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มาตรา ๖  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่
หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา ๗   พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1)  การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(2)  การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศ
นั้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(3)  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของ 
สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นีไ้ด้

(4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การ  ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับ
รัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน ต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อก าหนดใน
การให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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(5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งใน
ระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน ต่างประเทศที่สัญญาหรือ
ข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจ านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

(6) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็น
หน่วยงานองรัฐ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาค
นั้นร่วมกับเงิน
งบประมาณ



การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่ได้รับยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) ต่อ คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้
รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อ
จัดจ้างใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของพระราชบัญญัติน้ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 



การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  (มาตรา ๕๕)

1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอ 

ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า
สามราย 

ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใด
รายหนึ่ ง ให้ เข้ ายื่นข้อเสนอ 
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
กับผู้ประกอบการโดยตรงใน
วงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา 96 วรรคสอง 
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มาตรา  56 (ต่อ)

(ช)  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ซ) กรณอีื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(๒)  กรณดีังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก)  ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงิน
ในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ ให้บริการโดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

(ง)  มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  



มาตรา 56 (ต่อ)

(จ)  พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น 
โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ)  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ

(ช)  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรอืสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณอีื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้
วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะท าการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ



ขั้นตอนการซ้ือหรือจา้ง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  
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การจา้งที่ปรกึษา

วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

กรณีเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน มี
ลักษณะเป็นงานประจ า หรือมี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ

กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนัน้ไม่ได้รับการคัดเลือก 
หรือเป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 

หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ หรือมี
ที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างจ านวน

จ ากัด

กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก หรือการจ้างที่มีวงเงนิค่าจ้างครัง้

ไม่เกินวงเงนิตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง หรือเป็นงานที่จ าเป็นต้อง
จ้างที่ปรึกษารายเดมิท าต่อจากงานที่ได้
ท าไว้แล้วเน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค 

หรือเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ
ที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาต ิหากล่าช้า
จะเสียหายแก่ราชการหรือความม่ันคงของ
ชาต ิหรืองานอื่นทกี าหนดในกฎกระทรวง



คุณสมบัติของที่ปรึกษา  (มาตรา 73)

ห
ลกั

ก
าร

ตอ้งขึ้นทะเบยีน

ไวก้บัศูนย์

ขอ้มลู

ทีป่รกึษา

ขอ้
ย
ก
เว

น้

เวน้แต่ 

มหีนงัสอืรบัรอง

ว่าไมม่ทีีป่รกึษา

ในงานทีจ่า้งนัน้



ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวธีิ

การจดัท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จัดท า
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คดัเลือกข้อเสนอ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป
ตามทีหั่วหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม

การจ้างที่ปรึกษา
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การจัดท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา 
ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

จ้างที่ปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ

การจ้างที่ปรึกษา
ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวธีิ (ต่อ)
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา  โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ  

- การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบั
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา เพ่ือให้ทีป่รึกษาที่ประสงค์จะเข้าย่ืน
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา

- ให้ก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา 18

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



3. 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

19

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีถู่กต้อง และพจิารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต ่าสุด และจัดล าดบั

- กรณทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด ไม่เข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารจ้างทีป่รึกษา ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที่
เสนอราคาต ่าสุดรายถัดไป

- กรณทีีม่ทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอเสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ให้เรียกทีป่รึกษาดงักล่าว
มาเสนอราคาใหม่ด้วยวธีิการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา และพจิารณาเลือกรายทีเ่สนอราคาต ่าสุด 

20

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



3. 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
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย             

แต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกบัทีป่รึกษารายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลิก

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ได้
ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิ
คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กรณีทีป่รึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินทีจ่ะจ้าง

(1) แจ้งทีป่รึกษารายที่
เห็นสมควรจ้างน้ัน
เพ่ือต่อรองราคา

(2) เรียกทีป่รึกษาทีผ่่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกนั

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยกเลกิ
/ด าเนินการจ้างด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่

/ด าเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือก/วธีิเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณกีไ็ด้

23

ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการจา้งที่ปรกึษา 

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาทีป่รึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดงักล่าวน้อกกว่า 
3 ราก โดยให้ค านึงถึงการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย 

- เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือทีป่รึกษาผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เตมิ

24

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



3. 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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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- คดัเลือกข้อเสนอทีถู่กต้อง จัดล าดบัคะแนนและพจิารณาคดัเลือก ดงันี้

(ก) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานที่ซับซ้อนให้คดัเลือกจากรายทีไ่ด้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากทีสุ่ด

(ข) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คดัเลือกรายที่ได้คะแนน
ด้านคณุภาพมากทีสุ่ด

กรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลา
ทีก่ าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดตาม (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดบั

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 26

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย             

แต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว
 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มี
เหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ตอ้งยกเลิก ใหค้ณะกรรมการต่อรอง
กบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็น
ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่น

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก

 หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้ง
โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้
ด าเนินการจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) กไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงาน    
ของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้งใหม่    
โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอในงานจา้งที่ปรกึษา

4. ประเภท
ของทีป่รึกษาทีรั่ฐ
ต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน

2. วธีิการ
บริหารและ
ปฏิบัตงิาน

5. ข้อเสนอทางด้าน
การเงนิ 6. เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวธีิคดัเลือก  นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้น า้หนัก ตามความในมาตรา 76
ของกฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพื่อ

ด าเนินงานประจ าหรืองานที่มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน 
ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ

ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ซึ่งเสนอราคาต ่าสุด

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน
ที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด

1

2

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มี
ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

3
28



ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษารายใด
รายหน่ึงทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท างานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
29



งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง

• ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณทีีห่น่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนด เพ่ือออกแบบงาน
ก่อสร้างทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นทีเ่ชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน
ทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก หรือ ใช้กบั
วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว
ไม่ได้ผล หรือกรณเีป็นงาน
ออกแบบหรือใช้ความคิด
ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูล
เพยีงพอทีจ่ะก าหนดเบ้ืองต้น
ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ

• ใช้กบังานทีม่ลีกัษณะ
ไม่ซับซ้อน

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

2. วธีิคดัเลือก

3. วธีิ
เฉพาะเจาะจง

4. วธีิประกวด
แบบ
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คุณสมบตัิของผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบฯ (มาตรา 87)

ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรมหรอืวศิวกรรม

ผูใ้หบ้รกิารที่เป็นนิตบิคุคลตอ้งเป็นผูท้ี่ไดข้ึ้นทะเบยีนไวก้บั

สภาวชิาชีพนั้นๆ



การจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน 

โดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารจ้างฯ โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ แล้ว           

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ  

- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบัการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพ่ือให้ผู้ให้บริการทีป่ระสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารจ้างฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างฯ

- ให้ก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)



3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ       
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืน
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ     
รายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

34

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)



3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดงันี้

- พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้อง ซ่ึงมคุีณภาพ   
และคุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ด้คะแนน
คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดล าดบัคะแนน

- ในกรณีทีผู้่ให้บริการรายทีค่ดัเลือกไว้ซ่ึงได้คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ด        
ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ทีไ่ด้
คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดในล าดบัถัดไป 

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (ให้น าวธีิการจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)



กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย             

แต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลิก

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ี             
จะส่ังให้ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก      
ตามมาตรา 81 (1) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง     
ตาม 82 (1) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิ
คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ท ารายงานขอจ้างฯ  โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิคดัเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป 

การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 

โดยวธิีคดัเลอืก
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการทีม่คุีณสมบัติตามทีก่ าหนดให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดงักล่าวน้อกกว่า 
3 ราก โดยให้ค านึงถึงการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย 

- เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ให้บริการผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เติม
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การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 

โดยวธิีคดัเลอืก (ต่อ)



3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ      
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ    
รายใดกไ็ด้ แต่จะให้รายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือรายน้ัน
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การจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน 

โดยวธิีคดัเลอืก (ต่อ)



3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดงัน้ี

- พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้อง ซ่ึงมคุีณภาพและ
คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ด้คะแนน
คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดล าดบัคะแนน

- กรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด 
ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดในล าดบัถัดไป

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
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การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 

โดยวธิีคดัเลอืก (ต่อ)



กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย             

แต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการเจรจา
กบัผู้ให้บริการรายน้ัน แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลิก

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้
ด าเนินการจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 

โดยวธิีคดัเลอืก (ต่อ)



1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าทีท่ ารายงานขอจ้างฯ

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ

- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงที่มี
คุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท างานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
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การจา้งออกแบบ โดยวธิีประกวดแบบ

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯ 
พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด

ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอความเห็นชอบ

แล้วจึงด าเนินการต่อไป

การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที่
เกีย่วข้อง จะให้ไปพร้อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมต้น

ประกาศจนถึงวนัสุดท้ายของการเผยแพร่

ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศ
ประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
และให้ปิดประกาศด้วย    เป็นเวลาติดต่อกัน  

ไม่น้อยกว่า  7 วนัท าการ

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ
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เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการเปิดซอง        
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย

แล้วคดัเลือกทีถู่กต้อง ครบถ้วน
และให้คดัเลือกผู้ทีเ่สนอแนวความคิด      
ทีไ่ด้คะแนนด้านคุณภาพมากทีสุ่ด      

และจัดล าดบัไว้ 

เสนอรายงานผลการพจิารณาให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณา    

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการทีไ่ด้รับ
คดัเลือกแล้วคดัเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัไปสู่ขั้นตอนที ่2

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ (ต่อ)
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การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ (ต่อ)



(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคดิ จะต้องพฒันาแนวความคดิจาก
ขั้นตอนที่ 1 แล้วให้เป็นแบบเพ่ือการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายในเวลาที่ก าหนด

(ข) เม่ือถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที ่2 ให้คณะกรรมการฯ   
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทุกรายและการมผีลประโยชน์ร่วมกนั
แล้วให้คดัเลือกผู้ชนะการประกวดแบบทีไ่ด้คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ด        
และจัดล าดบั

(ค) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่ังการ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที ่2 การประกวดแบบ
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การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ (ต่อ)


