
 

คูม่ือการปฏิบัติงาน 

การคัดเลือกผู้ขาย 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หนา: 1 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ จัดซ้ือจัดจาง

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-02 การคัดเลือกผูขาย 

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

ใบเสนอซื้อ/
เสนอจาง

ใบเสนอราคาใบเสนอซื้อ/
เสนอจาง

ใบขอซื้อ/ขอจาง

1. เม่ือไดรับใบเสนอซื้อจากผูขอซื้อ/ขอจาง 
เจาหนาท่ีงานจัดซื้อ/จัดจาง
พิจารณาวาตองมีการจัดทํา
สัญญาหรือไม

กรณีไมจัดทําสัญญา
กรณีท่ีวงเงินไมเกินกําหนดของกฎกระทรวง
และไมเขาเงื่อนไข e – market 
และ e- bidding 

2. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยประสานงานกับผูขาย เพ่ือขอ
ใบเสนอราคา

หมายเหตุ: อางอิง พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข)

3. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางจัดทําใบขอซื้อ
/ขอจางและ เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติ

4. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ: 
กรณีท่ีวงเงินไมเกินกําหนดของกฎกระทรวง
และไมเขาเงื่อนไข e – market 
และ e- bidding 
ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ ผูดํารงตําแหนงสูงสุด
ในหนวยงาน เชน คณบดี ผูอํานวยการกอง 
และผูอํานวยการศูนย

กรณีไมอนุมัติ
5. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ

แกไข

กรณีอนุมัติ
6. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติ และ

สงเอกสารคืนเจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง

7. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ
ตามกระบวนการ PM-04 การจัดทํา
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจาง

เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง ผูมีอํานาจอนุมัติ

PM-01
การเสนอซื้อ

พิจารณาวาตองมี
การจัดทําสัญญา

หรือไม

ตองจัดทํา
สัญญา?

ไมใช

ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ดวย

วิธีเฉพาะเจาะจง

พิจารณา
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

แกไข

ลงนามอนุมัติ
และสง

เอกสารคืน 

PM-04
การจัดทําใบ
ส่ังซื้อส่ังจาง

ไป ก
หนา 2ใช

จัดทําใบขอซื้อ/ขอจาง 
และ เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ

IC

ใบเสนอซื้อ/
เสนอจาง

ใบขอซื้อ/ขอจาง

อนุมัติ?

อนุมัติ

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

จากผูขอซื้อ/ขอจาง

จากผูขาย

1

2

3

4
5

6
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หนา: 2 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ จัดซ้ือจัดจาง

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-02 การคัดเลือกผูขาย 

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

ใบเสนอซื้อ/
เสนอจาง

ใบเสนอซื้อ/
เสนอจาง

กรณีจัดทําสัญญา
8. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง จัดทําและขอ

อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง

9. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

กรณีไมอนุมัติ
10. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ

แกไข

กรณีอนุมัติ
11. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติและสง

เอกสารคืนเจาหนาที่งานจัดซื้อจัดจาง

12. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกาศเชิญชวน
/คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ: การจัดซ้ือจัดจางใหเลือกใชวิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปเปนอันดับแรก
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐     มาตรา ๕๕ 
และ มาตรา ๕๖

13. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางจัดทําและ
ขออนุมัติรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง

14. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ:
- ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ อธิการบดี

กรณีไมอนุมัติ
15. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ

แกไข 

กรณีอนุมัติ
16. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติ และ

สงเอกสารคืนเจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง

เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง ผูมีอํานาจอนุมัติ

พิจารณา
อนุมัติ

ไมอนุมัติแกไข

อนุมัติ

ลงนามอนุมัติ
และสง

เอกสารคืน 

จาก ก
หนา 1

อนุมัติ?

จัดทําและขออนุมัติ
รายงาน 

ขอซ้ือ/ขอจาง

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีประกาศ 
เชิญชวน/คัดเลือก/
เฉพาะเจาะจง

รายงาน
ขอซ้ือ/ขอจาง

รายงาน
ขอซ้ือ/ขอจาง

จัดทําและขออนุมัติ
ผลการ

จัดซื้อ/จัดจาง
รายงานผล

การจัดซ้ือ/จัดจาง

พิจารณา
อนุมัติ

ไมอนุมัติแกไข

อนุมัติ

ลงนามอนุมัติ
และสง

เอกสารคืน 

อนุมัติ?

จาก ก
หนา 1
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หนา: 3 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ จัดซ้ือจัดจาง

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-02 การคัดเลือกผูขาย 

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

ใบเสนอซื้อ/
เสนอจาง

17. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางจัดทํา
สําเนาและสงใหเจาหนาที่งานสัญญา
เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการ PM-03 
การจัดทําสัญญา

18. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางจัดเก็บเอกสาร
เรียงตามเลขท่ี

เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง

รายงานผลการ
จัดซื้อ/จัดจาง

จาก ก
หนา 1

จัดเก็บ
เอกสารเรียง
ตามเลขที่

เลขท่ี

จัดทําสําเนา
และสงให

เจาหนาท่ีงาน
สัญญา

PM-03
การจัดทําสัญญา

สําเนารายงาน
ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง

รายงานผล
การจัดซ้ือ/จัดจาง

จบ

รายงาน
ขอซ้ือ/ขอจาง

17

18



 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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