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มาตรา 6
มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกัน ปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และกฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใน
ต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพั ส ดุ ขึ้ น ใช้ เ องทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว น ก็ ใ ห้ ก ระท าได้ โดยต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่
หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะกาหนดให้การจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต ามวรรคสองและวรรคสาม ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(2) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศ
นั้นกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
นีไ้ ด้
(4) การจัด ซื้ อจั ดจ้ างโดยใช้ เงิ นกู้ หรื อเงิน ช่ วยเหลือ จากรั ฐ บาลต่ างประเทศ
องค์การ ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับ
รัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน ต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกาหนดใน
การให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งใน
ระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน ต่างประเทศที่สัญญาหรือ
ข้อกาหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้ หรือ
เงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้ นั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(6) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาลที่ เ ป็ น
หน่วยงานองรัฐ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาค
นั้นร่วมกับเงิน
งบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นาพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) ต่อ คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ ได้
รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อ
จัดจ้างใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการนโยบาย
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง และวรรคสาม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหรื อ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (มาตรา ๕๕)
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอ

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนด ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ ก าหนดน้ อ ยกว่ า
สามราย

ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใด
รายหนึ่ ง ให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
หรือให้เข้ ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้ ง การจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ
กั บ ผู้ ป ระกอบการโดยตรงใน
วงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ ออกตามความ
ในมาตรา 96 วรรคสอง

มาตรา 56

มาตรา 56 (ต่อ)
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่ง เป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัว แทนผู้ ให้บริการโดยชอบด้ว ย
ก
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เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

มาตรา 56 (ต่อ)
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้
วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทาการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกาหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ

ขั้นตอนการซื้อหรื อจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ทารายงานขอซื้อ/จ้ าง

ดาเนินการจัดหา
ขออนุมตั สิ ั่ งซื้อ/จ้ าง

ประกาศเผยแพร่ แผนฯ
วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทัว่ ไป 3 วิธี
(วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้มอี านาจอนุมตั สิ ั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง
(1) หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

การทาสั ญญา
การตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
12

การจ้างที่ปรึกษา
วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป
กรณีใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้ ว แต่ ไม่ มีผ้ ูย่ นื ข้ อเสนอ หรือ
ข้ อเสนอนัน้ ไม่ ได้ รับการคัดเลือก
หรือเป็ นงานที่ซับซ้ อน ซับซ้ อนมาก
หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ หรือมี
ที่ปรึกษาในงานที่จะจ้ างจานวน
จากัด

วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

กรณีเป็ นงานที่ไม่ ซับซ้ อน มี
ลักษณะเป็ นงานประจา หรือมี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ

กรณีใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใช้ วิธีคัดเลือกแล้ ว แต่ ไม่ มี
ผู้ย่ นื ข้ อเสนอ หรือข้ อเสนอไม่ ได้ รับการ
คัดเลือก หรือการจ้ างที่มีวงเงินค่ าจ้ างครัง้
ไม่ เกินวงเงินตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง หรือเป็ นงานที่จาเป็ นต้ อง
จ้ างที่ปรึกษารายเดิมทาต่ อจากงานที่ได้
ทาไว้ แล้ วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
หรือเป็ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่ าช้ า
จะเสียหายแก่ ราชการหรือความมั่นคงของ
ชาติ หรืองานอื่นทีกาหนดในกฎกระทรวง

ต้องขึ้นทะเบียน
ไว้กบั ศูนย์
ข้อมูล
ทีป่ รึกษา

ข้อยกเว้น

หลักการ

คุณสมบัติของที่ปรึกษา (มาตรา 73)

เว้นแต่
มีหนังสือรับรอง
ว่าไม่มที ป่ี รึกษา
ในงานทีจ่ า้ งนัน้

การจ้ างที่ปรึกษา
ขั้นตอนการจ้ างที่ปรึกษา ทุกวิธี
การจัดทาร่ างขอบเขตของงานจ้ างที่ปรึกษา
ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้น มา
คณะหนึ่ ง หรื อมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง จัดทา
ร่ างขอบเขตของงานจ้ างที่ปรึกษา รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกข้ อเสนอ
องค์ ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุ มให้ เ ป็ นไป
ตามทีห่ ัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐกาหนดตามความเหมาะสม
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การจ้ างที่ปรึกษา
ขั้นตอนการจ้ างที่ปรึกษา ทุกวิธี (ต่ อ)

การจัดทารายงานขอจ้ างทีป่ รึกษา
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ท ารายงานขอจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเสนอหั ว หน้ า
หน่ วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

การแต่ งตั้งคณะกรรมการฯ
ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างที่ปรึ กษาขึ้น เพื่ อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้ อมกับกาหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทาเอกสารจ้ างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
พร้ อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ทารายงานขอจ้ างที่ปรึกษา โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้งคณะกรรมการฯ
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่อ)
2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างที่ปรึ กษาแล้ว
ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างที่ปรึกษาในระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย
ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- การให้ เอกสารจ้ างที่ปรึกษา รวมทั้งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง จะให้ ไปพร้ อมกันกับ
การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา เพื่อให้ ทปี่ รึกษาที่ประสงค์ จะเข้ ายื่น
ข้ อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้ างที่ปรึกษาตั้งแต่ วันเริ่มต้ นประกาศจนถึงวันสุ ดท้ ายของ
การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา
- ให้ กาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอเป็ นวันทาการเพียงวันเดียว นับถัดจาก
วันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่อ)

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
แล้ วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของทีป่ รึกษาผู้ยนื่
ข้ อเสนอ แล้ วคัดเลือกทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพทีค่ รบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ ในเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่ จะให้ ทปี่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญทีเ่ สนอไว้ แล้ วมิได้
- ทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐ
ได้ กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
19

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- เปิ ดซองข้ อเสนอด้ านราคาของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายทีถ่ ูกต้ อง และพิจารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต่าสุ ด และจัดลาดับ
- กรณีทปี่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด ไม่ เข้ าทาสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงกับหน่ วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่าสุ ดรายถัดไป
- กรณีทมี่ ที ปี่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอเสนอราคาต่าสุ ดเท่ ากันหลายราย ให้ เรียกทีป่ รึกษาดังกล่ าว
มาเสนอราคาใหม่ ด้วยวิธีการยื่นซองข้ อเสนอด้ านราคา และพิจารณาเลือกรายทีเ่ สนอราคาต่าสุ ด
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- จัดทารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้ อมด้ วยเอกสารทีไ่ ด้ รับไว้ ท้งั หมดต่ อ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่ าวอย่ างน้ อยให้ ประกอบด้ วย
(1) รายละเอียดงานจ้ างทีป่ รึกษา
(2) รายชื่ อทีป่ รึกษา วงเงินทีเ่ สนอ และข้ อเสนอของทีป่ รึกษาทุกราย
(3) รายชื่ อทีป่ รึกษาทีผ่ ่ านการคัดเลือกว่ าไม่ เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน
(4) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ พร้ อมเกณฑ์ การให้ คะแนน
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและการให้ คะแนนข้ อเสนอของทีป่ รึกษา
ทุกราย พร้ อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่อ)
กรณี มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรื อมีผยู ้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ผา่ นการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ า
มีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการ
ต่ อรองกับทีป่ รึกษารายนั้น แล้ วเสนอ
ความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
ต่ อไป

กรณี ที่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
หรื อข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ าการจ้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปใหม่ อาจไม่ ได้
ผลดี จะสั่ งให้ ดาเนินการจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้ นแต่
หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น
ให้ เริ่มกระบวนการจ้ างใหม่ โดยการจัดทา
รายงานขอจ้ างตามระเบียบฯ
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่อ)
(2) เรียกทีป่ รึกษาทีผ่ ่ านเกณฑ์ ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่ อรองราคาใหม่
พร้ อมกัน

(1) แจ้ งทีป่ รึกษารายที่
เห็นสมควรจ้ างนั้น
เพื่อต่ อรองราคา

กรณีทปี่ รึกษารายที่สมควรจ้ าง
เสนอราคาสู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
(3) เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก
/ดาเนินการจ้ างด้ วยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปใหม่
/ดาเนินการจ้ างโดยวิธีคดั เลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีคดั เลือก (ต่ อ)

2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- จัดทาหนังสื อเชิญชวนที่ปรึกษาทีป่ รึกษาทีม่ ีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้ เข้ ายื่น
ข้ อเสนอ ต่ อหน่ วยงานของรัฐ ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เว้ นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่ าวน้ อกกว่ า
3 ราก โดยให้ คานึงถึงการไม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกันของผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอด้ วย
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอ ให้ รับซองข้ อเสนอของที่ปรึกษา
พร้ อมจัดทาบัญชีรายชื่ อทีป่ รึกษาผู้มายื่นข้ อเสนอ และหากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ห้ ามรับเอกสารหลักฐานต่ างๆ เพิม่ เติม
24

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีคดั เลือก (ต่ อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
แล้ วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของทีป่ รึกษาผู้ยื่น
ข้ อเสนอ แล้ วคัดเลือกทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพทีค่ รบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ ในเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่ จะให้ ทปี่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญทีเ่ สนอไว้ แล้ วมิได้
- ทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
ได้ กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
25

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีคดั เลือก (ต่ อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- คัดเลือกข้ อเสนอทีถ่ ูกต้ อง จัดลาดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้ างทีป่ รึกษาที่เป็ นไปตามมาตรฐานของหน่ วยงานของรัฐหรื อ
งานที่ซับซ้ อนให้ คดั เลือกจากรายทีไ่ ด้ คะแนนรวมด้ านคณ
ุ ภาพและด้ านราคามากทีส่ ุ ด
(ข) กรณีงานจ้ างทีป่ รึกษาที่มีความซับซ้ อนมาก ให้ คดั เลือกรายที่ได้ คะแนน
ด้ านคณ
ุ ภาพมากทีส่ ุ ด
กรณีรายทีค่ ดั เลือกไว้ ไม่ เข้ าทาสั ญญาหรื อข้ อตกลงกับหน่ วยงานของรัฐในเวลา
ทีก่ าหนด ให้ คณะกรรมการพิจารณาทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ด้ คะแนนมากทีส่ ุ ดตาม (ก)
หรื อ (ข) แล้วแต่ กรณี รายถัดไป ตามลาดับ
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้ โดยอนุโลม) 26

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างที่ปรึกษา
โดยวิธีคดั เลือก (ต่ อ)
กรณี มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรื อมีผยู ้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ผา่ นการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดย
ไม่ตอ้ งยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรอง
กับที่ปรึ กษารายนั้น แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณี ที่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
หรื อข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดั เลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้
ดาเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรื อวิธีคดั เลือก นอกจากให้ พจิ ารณาเกณฑ์ ด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 เกณฑ์ แล้ว ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ในการพิจารณาและการให้ นา้ หนัก ตามความในมาตรา 76
กรณีการจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ของกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1

2. วิธีการ
บริหารและ
ปฏิบัตงิ าน

4. ประเภท
ของทีป่ รึกษาทีร่ ัฐ
ต้ องการส่ งเสริมหรื อ
สนับสนุน

5. ข้ อเสนอทางด้ าน
การเงิน

ดาเนินงานประจาหรืองานที่มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ ว หรื องานไม่ ซับซ้ อน
ให้ คัดเลือกผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ ด้านคุณภาพ
ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
2

กรณีการจ้ างที่ปรึกษา ที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานของหน่ วยงานของรั ฐหรื องาน
ที่ซับซ้ อน ให้ คัดเลือกผู้ย่ นื ข้ อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ ด้านคุณภาพและได้ คะแนนรวม
ด้ านคุณภาพและด้ านราคา มากที่สุด

6. เกณฑ์ อื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

3

กรณีการจ้ างที่ปรึกษา ที่มี
ความซับซ้ อนมาก ให้ คัดเลือก
ผู้ย่ นื ข้ อเสนอที่ผ่านเกณฑ์
ด้ านคุณภาพ ซึ่งได้ คะแนน
ด้ านคุณภาพมากที่สุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าที่ทารายงานขอจ้ างที่ปรึกษา
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้ เจ้ าหน้ าที่แจ้ งคณะกรรมการจ้ างทีป่ รึกษาฯ เพื่อดาเนินการต่ อไป

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิ น

- ให้ คณะกรรมการจ้ างทีป่ รึกษาฯ จัดทาหนังสื อเชิญชวนที่ปรึกษารายใด
รายหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะทางานนั้น
- พิจารณาข้ อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่ อรอง เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอที่เหมาะสม
ถูกต้ อง เป็ นประโยชน์ ต่อทางหน่ วยงานของรัฐมากทีส่ ุ ด และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
• ใช้ กบั งานทีม่ ลี กั ษณะ
ไม่ ซับซ้ อน

• เป็ นกรณีทหี่ น่ วยงาน
ของรัฐ เชิญชวนผู้ให้ บริการทีม่ ี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนด เพื่อออกแบบงาน
ก่อสร้ างทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเป็ นทีเ่ ชิดชู
คุณค่ าทางด้ านศิลปกรรม หรื อ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรื องานอื่น
ทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง

1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

2. วิธีคดั เลือก

4. วิธีประกวด
แบบ

3. วิธี
เฉพาะเจาะจง

• ใช้ กบั งานทีม่ ีลกั ษณะซับซ้ อน
หรื อซับซ้ อนมาก หรื อ ใช้ กบั
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้ว
ไม่ ได้ ผล หรื อกรณีเป็ นงาน
ออกแบบหรื อใช้ ความคิด
ซึ่งหน่ วยงานของรัฐไม่ มีข้อมูล
เพียงพอทีจ่ ะกาหนดเบื้องต้ น
ได้ โดยให้ เชิ ญชวนผู้ให้ บริการ
ทีม่ ีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนดไม่ น้อยกว่า 3 ราย
ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ

• ให้ หน่ วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบ
หรื อเคยเห็นความสามารถแล้ว
ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
ก่อสร้ างได้ พจิ ารณาเสนอแนะ
30

คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบฯ (มาตรา 87)
ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม

ผูใ้ ห้บริการที่เป็ นนิ ตบิ คุ คลต้องเป็ นผูท้ ่ไี ด้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั
สภาวิชาชีพนั้นๆ

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทาเอกสารจ้ างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
พร้ อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ทารายงานขอจ้ างฯ โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้งคณะกรรมการฯ
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่ อ)
2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างฯ แล้ว
ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างฯ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- การให้ เอกสารจ้ างฯ รวมทั้งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง จะให้ ไปพร้ อมกันกับการ
เผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างฯ เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ บริการทีป่ ระสงค์ จะเข้ ายื่นข้ อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารจ้ างฯ ตั้งแต่ วนั เริ่มต้ นประกาศจนถึงวันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้ างฯ
- ให้ กาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอเป็ นวันทาการเพียงวันเดียว นับถัดจาก
วันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างฯ
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่ อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย แล้ วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการผูย้ ื่น
ข้ อเสนอ แล้ วคัดเลือกผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพทีค่ รบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ ในเอกสารจ้ างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ให้ บริการผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่ จะให้ ผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญทีเ่ สนอไว้ แล้ วมิได้
- ผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
ได้ กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่ อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ ดาเนินการ ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอของผู้ให้ บริการรายทีถ่ ูกต้ อง ซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานของรัฐ แล้ วให้ เสนอจ้ างจากรายทีไ่ ด้ คะแนน
คุณภาพมากทีส่ ุ ด และจัดลาดับคะแนน
- ในกรณีทผี่ ้ ใู ห้ บริการรายทีค่ ดั เลือกไว้ ซึ่งได้ คะแนนคุณภาพมากทีส่ ุ ด
ไม่ ยอมเข้ าทาสั ญญาหรื อข้ อตกลงในเวลาที่กาหนด ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ทไี่ ด้
คะแนนคุณภาพมากทีส่ ุ ดในลาดับถัดไป
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (ให้ นาวิธีการจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)
กรณี มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรื อมีผยู ้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ผา่ นการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ า
มีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการ
เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐต่ อไป

กรณี ที่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
หรื อข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ าการจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือกใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี
จะสั่ งให้ ดาเนินการจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
ตามมาตรา 81 (1) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม 82 (1) แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้ นแต่
หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น
ให้ เริ่มกระบวนการจ้ างใหม่ โดยการจัดทา
รายงานขอจ้ างตามระเบียบฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีคดั เลือก

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ทารายงานขอจ้ างฯ โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐ ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ
- ให้ เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่อสร้ างโดยวิธีคดั เลือก เพื่อดาเนินการต่ อไป
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีคดั เลือก (ต่อ)

2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- จัดทาหนังสื อเชิญชวนผู้ให้ บริการทีม่ คี ุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้ เข้ ายื่น
ข้ อเสนอ ต่ อหน่ วยงานของรัฐ ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เว้ นแต่ มีผ้ ใู ห้ บริการดังกล่ าวน้ อกกว่ า
3 ราก โดยให้ คานึงถึงการไม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกันของผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอด้ วย
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอ ให้ รับซองข้ อเสนอของผูใ้ ห้ บริการ
พร้ อมจัดทาบัญชีรายชื่ อผู้ให้ บริการผู้มายื่นข้ อเสนอ และหากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่ าว
แล้ว ห้ ามรับเอกสารหลักฐานต่ างๆ เพิม่ เติม
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีคดั เลือก (ต่อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย แล้ วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ แล้ วคัดเลือกผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพทีค่ รบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ ในเอกสารจ้ างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่ จะให้ รายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้ แล้ วมิได้
- ผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
ได้ กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อรายนั้น
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีคดั เลือก (ต่อ)
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)
ให้คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างฯ ดาเนิ นการ ดังนี้
- พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอของผู้ให้ บริการรายทีถ่ ูกต้ อง ซึ่งมีคุณภาพและ
คุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานของรัฐ แล้ วให้ เสนอจ้ างจากรายทีไ่ ด้ คะแนน
คุณภาพมากทีส่ ุ ด และจัดลาดับคะแนน
- กรณีรายทีค่ ดั เลือกไว้ ไม่ เข้ าทาสั ญญาหรื อข้ อตกลงในเวลาที่กาหนด
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ด้ คะแนนมากทีส่ ุ ดในลาดับถัดไป
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีคดั เลือก (ต่อ)
กรณี มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรื อมีผยู ้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ผา่ นการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ า
มีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการเจรจา
กับผู้ให้ บริการรายนั้น แล้ วเสนอความเห็น
ต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐต่ อไป

กรณี ที่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
หรื อข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อพิจารณายกเลิก

 หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ าการจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือกใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่ งให้
ดาเนินการจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐ
จะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วย
เหตุอื่น ให้ เริ่มกระบวนการจ้ างใหม่
โดยการจัดทารายงานขอจ้ างตามระเบียบฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานขอจ้ างฯ
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ
- ให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งคณะกรรมการจ้ างฯ เพื่อดาเนินการต่ อไป

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิ น

- ให้ คณะกรรมการจ้ างฯ จัดทาหนังสื อเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะทางานนั้น
- พิจารณาข้ อเสนอของผู้ให้ บริการ เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอทีเ่ หมาะสม ถูกต้ อง
เป็ นประโยชน์ ต่อทางหน่ วยงานของรัฐมากทีส่ ุ ด และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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การจ้างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ
ให้ เจ้ าหน้ าที่จัดทาเอกสารงานจ้ างฯ
พร้ อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด

ให้ เจ้ าหน้ าที่จัดทารายงานขอจ้ างฯ
เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐโดยผ่ าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ เพื่อขอความเห็นชอบ
แล้วจึงดาเนินการต่ อไป

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
การให้ เอกสารการจ้ างฯ และเอกสารที่
เกีย่ วข้ อง จะให้ ไปพร้ อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่ วนั เริ่มต้ น
ประกาศจนถึงวันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่

ให้ เจ้ าหน้ าทีด่ าเนินการเผยแพร่ ประกาศ
ประกวดแบบในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่ วยงานของรัฐ
และให้ ปิดประกาศด้ วย เป็ นเวลาติดต่ อกัน
ไม่ น้อยกว่ า 7 วันทาการ
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การจ้ างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ (ต่ อ)
เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาการเปิ ดซอง
ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่ าง ๆ ของผู้ให้ บริการทุกราย

แล้ วคัดเลือกทีถ่ ูกต้ อง ครบถ้ วน
และให้ คดั เลือกผู้ทเี่ สนอแนวความคิด
ทีไ่ ด้ คะแนนด้ านคุณภาพมากทีส่ ุ ด
และจัดลาดับไว้

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ (ต่ อ)
เสนอรายงานผลการพิจารณาให้
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณา

ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ ของผู้ให้ บริการทีไ่ ด้ รับ
คัดเลือกแล้ วคัดเลือกผู้ให้ บริการที่ไม่ มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันไปสู่ ข้ันตอนที่ 2
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การจ้ างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ (ต่ อ)
ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ
(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้ องพัฒนาแนวความคิดจาก
ขั้นตอนที่ 1 แล้วให้ เป็ นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่ งให้ หน่ วยงานของรัฐ
ภายในเวลาที่กาหนด
(ข) เมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิ ดซองข้ อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้ คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน
แล้ วให้ คดั เลือกผู้ชนะการประกวดแบบทีไ่ ด้ คะแนนคุณภาพมากทีส่ ุ ด
และจัดลาดับ
(ค) ให้ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้ อมด้ วย
เอกสารทีไ่ ด้ รับไว้ ท้งั หมดเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อสั่ งการ
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
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