนฯ 

คณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ /ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่ง

จ้ำงให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลือก

ระยะเวลำอุทธรณ์ 

(7 วันท ำกำร)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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1 วันท ำกำร

(กรณีมีรำยชื่อ 

และ e-mail 

ครบถ้วน

เรียบร้อยแล้ว)

5 – 7 วัน

ท ำกำร

ภำยใน 3 วัน

ท ำกำร

ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

แต่งตั้งข้ำรำชกำร หรือพนักงำน

มหำวิทยำลัย ที่เป็นผู้มีควำมรู้ควำม

ช ำนำญ/ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ

รำยละเอียดงำนจ้ำงนั้นๆ และอำจเสนอ

บุคลำกรหน่วยงำนอ่ืนท่ีมีควำมช ำนำญ

ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ด้วย) 

-จัดท ำ/ก ำหนดรำยละเอียด/ขอบเขตของ

งำน/พัสดุที่ต้องกำรจะซื้อหรือจำ้ง 

(ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม  พ.ร.บ. มำตรำ 

9 และ ระเบียบฯ ข้อ 21) 

-จัดท ำรำคำกลำงตำมแนวทำงกำรจดัท ำ

รำคำกลำง ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำร

คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/

ว ๑๒๘ ลงวันท่ี ๘ ส.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง 

หลักเกณฑ์รำคำกลำงจ้ำงท่ีปรึกษำ 

และหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด 

ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันท่ี 17 ก.ย. 

2556 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำง

ปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำง

รำชกำร

ตำมระเบียบจัดซื้อจัดจำ้งฯ ข้อ 43

ตำมระเบียบจัดซื้อจัดจำ้งฯ ข้อ 22

-ขอควำมเห็นชอบขอบเขตงำน TOR

-ขอควำมเห็นชอบรำคำกลำง

-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีประกวดรำคำ 

-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ

ผลฯ และตรวจรับพัสดุ

-เผยแพร่/ไม่เผยแพร่ ขอบเขตของงำน

-เห็นชอบขอบเขตงำน TOR

-เห็นชอบรำคำกลำง

-อนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีประกวดรำคำ 

-อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ

-เผยแพร่/ไม่เผยแพร่ ขอบเขตของงำน

(กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท)

- งำนพัสดุ

- คณะกรรมกำร

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ

-แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำขอบเขตของงำน (TOR) 

หรือ  

คณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะพัสดุ

-คณะกรรมกำรจัดท ำรำคำกลำง

(กรณีวงเงินซื้อ/จ้ำง ตั้งแต่ 100,000 บำทขึ้นไป )

ดุลพินิจของคณบดี

คณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ 

ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง

จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

เสนอคณบดี ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ

คณะกรรมกำรฯ 

-จัดท ำขอบเขตของงำน (TOR) หรือก ำหนดคุณ

ลักษณะเฉพำะพัสดุ 

-จัดท ำรำคำกลำง รำยงำนต่อคณบดี 

ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ ของรัฐ

จัดท ำเอกสำรซื้อหรอืจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 



ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน

ท ำกำร

มีข้อคิดเห็น

ภำยใน 7 วัน

ท ำกำร

ไม่มีข้อคิดเห็น

ภำยใน 2 วัน

ท ำกำร

ตำมระเบียบฯ

ข้อ 48 ,51

52

ระเบียบฯ ข้อ 45 และ ข้อ 46 เผยแพร่

เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ

3 วันท ำกำร

-ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง

-ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของหน่วยงำน

กรณีมีควำมคิดเห็น งำนพัสดุร่วมกับ

คณะกรรมกำรจัดท ำ TOR พิจำรณำ

ข้อคิดเห็นแล้ว เสนอหัวหน้ำ

หน่วยงำน

-เห็นควรปรับปรุงตำมข้อคิดเห็น

ด ำเนินกำรแก้ไขแล้วน ำประกำศ

เผยแพร่เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 

3 วันท ำกำร

-ไม่ปรับปรุง

รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนให้ควำมเห็นชอบ

และจัดท ำหนังสือแจ้ง

ผู้มีควำมเห็น

ประกำศเผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง

1) ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ

กรมบัญชีกลำง e - GP

๒) ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ

หน่วยงำน

3) ปิดประกำศ ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเผยแพร่

-วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้ำน 

ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร

-วงเงินเกิน 5 ล้ำน แต่ไม่เกิน 10 ล้ำน

ไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร

-วงเงินเกิน 10 ล้ำนแต่ไม่เกิน 50 ล้ำน

ไม่น้อยกว่ำ 12 วันท ำกำร

-วงเงินเกิน 50 ล้ำนขึ้นไป

ไม่น้อยกว่ำ 20 วันท ำกำร

งำนพัสดุ

งำนพัสดุ ร่วมกับ

กรรมกำร/

ผู้จัดท ำขอบเขต

งำน (TOR)

หัวหน้ำงำนคลัง

และพัสดุ

เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนเห็นชอบ

น ำร่ำงประกำศ/เอกสำร

เผยแพร่รับฟังควำมเห็น

ไม่มีผู้เสนอ

ควำมเห็น
มีผู้เสนอควำมเห็น

ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง

ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลำเผยแพร่ประกำศ และจัดเตรียม

เอกสำรเพื่อยื่นข้อเสนอผ่ำนระบบ e - GP

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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1 วันท ำกำร

ภำยในระยะเวลำ

ตำมที่หัวหน้ำ

หน่วยงำน

ของรัฐ

ก ำหนด

ไม่เกินวันท ำกำร

ถัดไปนับจำก

วันท่ีคณบดี

เห็นชอบ

ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเข้ำร่วม

ประกวดรำคำท ำกำรยื่นข้อเสนอ

และเอกสำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบ e-GP

ตำมระเบียบฯ ข้อ 55 – 58

-พิมพ์ใบเสนอรำคำและเอกสำรเสนอ

รำคำทุกรำย 1 ชุด พร้อมลงลำยมือช่ือ

คณะกรรมกำรทุกคนทุกแผน่

-ตรวจสอบกำรมีผลประโยชน์ร่วมกัน

และคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำย

อื่นในกำรประกวดรำคำฯ

-พิจำรณำคัดเลือกพัสดหุรือคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตำมที่ก ำหนด

ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ 

โดยจัดเรียงตำมล ำดับรำคำที่เสนอ หรือ

คะแนนท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้รบั ไม่เกิน 3 

รำย

-จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำและ

ควำมเห็นพร้อมเอกสำร เสนอหัวหน้ำ

หน่วยงำนของรัฐ (ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี)

ระเบียบฯ ข้อ 59

ประกำศเผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง

1) ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ

กรมบัญชีกลำง e - GP

๒) ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ

หน่วยงำน

3) ปิดประกำศ ณ หน่วยงำน

-จัดท ำ/ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี

คณะกรรมกำรนโยบำยฯ ก ำหนด

(สัญญำมำตรฐำน) 

-ทั้งนี้ ภำยหลังจำกพ้นก ำหนดระยะเวลำ

อุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ 7 วันท ำกำร 

ตำม พรบ. มำตรำ 66 และระเบียบฯ 

ข้อ 161

-เว้นแต่กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรำยเดียวและ

ได้รับกำรคัดเลือก/ประกำศเป็น

ผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่ตอ้งรอให้พ้น

ก ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์

คณะกรรมกำร

หัวหน้ำงำนคลัง

และพัสดุ

ผู้เสนอรำคำเข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ e – GP

ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดในประกำศประกวดรำคำ

โดยเสนอรำคำไดเ้พียงครั้งเดียว

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำฯ

-ด ำเนินกำรพิจำรณำขอ้เสนอ /รำยงำนผล

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ/ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

สั่งซื้อสั่งจ้ำงเห็นชอบผลกำรพิจำรณำ

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

รายเดียว หรือ

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

(ข้อ 56)

-รับรำคำ

-ยกเลิก/ใช้วิธีอื่น

-ด ำเนินกำรต่อไป

ราคาสูงเกินวงเงิน

(เกณฑ์

ประสิทธิภาพ

ต่อราคา)

(ข้อ 58)

-ต่อรอง/รับรำคำ/

ยกเลิก/ขอเงินเพิ่ม

-ใช้วิธีอื่น

ราคาสูงเกิน

วงเงิน

(เกณฑ์ราคา)

(ข้อ 57)

-ต่อรอง/ยกเลิก

/ขอเงินเพิ่ม

-ใช้วิธีอื่น

-ด ำเนินกำรต่อ/

รับรำคำ

ประกำศผู้ชนะ

กำรเสนอรำคำ
ประกำศยกเลิก

กำรประกวดรำคำ

จัดซื้อ/จัดจ้ำงใหม่

ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ีคณะกรรมกำร

นโยบำยก ำหนด 

ระยะเวลำอุทธรณ์ผล

กำรพิจำรณำ 7 วัน


