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ค�าน�า                 
งานประม�ล  การจ�ดหาผ
�ร�บจ�างจ�ดท�าข��นเพ��อช�วยอ�านวยความสะดวกให�ท"กหน�วยงานในองค#กรใช�เป%นค
�ม�อการ

ด�าเน&นงาน  เพ��อให�การจ�ดหาผ
�ร�บจ�างปฏ&บ�ต&งานได�สะดวกและรวดเร-วโดยม/รายละเอ/ยดข��นตอนด�งน/�
• การจ�ดหาผ
�ร�บจ�าง

 1.  ร�บใบ ปม.01                
 2.  ท�าบ�นท�กขออน"ม�ต&ว&ธ/ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 
 3.  ว&ธ/ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 
        - ว&ธ/ตกลงราคา
        - ว&ธ/สอบราคา
        - ว&ธ/ประกวดราคา ม/ 2 ว&ธ/

                                  1. ว&ธ/ประกวดราคาแบบปกต&
                                  2. ว&ธ/ประกวดราคาแบบอ&เล-กทรอน&กส# (e-Auction)

       - ว&ธ/พ&เศษ
       - ว&ธ/กรณ/พ&เศษ

                      4.  การจดทะเบ/ยนผ
�ร�บจ�าง
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สารบ�ญ                     

                   การปฏ�บ�ต�งาน                              หน�า  

กองประม�ล
• การจ�ดหาผ
�ร�บจ�าง

            1.  ร�บใบ ปม.01                4
            2.  ท�าบ�นท�กขออน"ม�ต&ว&ธ/ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�างฯ 4
            3.  ว&ธ/ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 5
               - ว&ธ/ตกลงราคา           6 

       - ว&ธ/สอบราคา        6 - 8
       - ว&ธ/ประกวดราคา ม/ 2 ว&ธ/ 8

                     1. ว&ธ/ประกวดราคาแบบปกต&        8 - 9
                     2. ว&ธ/ประกวดราคาแบบอ&เล-กทรอน&กส# (e-Auction)        9 - 12

       - ว&ธ/พ&เศษ           12
       - ว&ธ/กรณ/พ&เศษ 13

            4.  การจดทะเบ/ยนผ
�ร�บจ�าง 13

     

**********************
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 ค��ม�อในการด�าเน�นการหาผ�$ร�บจ$าง 
กองประม�ล

ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต� ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

หมายเหต-

การจ�ดหาผ�$ร�บจ$าง
1. ร�บใบ ปม.01 (ใบแจ�งความต�องการพร�อมท��งเร��องเด&ม และ 

เอกสารประกอบต�าง ๆ)

2. ท�าบ�นท�กขออน"ม�ต&ว&ธ/ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�างโดยก�าหนด
เง��อนไข ข�อก�าหนดต�าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการเก/�ยวก�บ
การจ�างให�เป%นไปตามระเบ/ยบ กคช.ว�าด�วย ว&ธ/ปฏ&บ�ต&เก/�ยวก�บ
การพ�สด" พ.ศ. 2539 และข�อบ�งค�บของ กคช. ฉบ�บท/� 70 
ว�าด�วยการพ�สด" ซ��งม/ว&ธ/การจ�างรวม 5 ว&ธ/ ค�อ
1. ว&ธ/ตกลงราคา
2. ว&ธ/สอบราคา
3. ว&ธ/ประกวดราคา (ยกเว�นว&ธ/ประกวดราคาแบบ

อ&เล-กทรอน&กส#)
4. ว&ธ/พ&เศษ
5. ว&ธ/กรณ/พ&เศษ
พร�อมท��งขออน"ม�ต&ลงนามในประกาศ (ถ�าม/) โดยเสนอต�อผ
�ม/
อ�านาจอน"ม�ต&การจ�างด�งน/�

     -    งานจ�างท/�ม/วงเง&นไม�เก&น 10 ล�านบาท เป%นอ�านาจของ 
          ผอ.พค./รอง ผอ.พค. ท/�ได�ร�บมอบหมาย

1-3 ว�น        กรณ/ท/�ฝFาย พส.1-พส.2, พพ., ทส., ศปบ.,พช. 
ฯลฯ ส�งใบ ปม.01 และเอกสารประกอบไม�ครบ เช�น 
งวดการจ�ายเง&นค�าจ�าง, ไม�แจ�งค�า K หร�อไม�แจ�งเง��อนไข
ต�าง ๆ ท/�ม/ระบ"ไว�ในแบบพ&มพ# ปม.01 ข��นแรก ปม. จะ
ต&ดตามจากฝFายต�าง ๆ ให�น�ามาเพ&�มเต&มจนกว�าจะครบ
ถ�วนจ�งจะด�าเน&นการตามข��นตอนต�อไปได� หากภายใน 
2 ว�น น�บแต�ท/�ได�ร�บแจ�งจากหน�วยงานน��น ๆ ไม�น�า
เอกสารมาเพ&�มเต&ม ปม. จะส�งใบ ปม.01 ค�นฝFายต�น
เร��อง
ราคากลาง ควรแจ�งราคากลางท/�อน"ม�ต&แล�วมาด�วย 
เพราะตามมต& ครม. ให�ออกประกาศเร/ยกประกวด
ราคา/สอบราคาพร�อมท��งราคากลาง  ถ�าย�งไม�ประกาศ
สอบราคา ประกาศประกวดราคา หร�อประกาศร�าง 
TOR ภายใน 30 ว�นน�บแต�ว�นท/�ห�วหน�าหน�วยงานได�ให�
ความเห-นชอบ ให�ห�วหน�าหน�วยงานส��งการให�คณะ
กรรมการก�าหนดราคากลางท/�ค�านวณราคากลางฯ 
พ&จารณาทบทวนราคากลางใหม�ให�ม/ความเป%นปYจจ"บ�น 
ตามหน�งส�อท/� กคช.421.5/ว 9 ลงว�นท/� 17 กพ.54 
การพ&จารณาว&ธ/การจ�าง
      ตามระเบ/ยบและข�อบ�งค�บของ  กคช.  ฉบ�บท/� 70 
ว�าด�วยการพ�สด"ได�ก�าหนดว&ธ/การจ�างไว�ด�งต�อไปน/�
1. ว&ธ/ตกลงราคา   ค�อ ใช�ส�าหร�บการจ�างคร��งหน��งม/

ราคาไม�เก&น 200,000.- บาท
2. ว&ธ/สอบราคา   ค�อ ใช�ส�าหร�บการจ�างคร��งหน��งม/

ราคาไม�เก&น 2,000,000.- บาท
3. ว&ธ/ประกวดราคา   ค�อ ใช�ส�าหร�บการจ�างคร��ง

หน��งม/ราคาเก&น 2,000,000.- บาท 
4. ว&ธ/พ&เศษ   ค�อ ใช�ส�าหร�บการจ�างคร��งหน��งม/ราคา

เก&น 200,000.- บาท และให�กระท�าได�เฉพาะ
กรณ/ใดกรณ/หน��งด�งน/�.-
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต�
ระยะเวลา
ด�าเน�นการ หมายเหต-

- งานจ�างท/�ม/วงเง&นไม�เก&น 20 ล�านบาท เป%นอ�านาจของ 
รผว./ผช.ผว.,นายช�างใหญ� ท/�ได�ร�บมอบหมาย

- งานจ�างท/�ม/วงเง&นไม�เก&น 50 ล�านบาท เป%นอ�านาจของ 
ผว.

- งานจ�างท/�ม/วงเง&นเก&น 50 ล�านบาทเป%นอ�านาจของ ผว.

3.   ว&ธ/ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง (ภายหล�งท/�ม/การอน"ม�ต&ตาม  ข��น
ตอนท/� 2 แล�ว)

             -  ตรวจสอบความพร�อมของเอกสารอ/กคร��ง เช�น
             -  แบบร
ปและรายการ
             -  ราคากลาง
             -   ตารางปร&มาณงาน และราคา (B.Q.)

ก�อนด�าเน&นการตามว&ธ/การจ�าง ด�งน/�.-

3 ว�น

4.1 เป%นงานท/�ต�องจ�างช�างผ
�ม/ฝ]ม�อ โดย
เฉพาะหร�อผ
�ม/ความช�านาญพ&เศษ

4.2 เป%นงานจ�างซ�อมพ�สด"ท/�จ�าเป%นต�องถอด
ตรวจให�ทราบความช�าร"ดเส/ยหายก�อน
ประมาณค�าซ�อมได� เช�น งานจ�างซ�อม
เคร��องจ�กร เคร��องม�อกล เคร��องยนต# 
เคร��องไฟฟ_า หร�อ เคร��องอ&เล-กทรอน&กส# 
เป%นต�น

4.3 เป%นงานท/�ต�องกระท�าโดยเร�งด�วนหาก
ล�าช�าอาจจะเส/ยหายแก� กคช.

4.4 เป%นงานจ�างเหมาบร&การต�อเน��อง โดย
จ�างผ
�ร�บจ�างรายเด&ม

4.5 เป%นงานจ�างผล&ตและเผยแพร�ทาง
ส��อมวลชน

4.6 เป%นงานท/�ได�ด�าเน&นการจ�างโดยว&ธ/อ��น
แล�วไม�ได�ผลด/

5. ว&ธ/กรณ/พ&เศษ ค�อ การจ�างจากส�วนราชการหน�วย
งานตามกฎหมาย ว�าด�วย ระเบ/ยบบร&หารราชการ
ส�วนท�องถ&�น หน�วยงานอ��นซ��งกฎหมายบ�ญญ�ต&ให�ม/
ฐานะเป%นราชการบร&หารส�วนท�องถ&�น หร�อ
ร�ฐว&สาหก&จ ในกรณ/ด�งน/�

5.1 เป%นผ
�ผล&ต หร�อจ�าหน�ายพ�สด" หร�อเป%น
ผ
�ร�บจ�างงานน��นๆ

5.2 ม/กฎหมาย หร�อมต&คณะร�ฐมนตร/ ให�
ซ��อหร�อจ�าง และกรณ/ให�รวมถ�งหน�วยงาน
อ��นท/�กฎหมาย หร�อมต&คณะร�ฐมนตร/
ก�าหนดด�วย
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต�

3.1 ว�ธ+ตกลงราคา
            การหาผ
�ร�บจ�างโดยว&ธ/ตกลงราคาโดยปฏ&บ�ต&ตามระเบ/ยบ 
กคช. ว�าด�วย ว&ธ/ปฎ&บ�ต&เก/�ยวก�บพ�สด" พ.ศ. 2539 ข�อ 16 และข�อ
บ�งค�บของ กคช. ฉบ�บท/� 70 ว�าด�วย การพ�สด" ข�อ 10   ตามข��น
ตอน  ด�งต�อไปน/�
      -     ภายหล�งจากการอน"ม�ต&ตามข��นตอนท/� 2 แล�ว
- จ�ดท�าเอกสารประกอบการเสนอราคา
- เช&ญผ
�ร�บจ�างมาร�บเอกสารเสนอราคาพร�อมแบบร
ป และ

รายการโดยม/ก�าหนดว�นย��นเสนอราคา
- เม��อถ�งก�าหนดว�นย��นเสนอราคาผ
�เสนอราคาย��นเอกสาร

เสนอราคาต�อเจ�าหน�าท/�จนครบท"กราย
- เจ�าหน�าท/�เปbดซองเสนอราคาพร�อมท��งตรวจสอบ

ค"ณสมบ�ต&และตรวจสอบความถ
กต�องของต�วเลขราคา
- เช&ญผ
�เสนอราคาต��าส"ดมาต�อรองราคา
- สร"ปผลการเปbดซองเสนอราคา
- ขออน"ม�ต&จ�างหร�อขออน"ม�ต&ยกเล&กแล�วด�าเน&นการใหม� 

โดยเสนอผ
�ม/อ�านาจอน"ญาตการจ�าง วงเง&นไม�เก&น 10 
ล�านบาท เสนอ ผอ.พค./รอง ผอ.พค. ท/�ได�ร�บมอบหมาย

- กรณ/อน"ม�ต&จ�าง  : - ส�งส�าเนาผลการเปbดซองเสนอราคา
บ�นท�กอน"ม�ต& และใบ ปม.01 ให�กองงบประมาณ บท. 
เพ��อตรวจสอบราคาค�าจ�าง

- เม��อ บท. แจ�งผลการตรวจสอบแล�ว กสญ. แจ�งสนองร�บ
ราคาและก�าหนดน�ดท�าส�ญญาจ�าง

- ท�าส�ญญา (ยกร�าง, ท�าสนองร�บราคา, เตร/ยมเอกสาร, 
        ท�าส�ญญา)

3.2  ว&ธ/สอบราคา
       การหาผ
�ร�บจ�างโดยว&ธ/สอบราคาโดยปฏ&บ�ต&ตามระเบ/ยบของ 
กคช. ว�าด�วย ว&ธ/ปฏ&บ�ต&เก/�ยวก�บการพ�สด" พ.ศ. 2539 ข�อ 17 และ
ข�อบ�งค�บของ กคช. ฉบ�บท/� 70 ว�าด�วยการพ�สด" ข�อ 11 ตามข��น
ตอนด�งต�อไปน/�
      -      ภายหล�งจากท/�ม/การอน"ม�ต&ตามข��นตอนท/� 2 แล�ว
      -      ลง EGP สร�างโครงการ
      -      ลง EGP การแต�งต��งคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง/
             การจ�ดการรายช��อคณะกรรมการ     

             

ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

1 ว�น
5 ว�น

1 ว�น

1 ว�น

1 ว�น
1 ว�น
1 ว�น

1 ว�น

2 ว�น

15 ว�น

15 นาท//คก.
15 นาท//คก.

หมายเหต-

-  ใช�ระยะเวลาด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 8 - 12 ว�น

-   กสญ.ด�าเน&นการ

-   ระยะเวลาน/�เฉพาะม/การอน"ม�ต&งบประมาณแล�ว

-  ใช�ระยะเวลาด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 26-30 ว�น
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต� ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

หมายเหต-

      -      ลง EGP จ�ดท�ารายงานขอซ��อขอจ�าง และแต�งต��ง   
             คณะกรรมการ
      -      ลง EGP บ�นท�กเลขท/�ของเอกสารและค�าส��ง
-  ก�าหนดว�นขายแบบ, ว�นเปbดซองสอบราคา
- ส�งประกาศให� สตง. ก�อนเร&�มขายแบบไม�น�อยกว�า 7 

ว�นท�าการ
- ส�งประกาศให�หน�วยงานภายใน และภายนอก กคช. 

เพ��อเผยแพร�
- ลง EGP ประกาศเช&ญชวนข��นเว-บไซต#
- เผยแพร�ราคากลางข��นเว-บไซต#
- จ�ดท�าเอกสารประกอบการจ�ดหาผ
�ร�บจ�าง
      ขายแบบโดยขอหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ/ยนจาก      
      ส�าน�กงานทะเบ/ยนห"�นส�วนบร&ษ�ท กระทรวงพาณ&ชย# ม/
      ว�ตถ"ประสงค#ตามประกาศ, ส�าเนาใบทะเบ/ยน  
      ภาษ/ม
ลค�าเพ&�ม กพ.20 และหน�งส�อมอบอ�านาจแก�ผ
�ร�บ
      จ�างท"กราย (ถ�าม/)
- ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ขอร�บเอกสาร/ซ��อเอกสาร
- ให�เวลาผ
�ร�บจ�างค&ดราคา
- ให�ค�าปร�กษา แนะน�า และช/�แจงเก/�ยวก�บการหาผ
�ร�บจ�าง
- แจ�งให�ผ
�ร�บจ�างมาร�บรายการช/�แจงเพ&�มเต&ม (ถ�าม/)
- ส�งเอกสารแจ�งคณะกรรมการร�บซอง-เปbดซองทราบ
- เปbดซองสอบราคาพร�อมท��งตรวจสอบความถ
กต�องของ

ต�วเลขและต�อรองราคา
- ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ย��นเอกสารเสนอราคา
- ลง EGP บ�นท�ก และประกาศรายช��อผ
�ผ�านการตรวจสอบ
- สร"ปผลการเปbดซองสอบราคา, เว/ยนคณะกรรมการเปbด

ซองฯ ลงนาม
- ลง EGP บ�นท�กราคาของผ
�เสนอราคา
- ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ผ�านการเสนอราคา
- ขออน"ม�ต&จ�างหร�อขออน"ม�ต&ยกเล&กแล�วด�าเน&นการใหม� 

โดยเสนอผ
�ม/อ�านาจอน"ญาตการจ�าง วงเง&นไม�เก&น 10 
ล�านบาท เสนอ ผอ.พค./รอง ผอ.พค.ท/�ได�ร�บมอบหมาย

- ลง EGP จ�ดท�าหน�งส�ออน"ม�ต&ส��งซ��อ/ส��งจ�าง
-     กรณ/อน"ม�ต&จ�าง : - ส�งส�าเนาผลการเปbดซองฯ บ�นท�ก
      อน"ม�ต& และใบ ปม.01 ให�กองงบประมาณ บท. เพ��อ  
      ตรวจสอบราคาค�าจ�าง 

15 นาท//คก.

15 นาท//คก.

1-2 ว�น

30 นาท//คก.
15 นาท//คก.

7 ว�น

30 นาท//คก.
3-5 ว�น
1 ว�น

1 ว�น

30 นาท//คก.
30 นาท//คก.

1 ว�น

30 นาท//คก.
30 นาท//คก.

1 ว�น

15 นาท//คก.
2-3 ว�น

-  ส�าหร�บงานจ�างท/�ม/วงเง&นเก&น 1 ล�านบาท

- ตรวจสอบรายช��อผ
�ลงทะเบ/ยนผ
�ค�าภาคร�ฐ
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต� ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

หมายเหต-

-    ลง EGP ประกาศรายช��อผ
�ชนะการเสนอราคาข��นเว-บไซต# 
- เม��อ บท. แจ�งผลการตรวจสอบแล�ว กสญ. แจ�งสนองร�บ

ราคา และก�าหนดน�ดท�าส�ญญาจ�าง
- ท�าส�ญญา (ยกร�าง, เตร/ยมเอกสาร, ท�าส�ญญา)
- ลง EGP จ�ดท�าร�างส�ญญา

3.3  ว&ธ/ประกวดราคา  ม/ 2 ว&ธ/ ค�อ
1.  ว&ธ/ประกวดราคาแบบปกต&
2.   ว&ธ/ประกวดราคาแบบอ&เล-กทรอน&กส# (e-Auction)
     1.    ว&ธ/ประกวดราคาแบบปกต&

ด�าเน&นการประกวดราคาโดยปฏ&บ�ต&ตามระเบ/ยบของ 
กคช.ว�าด�วย ว&ธ/ปฏ&บ�ต&เก/�ยวก�บพ�สด" พ.ศ. 2539 ข�อ 21 และข�อ
บ�งค�บของ กคช. ฉบ�บท/� 70 ว�าด�วยการพ�สด"ข�อ 12 ตามข��นตอน
ด�งต�อไปน/�.-
- ภายหล�งจากท/�ม/การอน"ม�ต&ข��นตอนท/� 2 แล�ว
- ก�าหนดว�นขายแบบ, ว�นเปbดซองประกวดราคา
- ส�งประกาศให� สตง.ก�อนเร&�มขายแบบไม�น�อยกว�า 7 ว�นท�า
      การ
- ส�งประกาศให�หน�วยงานภายใน และภายนอก กคช. เพ��อ  

เผยแพร�
      -     เผยแพร�ประกาศฯ ข��นเว-บไซต#หน�วยงาน
- จ�ดท�าเอกสารประกอบการจ�ดหาผ
�ร�บจ�าง
- ขายแบบโดยขอหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ/ยนจาก      
      ส�าน�กงานทะเบ/ยนห"�นส�วนบร&ษ�ท กระทรวงพาณ&ชย# ม/    
      ว�ตถ"ประสงค#ตามประกาศและหน�งส�อมอบอ�านาจแก�
      ผ
�ร�บจ�างท"กราย (ถ�าม/)
- ให�เวลาผ
�ร�บจ�างค&ดราคา
-     ให�ค�าปร�กษา แนะน�า และช/�แจงเก/�ยวก�บการหาผ
�ร�บจ�าง
- แจ�งให�ผ
�ร�บจ�างมาร�บรายการช/�แจงเพ&�มเต&ม (ถ�าม/)
- ส�งเอกสารแจ�งคณะกรรมการร�บซอง-เปbดซองทราบ
- เปbดซองเสนอราคา พร�อมท��งตรวจสอบความถ
กต�องของ

ต�วเลขและต�อรองราคา
- สร"ปผลการเปbดซองเสนอราคา, เว/ยนคณะกรรมการเปbด

ซองฯ ลงนาม
- ขออน"ม�ต&จ�างหร�อขออน"ม�ต&ยกเล&กแล�วด�าเน&นการใหม� โดย

เสนอผ
�ม/อ�านาจอน"ญาตการจ�างด�งน/�.-

15 นาท//คก.
2 ว�น

9-13 ว�น
15 นาท//คก.

3 ว�น
1-2 ว�น

15 นาท//คก.
1 ว�น

10-12 ว�น

10 ว�น

3 ว�น

1 ว�น

1-2 ว�น

-  กสญ.ด�าเน&นการ

-  ระยะเวลาน/�เฉพาะม/การอน"ม�ต&งบประมาณแล�ว

-  ใช�ระยะเวลาด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 40-43 ว�น
ท�าการ

- ส�าหร�บงานจ�างท/�ม/วงเง&นต��งแต� 2 ล�านบาทข��นไป
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               ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต�

- วงเง&นไม�เก&น 10 ล�านบาทเสนอ ผอ.พค./รอง ผอ.พค. 
ท/�ได�ร�บมอบหมาย

- วงเง&นไม�เก&น 20 ล�านบาท เสนอ รผว./ผช.ผว./ 
นายช�างใหญ�  ท/�ได�ร�บมอบหมาย

- วงเง&นไม�เก&น 50 ล�านบาท เสนอ ผว.
- วงเง&นเก&น 50 ล�านบาท เสนอคณะกรรมการ กคช.

- กรณ/อน"ม�ต&จ�าง  : - ส�งส�าเนาผลการเปbดซองฯ บ�นท�กการ
อน"ม�ต& ใบ ปม.01 ให�กองงบประมาณ บท. เพ��อตรวจสอบ
ราคาค�าจ�าง 

- เม��อ บท. แจ�งผลการตรวจสอบแล�ว กสญ. แจ�งสนองร�บ
ราคา และก�าหนดน�ดท�าส�ญญาจ�าง

- ท�าส�ญญา (ยกร�าง, เตร/ยมเอกสาร, ท�าส�ญญา)
- จ�ดเก-บและค�นหล�กประก�นซองประกวดราคา

          2.  ว&ธ/ประกวดราคาแบบอ&เล-กทรอน&กส#   (e-Auction)   
              - ข��นตอน e-Auction แบบใหม�ใช�ต��งแต� ก.ค.49 จนถ�ง
ปYจจ"บ�นด�าเน&นการประกวดราคาด�วยระบบอ&เล-กทรอน&กส# 
(e-Auction) โดยใช�ระเบ/ยบส�าน�กนายกร�ฐมนตร/ว�าด�วยการพ�สด"ด�วย
ว&ธ/การทางอ&เล-กทรอน&กส# พ.ศ. 2549
          1.  ร�บใบ ปม.01 (ใบแจ�งความต�องการพร�อมท��งเร��องเด&ม 
และเอกสารประกอบต�าง ๆ ) ตรวจสอบเอกสารและยกร�างขออน"ม�ต&
               - ลง EGP สร�างโครงการ
               - ลง EGP การแต�งต��งคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง/
                 การจ�ดการรายช��อคณะกรรมการ             
          2.  ขออน"ม�ต&แต�งต��งคณะกรรมการก�าหนดร�างขอบเขตงาน  
(Terms of referent : TOR)
               - ลง EGP แต�งต��งคณะกรรมการร�าง TOR
          3.  ร�างขอบเขต TOR, ขออน"ม�ต&ร�างขอบเขตงาน TOR , 
เอกสารประกวดราคา, และค�ดเล�อกผ
�ใช�บร&การตลาดกลาง
               - ลง EGP ร�าง TOR  และร�างเอกสารประกวดราคา
          4.  น�าสาระส�าค�ญของ TOR ลง Website ของ กคช. 
               - ลง EGP ปร�บปร"งร�าง TOR
               - ลง EGP บ�นท�กผ
�ให�บร&การตลาดกลาง

ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

1 ว�น

1-2 ว�น

2-3 ว�น
7-10 ว�น

1ว�น

2 ว�น

9-13 ว�น
1 ว�น

1 ว�น

15 นาท//คก.
15 นาท//คก.

1 ว�น

15 นาท//คก.
1 ว�น

15 นาท//คก.
3 ว�น

15 นาท//คก.
15 นาท//คก.

                       หมายเหต-

-  ท��งน/�เวลาข��นอย
�ก�บการก�าหนดว�นประช"ม
    คณะกรรมการ กคช.

-   กสญ.ด�าเน&นการ

-  ระยะเวลาน/�เฉพาะม/การอน"ม�ต&งบประมาณแล�ว

- ใช�ระยะเวลาด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 43-47 ว�น
ท�าการ

- เสนอ ผว. หร�อผ
�ท/� ผว. มอบหมายอน"ม�ต&
ในกรณ/ท/�งานเก&นกว�า 10 ล�านข��นไป

- เสนอ ผว. หร�อผ
�ท/� ผว. มอบหมายอน"ม�ต&
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ฝFายพ�สด"และบร&การโครงการก�อสร�าง

ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต� ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

หมายเหต-

           5.  ขออน"ม�ต&ด�าเน&นการประกวดราคา,แต�งต��งคณะ
กรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ�างและแนบ
เอกสารตาม ข�อ 4  พร�อมท��งก�าหนดว�น ขายแบบ  ว�น  เวลา  และ
สถานท/�เสนอราคาท/�ตลาดกลาง และขอน"ม�ต&ค�าตอบแทนบ"คคล
ภายนอก
               - ลง EGP จ�ดท�ารายงานขอซ��อขอจ�าง และแต�งต��งคณะ
กรรมการ
               - ลง EGP บ�นท�กเลขท/� และว�นท/�ของเอกสารและค�าส��ง
           6.  ออกประกาศเร/ยกประกวดราคา และ น�าสาระส�าค�ญ
ของประกาศประกวดราคา, เผยแพร�ทาง Website ของ กคช.
                - ลง EGP ประกาศเช&ญชวนในเว-บไซต#                 
                - เผยแพร�ราคากลางทางเว-บไซต#             
   
           7.  ขายแบบประกวดราคา, ให�เวลาค&ดราคา
                - ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ขอร�บเอกสารซ��อเอกสาร
                - ตรวจสอบรายช��อผ
�ลงทะเบ/ยนผ
�ค�าภาคร�ฐ ก�บ EGP
           8.  ย��นเอกสารประกวดราคา (เอกสารหล�กฐานของผ
�ร�บจ�าง
ตามประกาศก�าหนด) พร�อมท��งย��นหล�กประก�นการประกวด
ราคาและคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบค"ณสมบ�ต&ให�ถ
กต�อง
ครบถ�วนตามประกาศก�อนค�ดเล�อกผ
�เสนอราคาท/�ม/ค"ณสมบ�ต&ถ
กต�อง
            - ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ขอร�บเอกสารซ��อเอกสาร
           9.  ท�าหน�งส�อแจ�งผลการตรวจสอบค"ณสมบ�ต&เบ��องต�นท"ก
รายทราบ
              - ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ผ�านการพ&จารณา
              - ลง EGP บ�นท�กรายช��อผ
�ขอร�บเอกสารซ��อเอกสาร
         10.   ผ
�จะเสนอราคาท/�ไม�ผ�านค"ณสมบ�ต&เบ��องต�นสามารถ 
อ"ทธรณ#ผลการพ&จารณาภายใน 3 ว�น น�บแต�ว�นท/�ได�ร�บแจ�ง และ ผว. 
จะต�องพ&จารณาให�แล�วเสร-จภายใน 7 ว�น หากพ&จารณาค�าอ"ทธรณ#
ไม�ท�น 7 ว�น ค�าอ"ทธรณ#ของผ
�ไม�ผ�านค"ณสมบ�ต&รายน��นถ�อว�าฟYงข��น
              - ลง EGP ร�บเร��อง และแจ�งผลการอ"ทธรณ#
       11.   แจ�งรายช��อผ
�ม/ส&ทธ&ในการเข�าร�บการค�ดเล�อกให�เข�าเสนอ
ราคา

       - ลง EGP น�ดหมายเสนอราคา 
   12.   แจ�งผ
�ให�บร&การตลาดกลางทราบ ว�น เวลา และจ�านวน 

ผ
�ผ�านการค�ดเล�อกให�เข�าเสนอราคาได� บก.021 พร�อมท��งแจ�งคณะ
กรรมการประกวดราคาได�ทราบ

        - ลง EGP แจ�งรายช��อผ
�ม/ส&ทธ&เสนอราคา

1-2  ว�น

15 นาท//คก.

15 นาท//คก.
1-2 ว�น

15 นาท//คก.
15 นาท//คก.

5 ว�นท�าการ
30 นาท//คก.
15 นาท//คก.

30 นาท//คก.
5-6 ว�น

15 นาท//คก.
15 นาท//คก.
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
10 ว�น

1 ว�น

1 ว�น

15 นาท//คก.

- ให�สาธารณชนเสนอแนะ ว&จารณ#หร�อม/
ความเห-นเป%นลายล�กษณ#อ�กษร หร�อทาง
Website

- เสนอ ผว. หร�อผ
�ท/� ผว. มอบหมายลงนาม
(ตามมาตรการผ�อนผ�นของกรมบ�ญช/กลาง กรณ/
ท/�งานม/วงเง&นไม�เก&น 300 ล�านบาท) ให�
คณะกรรมการร�ฐว&สาหก&จม/อ�านาจอน"ม�ต& แต�
คณะกรรมการมอบอ�านาจให� ผว. ลงนามแทน
- โดยแนบส�ญญา 3 ฝFายให�ผ
�ซ��อพร�อมเอกสาร
ประกวดราคา
 
  - โดยคณะกรรมการประกวดราคาเป%นผ
�ร�บ 
ซองฯ และตรวจสอบ

- โดยผ
�เสนอราคามาร�บเอกสาร บก.004-1
   

-  โดยผ
�เสนอราคาท/�ผ�านการพ&จารณามาร�บ
เอกสาร 
    ด�วยตนเองโดยม/เอกสารท/�แนบค�อ
-  บก.005 แบบแจ�ง ว�น เวลา สถานท/�เสนอราคา
-  บก.006 แบบแจ�งช��อผ
�แทนผ
�ม/ส&ทธ&เสนอราคา
-  การปฏ&บ�ต&ของผ
�ม/ส&ทธ&เสนอราคา
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต�

13. ว�นเสนอราคาเจ�าหน�าท/�ต�องไปปฏ&บ�ต&หน�าท/�ท/�ตลาด
กลางโดย

             13.1  ผ
�ผ�านการค�ดเล�อกต�องมาลงทะเบ/ยนท/�
 ตลาดกลางตาม ว�น เวลาท/�ก�าหนดในประกาศพร�อมท��งย��น 
บก.006 กรณ/ท/�ผ
�ม/อ�านาจของบร&ษ�ท/ห�างฯไม�มาให�ท�าหน�งส�อมอบ
อ�านาจ
              13.2 คณะกรรมการมอบ Password และให�เจ�าท/�
ของร�ฐท/�ได�ร�บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ น�าไปย�งสถานท/�ท/�
ก�าหนด
              13.3 หากผ
�ม/ส&ทธ&เสนอราคารายใดไม�ส�งผ
�แทนมาตาม
ว�น เวลา และสถานท/�ก�าหนด ประธานฯ ประกาศเป%นผ
�หมดส&ทธ&
เสนอราคา
               13.4  จบการเสนอราคา เจ�าหน�าท/�ตลาดกลางจะ
น�า บก.008 ใบย�นย�นราคาคร��งส"ดท�าย แต�ละรายให�ผ
�เสนอราคา
กรอกย�นย�นราคา
               13.5  ประธานกรรมการประกวดราคาประกาศผล 
การเสนอราคา
      -   รอรายงานผลการเสนอราคาจากตลาดกลางเพ��อประช"ม
พ&จารณาท�นท/ และกรรมการลงนาม ผ
�เสนอราคาท"กรายจะต�องน�า
ใบแจ�งปร&มาณงานและราคา โดยราคารวมท/�เสนอจะต�องเท�าก�บ
ราคาย�นย�นราคาส"ดท�ายในการเสนอราคาลง EGP แจ�งรายช��อผ
�
ชนะการเสนอราคา
        14. ว�นถ�ดจากว�นเสนอราคา หากคณะกรรมการประกวด 
ราคาพ&จารณาแล�วเห-นว�าควรจะต�อรองราคา ผ
�เสนอราคารายต��า
ส"ดให�เป%นราคาท/�เหมาะสมก-จะท�าการ ต�อรองราคา หร�อไม�ก-ได�
        15.  ผ
�เสนอราคาต��าส"ดกรอกจ�านวนเง&นให�ตรงก�บราคาท/�
เสนอ ก�อนเสนอผ
�ม/อ�านาจส��งซ��อจ�างต�อไป  
        16.  สร"ปผลการประกวดราคาขออน"ม�ต&จ�างหร�อยกเล&กแล�ว
ด�าเน&นการใหม� โดยเสนอผ
�ม/อ�านาจอน"ญาตการจ�าง ผว. ลงนาม 
ผว. ม/อ�านาจลงนามไม�เก&น 50 ล�านบาท เก&นกว�า 50 ล�านบาท 
เสนอคณะกรรมการ กคช.  
            - ลง EGP จ�ดท�าหน�งส�ออน"ม�ต&ส��งซ��อส�งจ�าง 
            - ลง EGP ประกาศรายช��อผ
�ชนะการเสนอราคาใน
เว-บไซต#          

ะยะเวลา
ด�าเน�นการ

1 ว�น

ว�นเด/ยวก�น

1 ว�น

1 ว�น

2-3 ว�น

15 นาท//คก.
15 นาท//คก.

หมายเหต-

-  แบบแจ�งหน�งส�อจดทะเบ/ยนของห�างก�บบ�ตร  
   ประชาชนของผ
�ท/�แจ�งว�าจะเข�าร�วมเสนอราคา
   ท"กคน ไม�เก&น 3 คน

-  แบบ บก.010

-   ท��งน/�เวลาข��นอย
�ก�บการก�าหนดว�นประช"ม  
    คณะกรรมการ กคช.
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต� ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

หมายเหต-

17. เม��อผ
�ม/อ�านาจอน"ม�ต&จ�างแล�ว
     - จะค�นหล�กประก�นซองผ
�เสนอราคารายอ��นๆ
     - ผ
�เสนอราคาต��าส"ด จะค�นต�อเม��อท�าส�ญญาจ�างแล�ว
18. เม��อ บท.แจ�งผลการตรวจสอบแล�ว กสญ. สนองร�บ

ราคาและแจ�งก�าหนดน�ดท�าส�ญญา
19. ท�าส�ญญา (ยกร�าง, เตร/ยมเอกสาร, ท�าส�ญญา)

ลง EGP รายงานการลงนามในส�ญญาจ�าง ใช�เวลาประมาณนาท/ / 
1 โครงการ

     - ลง EGP จ�ดท�าร�าง GEP
20. จ�ดเก-บและค�นหล�กประก�นการประกวดราคา

3.4 ว&ธ/พ&เศษ
ด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�างโดยว&ธ/พ&เศษ โดยปฏ&บ�ต&ตามระเบ/ยบ
ของ กคช. ว�าด�วย ว&ธ/ปฏ&บ�ต&เก/�ยวก�บพ�สด" พ.ศ.2539 ข�อ 37 
และข�อบ�งค�บของ กคช.ฉบ�บท/� 70 ว�าด�วยการพ�สด"ข�อ 14 
ตามข��นตอนต�อไปน/�
      - ภายหล�งจากท/�ม/การอน"ม�ต&ข��นตอนท/� 2 แล�ว
      - จ�ดท�าเอกสารประกอบการเสนอราคา
      - ส�งเอกสารฯ พร�อมท��งแบบร
ปและรายการให�
        คณะกรรมการจ�ดจ�างโดยว&ธ/พ&เศษตามท/�ผ
�ม/อ�านาจ

  อน"ญาตการจ�างแต�งต��ง  
      - คณะกรรมการเช&ญผ
�ร�บจ�างมาร�บเอกสารเสนอราคา

  พร�อมท��งแบบร
ปและรายการ โดยม/ก�าหนดว�นย��นเสนอ
  ราคา 

      - เม��อถ�งก�าหนดว�นย��นเสนอราคา ผ
�เสนอราคาย��น
        เอกสารเสนอราคาต�อคณะกรรมการฯ จนครบท"กราย 

- คณะกรรมการแจ�งให�เจ�าหน�าท/�เปbดซองเสนอราคา
  พร�อมท��งตรวจสอบค"ณสมบ�ต&และตรวจสอบราคา 

      - เช&ญผ
�เสนอราคาต��าส"ดต�อรองราคา
- สร"ปผลการเปbดซองเสนอราคา, เว/ยนคณะกรรมการจ�ด

        จ�างโดยว&ธ/พ&เศษลงนาม 
      - ขออน"ม�ต&จ�าง โดยเสนอผ
�ม/อ�านาจการจ�างหร�อขอ

  อน"ม�ต&ยกเล&กแล�วด�าเน&นการใหม� โดยเสนอผ
�ม/อ�านาจ
  อน"ญาตการจ�าง เช�นเด/ยวก�บการประกวดราคา  
- กรณ/อน"ญาตการจ�างส�งส�าเนาบ�นท�กผลการเปbดซองฯ 
  บ�นท�กอน"ม�ต& และใบ ปม.01 ให�กองงบประมาณ บท.
  เพ��อตรวจสอบราคาค�าจ�าง

2 ว�น

9-13 ว�น

15 นาท//คก.

3 ว�น
1 ว�น

7-10 ว�น

1 ว�น

1 ว�น

1 ว�น

2-3 ว�น

 - เก-บ 1 ราย เฉพาะรายท/�ลงนามในส�ญญาจ�าง

 - กสญ.ด�าเน&นการ

 - ระยะเวลาน/�เฉพาะม/การอน"ม�ต&งบประมาณแล�ว

 - ใช�ระยะเวลาด�าเน&นการหาผ
�ร�บจ�าง 14-18 ว�น 
 - ใช�ระยะเวลาด�าเน&นการลงนามในส�ญญา 9-13 ว�น

   รวมประมาณ 23-31 ว�น 

 - ตรวจสอบผ
�ลงทะเบ/ยนผ
�ค�าภาคร�ฐ

 - ท��งน/�เวลาข��นอย
�ก�บการก�าหนดว�นประช"ม
   คณะกรรมการ กคช.

 - ระยะเวลาน/�เฉพาะม/การอน"ม�ต&งบประมาณแล�ว 
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ข�'นตอนและว�ธ+ปฏ�บ�ต�

-     ก�อนส�งให� กสญ. ด�าเน&นการจ�ดท�าส�ญญาจ�างต�อไป
      -     ลง EGP จ�ดท�าส�ญญา
3.5   ว&ธ/กรณ/พ&เศษ
          การจ�างจากส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมาย  ว�าด�วย 
ระเบ/ยบบร&หารราชการส�วนท�องถ&�น หน�วยงานอ��นซ��งกฎหมาย
บ�ญญ�ต&ให�ม/ฐานะเป%นราชการบร&หารส�วนท�องถ&�น หร�อร�ฐว&สาหก&จ 
ในกรณ/ด�งน/�

-  เป%นผ
�ผล&ต หร�อจ�าหน�ายพ�สด" หร�อเป%น
ผ
�ร�บจ�างงานน��นๆ

-  ม/กฎหมาย หร�อมต&คณะร�ฐมนตร/ ให�
ซ��อหร�อจ�าง และกรณ/ให�รวมถ�งหน�วยงานอ��นท/�
กฎหมาย หร�อมต&คณะร�ฐมนตร/ก�าหนดด�วย

การจดทะเบ+ยนผ�$ร�บจ$าง
เร&�มด�าเน&นการต��งแต�ปลายป] 2545 เป%นต�นมาโดย
- จ�ดท�าเอกสารแนะน�า เง��อนไข ข�อก�าหนดการขอจด

ทะเบ/ยนเป%นผ
�ร�บจ�างก�บ กคช.
- เปbดขายและร�บค�าร�องขอจดทะเบ/ยนผ
�ร�บจ�าง
- ตรวจสอบค"ณสมบ�ต&และรวบรวมเอกสารก�อนสร"ปเข�าท/�

ประช"ม
- เช&ญคณะกรรมการประช"มพ&จารณารายไตรมาส
- สร"ปรายงานการประช"ม
- แจ�งผลการประช"มและแจ�งผ
�ร�บจ�างให�มาช�าระค�า

ธรรมเน/ยมใบส�าค�ญ
- จ�ดท�าใบส�าค�ญการจดทะเบ/ยนผ
�ร�บจ�างเพ��อมอบให�ผ
�ร�บ

จ�าง
      -     เสนอขออน"ม�ต& ผอ. และ ผว. ลงนามในใบส�าค�ญ
      -     น�าเสนอ ผว. เพ��อทราบและลงนามในประกาศกรณ/ม/
                การลงโทษลดช��น, งดขายแบบ ฯลฯ

ระยะเวลา
ด�าเน�นการ

15 นาท//คก.

    1 ว�น

ท"กว�นท�าการ

หมายเหต-

***********************
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