
พระราชบญัญติั 
การจดัซ้ือจดัจา้งและ 

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



งานจ้างทีป่รึกษา ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

งานจา้งที่ปรกึษา หมายความว่า งานจา้งบรกิารจากบคุคลธรรมดา

หรอืนิตบิคุคลเพือ่เป็นผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืแนะน าแกห่น่วยงาน

ของรฐัในดา้นวศิวกรรม สถาปตัยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย 

การเงนิ การคลงั ฯลฯ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ที่ปรกึษาที่จะเขา้ร่วมการเสนองานกบัหน่วยงานของรฐั                              

ตอ้งเป็นที่ปรกึษาที่ไดข้ึ้นทะเบยีนไวก้บัศูนยข์อ้มูลที่ปรกึษา 

กระทรวงการคลงั เวน้แต่จะมีหนงัสอืรบัรองจากศูนยข์อ้มูลฯ ว่า 

 ไม่มีที่ปรกึษาเป็นผูใ้หบ้รกิารในงานนั้น หรอืเป็นงานจา้งที่ปรกึษา

ของหน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ 

งานจา้งที่ปรกึษา หมายความว่า งานจา้งบรกิารจากบคุคลธรรมดา

หรอืนิตบิคุคลเพือ่เป็นผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืแนะน าแกห่น่วยงาน

ของรฐัในดา้นวศิวกรรม สถาปตัยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย 

การเงนิ การคลงั ฯลฯ 

 

 

 

ที่ปรกึษาที่จะเขา้ร่วมการเสนองานกบัหน่วยงานของรฐั                              

ตอ้งเป็นที่ปรกึษาที่ไดข้ึ้นทะเบยีนไวก้บัศูนยข์อ้มูลที่ปรกึษา 

กระทรวงการคลงั เวน้แต่จะมีหนงัสอืรบัรองจากศูนยข์อ้มูลฯ ว่า 

 ไม่มีที่ปรกึษาเป็นผูใ้หบ้รกิารในงานนั้น หรอืเป็นงานจา้งที่ปรกึษา

ของหน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ 



วธีิประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป 

วธีิคดัเลือก 

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง 

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป 
ท่ี มี คุ ณสม บั ติ ต ร งต า ม
เ ง่ือนไขที่ก าหนดเข้า ย่ืน
ข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
ซึ่งต้องไม่ น้อยกว่ า   3 ราย 
ใ ห้ ย่ื น ข้ อ เ ส น อ  เ ว้ น แ ต่ 
มี ที่ ป รึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ส มบั ต ิ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า  
3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
รายใดรายหน่ึง ให้ เ ข้า ย่ืน
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคาโดยตรง 

หมวด 7 
งานจ้างที่ปรึกษา 



งานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป 

ให้ใช้กบังานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลกัษณะเป็นงานประจ าของ
หน่วยงานของรัฐ หรืองานทีม่มีาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมี

ทีป่รึกษาซ่ึงสามารถท างานน้ันได้เป็นการทัว่ไป 

วธีิจ้างที่ปรึกษา 



วธีิคดัเลือก 

ก. ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  
ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ 

ไม่ได้รับการคดัเลือก 

ข. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ 
ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ค.  เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษา
ในงานที่จะจ้างจ านวนจ ากดั 

วธีิจ้างที่ปรึกษา 

 ง. กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



วธีิเฉพาะเจาะจง 

ก. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธี
คดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แตไ่ม่มีผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนัน้ไมไ่ด้รับการคดัเลอืก 

ข. งานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินคา่จ้างครัง้หนึง่ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (5แสนบาท) 

ง. เป็นงานท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ี
จะจ้างนัน้จ านวนจ ากดัและมี
วงเงินคา่จ้างครัง้หนึง่ไม่กิน
วงเงินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (5ล้านบาท) 

ค. เป็นงานท่ีจ าเป็นต้องให้ท่ีปรึกษารายเดิมท าตอ่
จากงานท่ีได้ท าไว้แล้วเน่ืองจากเหตผุลทางเทคนิค 

จ. เป็นงานจ้างท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจ้าง
นัน้เพียงรายเดียว 

ฉ. เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นหรือท่ี
เก่ียวกบัความมัง่คงของชาต ิหากลา่ช้าจะ
เสียหายแก่หนว่ยงานของรัฐหรือความมัน่คง

ของชาต ิ

ช. กรณีอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

วธิีจา้งที่ปรกึษา 



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
วธีิการจ้างที่ปรึกษา 

  มาตรา 75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ  
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้พิจารณา 
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี ้
      (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
      (2) วธีิการบริหารและวธีิการปฏิบัติงาน 
      (3) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
      (4) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
      (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
      (6) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4)  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



พสัดสุง่เสรมิการวจิยัและการพฒันาหรอืการใหบ้รกิารทางการศึกษา วธิกีารจา้ง 

งานจา้งบรกิารทางวชิาการและการวจิยั

ของ 

๑.ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๒. มหาวทิยาลยัของรฐัทุกแหง่  

๓. สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ ์

๔. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ประเทศไทย 

๕. มูลนิธพิฒันาประสทิธภิาพในราชการ 

โดยสถาบนั                        ทีป่รกึษาเพือ่

พฒันาประสทิธภิาพในราชการ 

 ๖. สถาบนัพระปกเกลา้ 

หน่ วย ง านของ ร ัฐ จ ัด จ ้า ง โดย วิ ธี เ ฉพาะ เ จ า ะจ ง                                       

หรือหากหน่วยงานของรฐัไม่ประสงคจ์ะจดัจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรฐัจะใชว้ิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปหรอืวธิีคดัเลอืกกไ็ด ้

การจดัจา้งมหาวิทยาลยัของรฐั ใหห้น่วยงานของรฐัจดั

จา้งในขอบเขตสาขาที่จดัใหม้ีการเรียนการสอนภายใน

มหาวิทยาลยันั้นๆ และด าเนินการโดยบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั และการใหบ้ริการของมหาวิทยาลยัจะตอ้ง

ไม่กระทบต่อการสอน การวิจยั หรือการปฏิบตัิหน้าที่

อื่นๆ โดยปกติของขา้ราชการ คณาจารย ์นักศึกษา 

บคุลากรทางการศึกษา 

กฎกระทรวงก าหนดพสัดุที่รฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนและก าหนดวธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง

พสัดุโดยวธิีคดัเลอืกและวธิีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๔ พสัดุส่งเสริมการวจิัยและการพฒันาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ ์
ดา้นคุณภาพตามมาตรา 75 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ ้ าหนกั ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยู่
แล้ว หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด  
  (2) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน 
ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และให้คดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนน
รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด  
  (3) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอ 
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ 
งานจา้งท่ีปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได ้
ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 
    

 

มาตรา 76 ประกาศ 
เชิญชวนทัว่ไป 

คัดเลือก 



ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรมบญัชีกลาง  กองการพสัดภุาครฐั 



ขั้นตอนการซ้ือหรือจา้ง 

การตรวจรับพสัดุ 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง 

ด าเนินการจัดหา 

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ   
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง) 

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง 

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

 
 

การท าสัญญา 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ   

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การจดัท าแผนการจดัซื้อจดัจา้ง (1) 
ต้องประกาศเผยแพร่แผน
ดงักลา่วในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ 
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานท่ี 
ปิดประกาศของหน่วยงาน 

ของรัฐนัน้ด้วย  
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

ในโครงการนัน้ได้ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

แผนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างประจ าปี 

ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้

1. ช่ือโครงการ 
ที่จะจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ 

3. ระยะเวลา 
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
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การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (2) 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปล่ียนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ

เหน็ชอบ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

 
ข้อยกเว้น 

ไม่ต้องประกาศ 
เผยแพร่แผนฯ  

 

1. กรณจี าเป็นเร่งด่วน  
หรือเป็นพสัดุที่ใช้ในราชการลบั 

2. กรณทีี่มีวงเงนิในการ 
จดัซ้ือจดัจ้างตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงหรือมี 
ความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ 
โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ 

ที่จะขายทอดตลาด 

3. กรณงีานจ้างที่ปรึกษา 
ที่มีวงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมั่นคงของชาต ิ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มี 

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมั่นคงของชาต ิ
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ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวธีิ 

การจดัท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
 
           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา 
คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จัดท า 
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คดัเลือกข้อเสนอ  
          องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป
ตามทีหั่วหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม 

 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

การจัดท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  

           ให้เจ้าหน้าที่จดัท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่  

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
            ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่

ปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พจิารณาของคณะกรรมการ 

ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวธีิ (ต่อ) 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

จนท. หน.หน่วยงานของรฐั 

ตามรายการ ดงันี ้

รายงานขอจ้างทีป่รึกษา 

การจ้างที่ปรึกษา 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา  
2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  
3. คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาที่จะจ้าง  

4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา  

6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา  
7. วธีิจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิน้ัน 
8. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
9. ข้อเสนออ่ืนๆ (เช่น แต่งตั้ง คกก.) 

5. วงเงนิที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณถ้าไม่มีวงเงนิ
ดงักล่าว ให้ระบุวงเงนิที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังน้ัน 

                   เจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบฯ รายงานทีเ่สนอแล้ว  ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจ้างตามวธีิน้ันต่อไปได้ 16 



กองการพสัดุภาครัฐ 

 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศ ให้

หน่วยงานของรัฐแสดงเหตผุลและความจ าเป็นในการจ้าง 

ท่ีปรึกษา ต่างประเทศไว้ในรายงาน โดยการจ้าง ท่ีปรึกษา

ต่างประเทศในครัง้นั้นจะต้องมีบคุลากรไทยร่วมงานดว้ย ทั้งน้ี 

เพ่ือใหเ้กิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้กบ่คุลากรไทย  
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 เวน้แต่สาขาบรกิารหรอืงานจา้งท่ีไม่อาจมีบคุลากรไทยได ้

 การจา้งท่ีปรกึษาต่างประเทศ 



กองการพสัดุภาครัฐ 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษา 
มี 4 คณะ ได้แก่ 

การจ้างที่ปรึกษา 
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   ประธาน 1 คน 
   กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 4 คน  
   แต่งตัง้จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน โดยค านึงถงึลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่
ได้รับแต่งตัง้เป็นส าคัญ กรณีการจ้างที่ปรึกษาด้วยเงนิกู้ที่ กค. ได้กู้จาก
ต่างประเทศ ให้มีผู้แทน สบน. เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
        ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตัง้บุคคล
อื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น 
บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง 
 คณะกรรมการซือ้หรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตัง้ผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒเิก่ียวกับงานจ้างนัน้ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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การประชุมของคณะกรรมการ 

 องค์ประชุม 
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง  
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง 

มติกรรมการ 
 
- ถือเสียงข้างมาก 
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง 
   เพิม่อกี 1 เสียง 
 

ยกเว้น 
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
- ต้องใช้มติเอกฉันท์ 

 -  กรรมการของคณะใดไม่เหน็ด้วยกับมตขิอง
คณะกรรมการ  ให้ท าบันทกึความเหน็แย้งไว้ด้วย 

กองการพสัดุภาครัฐ 

20 



การมสี่วนไดส้่วนเสยีของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการและกรรมการ 
จะต้องไม่เป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการจ้างครัง้นัน้  
ทัง้นี ้ การมีส่วนได้เสียในเร่ือง 
ซึ่งที่ประชุมพจิารณาของ
ประธานกรรมการและกรรมการ 
ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

      หากประธานหรือกรรมการ 
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจ้าง
ครั้งนัน้ ให้ประธานหรือกรรมการผู้
นัน้ลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการ ที่ ตน
ไ ด้ รับแต่งตั ้ง นั ้น  และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อส่ัง
การตามที่เหน็สมควรต่อไป 

กองการพสัดุภาครัฐ 



กองการพสัดุภาครัฐ 

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ขั้นตอนเร่ิมต้น 

   - จดัท าร่างขอบเขตงาน 
 - ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 
พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 - ท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

2. ขัน้ตอนการประกาศเผยแพร่ 

 -  เม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจา้งที่ปรึกษาแลว้                        

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรฐั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ   

 - การใหเ้อกสารจา้งที่ปรึกษา รวมทัง้เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง  จะใหไ้ปพรอ้มกนักบัการ

เผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งที่ปรึกษา เพื่อใหท้ี่ปรึกษาที่ประสงคจ์ะเขา้ยื่นขอ้เสนอสามารถ

ขอรบัเอกสารจา้งที่ปรึกษาตัง้แต่วนัเริ่มตน้ประกาศจนถงึวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารจา้งที่ปรกึษา 

 - ใหก้ าหนดวนั เวลาในการยื่นขอ้เสนอเป็นวนัท าการเพียงวนัเดียว นับถดัจากวนั

สดุทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งที่ปรกึษา  
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ 

 - ในการย่ืนซองข้อเสนอ ทีป่รึกษาทีป่ระสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯคร้ังน้ัน                      
ส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินงานจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ 
พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสารถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการ 

 - การรับซองของเจ้าหน้าที่ ให้ลงรับโดยไม่เปิดซองข้อเสนอพร้อมระบุ
วันและเวลารับซอง ออกใบรับซองให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอ
ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง                    
ทีป่รึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

 

 

 

                  

 

 
 

 

4. ข ัน้ตอนการพจิารณาและตดัสนิ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจา้ง ด าเนินการดงัน้ี 

 - เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที่ปรกึษาผูย้ื่นขอ้เสนอ 

ทกุราย แลว้ใหก้รรมการทกุคนลงลายมือช่ือก ากบัไวท้กุแผ่น 

 - ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที่ปรกึษา 

ผูย้ื่นขอ้เสนอ แลว้คดัเลอืกที่ปรกึษาผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยื่นเอกสาร

ครบถว้น ถกูตอ้ง มีคณุสมบตัแิละขอ้เสนอดา้นคุณภาพที่ครบถว้น ถกูตอ้ง ตามเงือ่นไขที่

หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งที่ปรกึษา  

 - ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิ่มเตมิจากที่ปรกึษาผูย้ื่นขอ้เสนอ

รายใดกไ็ด ้แต่จะใหท้ี่ปรกึษาผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้มิได ้ 

 - ที่ปรกึษาผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐั        

ไดก้ าหนดไว ้ ใหค้ณะกรรมการตดัรายช่ือของที่ปรกึษาผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้น 
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ) 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 

 - เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีถู่กต้อง และ
พจิารณาเลือกรายทีเ่สนอราคาต ่าสุด และจัดล าดบั 

 - กรณีทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต า่สุด ไม่เข้าท า
สัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารจ้างทีป่รึกษา ให้
คณะกรรมการพจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดรายถัดไป 

 - กรณีทีม่ทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอเสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ให้เรียกที่
ปรึกษาดงักล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวธีิการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา และพจิารณา
เลือกรายทีเ่สนอราคาต า่สุด  

  
26 

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

4. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ) 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 

 

 - จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดต่อ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

  (1) รายละเอยีดงานจ้างทีป่รึกษา 

  (2) รายช่ือทีป่รึกษา วงเงนิทีเ่สนอ และข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย 

  (3) รายช่ือทีป่รึกษาทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั  

  (4) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

  (5) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของทีป่รึกษา   
ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา 27 

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย             

แต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ 

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า 
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป 
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกบัทีป่รึกษารายน้ัน แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป 

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลกิ 

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด า เ นินการโดยวิ ธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ 
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กรณีทีป่รึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินทีจ่ะจ้าง 

(1) แจ้งทีป่รึกษารายที่
เห็นสมควรจ้างน้ัน 
เพ่ือต่อรองราคา 

(2) เรียกทีป่รึกษาทีผ่่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกนั 

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ใช้ดุลพนิิจขอเงนิเพิม่ 
หรือ ยกเลกิ และด าเนินการจ้างด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่ 
/ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก/วธีิเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา  
โดยวธีิคดัเลือก 

           

    1.ขั้นตอนเร่ิมต้น 

           - จดัท าร่างขอบเขตงาน 
 - ท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 - แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคดัเลือก  

 - ให้เจ้าหน้าทีข่อรายช่ือทีป่รึกษาในสาขางานทีจ่ะจ้างจากศูนย์ข้อมูล    
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ           
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 

 - จัดท าหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษา 

 - ให้เชิญชวนทีป่รึกษาทีม่คุีณสมบัตติามทีก่ าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  
ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย  โดยให้ค านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย  

 - เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือทีป่รึกษาผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เติม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา  
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

 

3. ขั้นตอนการย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ 
 - ในการย่ืนซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯคร้ังน้ัน ส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ด าเนินงานจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสาร
หลกัฐานทีย่ื่นว่าเอกสารถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 - การรับซองของเจ้าหน้าที่ ให้ลงรับโดยไม่เปิดซองข้อเสนอพร้อมระบุวันและ
เวลารับซอง ออกใบรับซองให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีคดัเลอืก(ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

4. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 

 - เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น 

 - ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืน
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา  

 - ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้  

 - ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา  
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

4. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ) 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 

 - คดัเลือกข้อเสนอทีถู่กต้อง จัดล าดบัคะแนนและพจิารณาคดัเลือก ดงันี ้

 (ก) กรณงีานจ้างทีป่รึกษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานทีซั่บซ้อนให้
คดัเลือกจากรายทีไ่ด้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากทีสุ่ด 

 (ข) กรณงีานจ้างทีป่รึกษาทีม่คีวามซับซ้อนมาก ให้คดัเลือกรายทีไ่ด้คะแนนด้านคณุภาพมาก
ทีสุ่ด 

 กรณรีายทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนด ให้
คณะกรรมการพจิารณาทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณ ีราย
ถัดไป ตามล าดบั 

 - จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา  
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคัดเลือกเพยีงรายเดยีว 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ 

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่ามี
เหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการต่อรองกบั
ทีป่รึกษารายน้ัน แล้วเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ  

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก  
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลกิ 

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้
ด าเนินการจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงาน    
ของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่    
โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา  
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ) 



กรณีทีป่รึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินทีจ่ะจ้าง 

(1) แจ้งทีป่รึกษารายที่เห็นสมควร
จ้างน้ัน เพ่ือต่อรองราคา 

(2) ไม่ได้ผล เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้
ดุลพนิิจขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการจ้างคร้ังน้ัน 

และด าเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือกใหม่ 
/วธีิเฉพาะเจาะจง ตาม ม 70 ว 1 (3) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา  

โดยวธิีคดัเลอืก (ต่อ) 



กองการพสัดุภาครัฐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา  
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น 
               - จัดท ำร่ำงขอบเขตงำน 
 - ให้เจ้ำหน้ำที่ท ำรำยงำนขอจ้ำงที่ปรึกษำ 

 - แต่งตั้ง คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 - ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งคณะกรรมกำรจ้ำงทีป่รึกษำฯ เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
2. ขั้นตอนกำรเชิญชวน และกำรพจิำรณำตัดสิน 
 - ให้คณะกรรมกำรจ้ำงทีป่รึกษำฯ จัดท ำหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษำ 

 - เชิญชวนทีป่รึกษำรำยใดรำยหน่ึงทีม่คุีณสมบตัิเหมำะสมทีจ่ะท ำงำนน้ัน 

 - พจิำรณำข้อเสนอของทีป่รึกษำ และเจรจำต่อรอง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมำะสม ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อทำงหน่วยงำนของรัฐมำกทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 

 - จัดท ำรำยงำนผลกำรพจิำรณำ (น ำวธีิประกำศเชิญชวนทัว่ไปมำใช้โดยอนุโลม) 
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 เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล 
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ได้รับการคดัเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบ ผ่าน
ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

กองการพสัดุภาครัฐ 
     การประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกงานจา้งท่ีปรึกษา 
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หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผูม้อี  านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช ัน้ 

ไมเ่กนิ  100,000,000  บาท เกนิ  100,000,000  บาท 

อ านาจในการส ัง่จา้งทีป่รกึษา 

ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ  ดงัต่อไปนี ้

กองการพสัดุภาครัฐ 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

        อตัราค่าจา้งท่ีปรกึษาใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและ

ประหยดัโดยค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ลกัษณะของงานท่ี

จะจา้ง อตัราค่าจา้งของงานในลกัษณะเดียวกบัท่ีหน่วยงานของ

รฐัอ่ืนเคยจา้ง จ านวนคน-เดือน (man-months) เท่าท่ีจ าเป็น 

ดชันีค่าครองชีพ เป็นตน้  แต่ทัง้น้ีจะตอ้งไมเ่กินกว่าอตัราค่าจา้ง

ท่ีปรกึษาตามท่ีผ ูร้กัษาการตามระเบียบก าหนด (ถา้มี) ดว้ย 

ค่าจา้งที่ปรกึษา 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินคา่จา้งลว่งหนา้ ใหจ้่ายได้

ไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของค่าจา้งตามสญัญา และท่ีปรกึษาจะตอ้ง

วางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร หรอืหนงัสือค ้าประกนั

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศมาค ้าประกนัเงินท่ีไดร้บั

ลว่งหนา้ไปนัน้  

ส าหรบัการจา้งหน่วยงานของรฐั ใหจ้่ายเงินค่าจา้งลว่งหนา้ได้

ไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของค่าจา้งตามสญัญา และไมต่อ้งมี

หลกัประกนัเงินลว่งหนา้ท่ีรบัไปก็ได ้

การจา่ยเงนิลว่งหนา้ 
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กองการพสัดุภาครัฐ 
การคนืหนงัสอืค ้าประกนั 

ให้คืนหนังสือค า้ประกนัให้แก่ที่ปรึกษา เม่ือได้หักเงินที่ได้ 
จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวด 

จนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 

การคืนหนังสือค า้ประกนั 
 (หลกัประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 
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แบบสญัญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

10. สัญญาเช่ารถยนต์ 

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์ 

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์ 

2. สัญญาซ้ือขาย 

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล  
หรือจ้างบริษทัทีป่รึกษา 

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง  

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์  

9. สัญญาแลกเปลีย่น 

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา 
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ 

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

13. สัญญาจ้างออกแบบ 
และควบคุมงานก่อสร้าง 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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15. สัญญาจ้างท าของ 



      

 

 

การลงนามในสญัญาในการซ้ือหรอืจา้ง เป็นอ านาจของหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั 

    

การลงนามในสญัญา จะกระท าไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาการอทุธรณ์ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
 

การท าสัญญา 
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หลกัประกนัสญัญาจา้งท่ีปรึกษา                                     
(คู่สญัญามิใช่หน่วยงานของรัฐ) 

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้ 
  1. เงินสด 

 2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ 
                 ลงวนัทีท่ี่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันน้ัน 
                 ไม่เกนิ 3 วนัท าการ  
  3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ 
  4. หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน 
  5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
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มูลค่าหลกัประกนัสญัญา 

   ร้อยละ 5 ของวงเงนิจัดจ้างในคร้ังน้ัน 
 
 *  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั 
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หลกัประกนัผลงานงานจา้งท่ีปรึกษา                                     
 (คู่สญัญาเป็นหน่วยงานของรัฐ) 

 การจ้างทีป่รึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งช าระเงินออกเป็นงวด  
ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินทีจ่ะจ่ายแต่ละคร้ังในอตัราไม่ต า่กว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็นการประกนัผลงาน 

 หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นทีป่รึกษาใช้หนังสือใช้หนังสือค า้ประกนั
ของธนาคารภายในประเทศทีมี่อายุการค า้ประกนัตามทีผู้่ว่าจ้างจะก าหนด
มาวางค า้ประกนัแทนเงินไว้กไ็ด้ 

ทั้งนี ้ให้หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างก าหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 
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คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

งานจา้งที่ปรกึษา 

(องคป์ระชมุ) รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

เพือ่ทราบ 

ท าใบรบัรองผลการปฏบิตังิาน 

อย่างนอ้ย 2 ฉบบั 

ใหคู่้สญัญา 1 และ จนท. 1  

มตอิงคป์ระชุม 

: เหน็วา่ ถกูตอ้ง 

มตอิงคป์ระชุม 

: เหน็วา่ ไม่ถกูตอ้ง 

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

เพือ่ทราบหรอืส ัง่การ 

ทราบ 

(ตามมต)ิ 

ส ัง่การ 

แจง้

คู่สญัญา 

มตอิงคป์ระชุม 

: บางคนไม่รบัมอบ 

ท าบนัทกึความเหน็แยง้ 

เสนอหวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐั เพือ่ส ัง่การ 

ใหร้บั 

ไม่รบั 

: ถอืว่าส่งมอบครบถว้น ณ วนัทีส่่ง 

48 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุงานจ้างทีป่รึกษา 



กองการพสัดุภาครัฐ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างทีป่รึกษา  
 
 
1. ก ากบัและติดตามงานจ้างทีป่รึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนดในสัญญา  หรือข้อตกลง 
2. ตรวจรับงานจ้างทีป่รึกษา ณ ทีท่ าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานทีซ่ึ่งก าหนดไว้ 
  ในสัญญาหรือข้อตกลง 
3. โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันทีท่ีป่รึกษาน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จส้ิน 
ไปโดยเร็วทีสุ่ด 
 4. เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษา 
ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่แล้ว 
พร้อมท าใบตรวจรับ 
       กรณเีห็นว่า ผลงานทีส่่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง 
คณะกรรมการมอี านาจส่ังให้แก้ไขเพิม่เติม หรือตัดทอน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือทราบหรือส่ังการ 
5. กรณกีรรมการบางคนไม่ยอมรับงานให้กรรมการน้ันท าความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพจิารณาส่ังการ 
     
 
 

49 



50 


