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บทที ่๑ 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ  

ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในด้านต่าง ๆ มากขึ ้น โดยที ่พระราชบัญญัติการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  25๖0 ได้ม ีการกำหนดเกี ่ยวกับวิธ ีการจ้างที ่ปร ึกษาไว้  3 วิธ ี  
ได้แก่ (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก และ (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ ่งหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องดำ เน ินการจ ัดจ ้ า งตามกระบวนการที ่ พระราชบ ัญญัต ิ ฯ  และระเบ ียบฯ ได ้กำหนดไว ้  
แต่เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษามีรายละเอียดและลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ทำให้หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง
ม ีแนวทางปฏิบ ัต ิท ี ่ ไม ่ เป ็นไปในแนวทางเด ียวกัน และอาจส่งผลให้ เก ิดข ้อผ ิดพลาดในการปฏ ิบ ัติ  
ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษา 
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ รวมถึงมีมาตรฐานในการปฏ ิบ ัติ  
เป็นไปแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดทำแนวทางการจ้างที ่ปรึกษา เพื ่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานของรัฐ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.1 จัดทำแนวทางการจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ กำหนด 
๒.2 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับการจ้างที่ปรึกษา 

ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ  

๓. นิยามศัพท์ 
“งานจ้างที ่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบ ุคคล 

เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเง ิน การคลัง ส ิ ่งแวดล้อม ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ  
หรือบริการให้คำปรึกษาหรือแนะนำ ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืน 
ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประกาศกำหนด และได้ขึ ้นทะเบียนที ่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที ่ปรึกษา 
จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ 
ในต่างประเทศ  
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บทที ่2 
การจดัทำรา่งขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา 

 
 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หมายถึง เอกสารที่กำหนดเงื่อนไข 
ในการย ื ่นข ้อเสนอซึ ่งประกอบด้วยเอกสารที่แสดงข้อมูล รายการ รายละเอียดเทคนิคของส ิ ่งของ  
หรืองานจ้าง ที่จะประกาศ หรือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้รับทราบถึงความต้องการ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง  ๆ  
ที่จำเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยที่หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดได้ตามความต้องการภายใต้หลักเกณฑ์ 
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และต้องดำเนินการให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 กล่าวคือ เปิดเผย 
โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ประกอบกับต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฯ มาตรา 9 ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการจัดทำ 
ร ่างขอบเขตของงานในงานจ ้างท ี ่ปร ึกษาไว ้ในข ้อ 103 โดยกำหนดให้ห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR อาจจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ และผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR ดังกล่าวจะต้องมีการกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งราคากลางงานจ้างที ่ปรึกษาด้วย โดยเนื ้อหาของ TOR  
ในงานจ้างที่ปรึกษามีแนวทางในการกำหนดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. ที่มาหรือความเป็นมา 
  เป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ทีส่นใจจะยื่นข้อเสนอ เข้าใจถึงความต้องการของหน่วยงานของรัฐ  

 2. วัตถุประสงค์ 
  เป็นสิ ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องการจะได้ร ับหรือผลงานที ่ได้จากการดำเนินโครงการ  
โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐด้วย 

 3. คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
  ผู้ที ่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  (๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม 
  (๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
  (๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 
ในราชกจิจานุเบกษา 
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  (7) เป็นบุคคลธรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพ 
   (7.1) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมิใช่  
การจ้างที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนบัสนุน  
พ.ศ. 2563 หรือ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2563 หรือ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อความว่า “ที ่ปรึกษา  
ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพให้บริการงานจ้างที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง สาขา ...............” 
   (7.2) กรณีใช ้ว ิธ ี เฉพาะเจาะจงก ับท ี ่ปร ึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ  
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 หรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
หรือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  
     (7.2.1) ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
       - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ใช้ข้อความว่า “ที ่ปรึกษาที ่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในสถาบันอุดมศึกษา
นั้น โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
       (๑) หัวหน้าโครงการหรือผู ้บริหารโครงการจะต้องเป็นบุคลากร 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น 
       (๒ )  การดำ เน ิ น ง านจะต ้ องดำ เน ิ นก าร โดยบ ุ คล ากรหลั ก 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในโครงการ” 
       - หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ใช้ข้อความว่า  
“ที่ปรึกษาที ่ เป็นหน่วยงานของรัฐตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีก ารจัดซื ้ อจัดจ้ างพัสดุ 
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563” 
     (7.2.2) ที ่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ข้อความว่า “ที ่ปรึกษา 
ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุที ่ร ัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”   
ทั้งนี้ กฎกระทรวงอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
  (8) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

 4. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
  การจ ัดทำขอบเขตของงานจ ้างท ี ่ปร ึกษาจะต ้องกำหนดให ้ช ัดเจนโดยละเอ ียด  
เพื่อให้ที่ปรึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงการดำเนินงานของที่ปรึกษาในโครงการ โดยอาจแบ่งการดำเนินงาน  
เป็นขั้นตอนหรืองวดงาน และจะต้องสอดคล้องกับผลงานที่จะต้องส่งมอบด้วย 

 5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  เป็นการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของที่ปรึกษา ซึ่งต้องกำหนดให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
และข้อจำกัดอ่ืน ๆ 
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 6. ผลงานที่จะต้องส่งมอบ 
  เป็นการกำหนดผลงานของที่ปรึกษาที่จะต้องส่งมอบ อาจจะเป็นในรูปแบบของรายงาน คู่มือ  
การฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องการผลงานอะไร ส่งมอบในงวดงานใด ทั้งนี้ ต้องกำหนด 
กรอบระยะเวลาการส่งมอบด้วย 

 7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติฯ  
ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที ่ปร ึกษา  (๒) ว ิธ ีการบริหารและวิธ ีการปฏิบัต ิงาน  
(๓) จำนวนบ ุคลากรท ี ่ ร ่ วมงาน  (๔) ประเภทของท ี ่ ปร ึ กษาท ี ่ ร ั ฐต ้ องการส ่ งเสร ิมหร ือสน ับสนุน  
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือก
ข ้อเสนองานจ ้างท ี ่ปร ึกษาโดยว ิธ ีประกาศเช ิญชวนทั ่ว ไปหร ืองานจ ้างท ี ่ปร ึกษาโดยว ิธ ีค ัดเล ือก   
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗๕ แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
ในการพิจารณาและการให้น้ำหนัก ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) กรณีงานจ้างที ่ปร ึกษาเพื ่อดําเนินงานประจำ งานที ่ม ีมาตรฐานเช ิงคุณภาพ 
ตามหลักวิชาชีพอยู ่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ย ื ่นข้อเสนอที ่ผ่านเกณฑ์  
ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด  
  (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน  
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม 
ด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด 
  (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ  
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
  ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา 
ได้จากประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื ่อง ตัวอย่างการพิจารณา
ลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้กำหนดกรณีตัวอย่างของการพิจารณาลักษณะความซับซ้อน 
ของงานจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ 
  (๑) งานจ้างที่ปรึกษาลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานจ้างที่ปรึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และที่ปรึกษาสามารถทำงานนั้นได้เป็นการทั่วไป เช่น งานจ้างที่ปรึกษา 
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอุทยานดาราศาสตร์ซึ ่งมีบุคลากรหลักที่มีประสบการณ์ในการสำรวจ  
และประเมินความพึงพอใจหรือการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติหรือการวิจัย และการสำรวจหรือการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรืองานจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีบุคลากรหลักที่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการปรับเปลี่ยนองค์กร  
หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หรือการบร ิหารองค์กรของภาคร ัฐ หร ืองานจ้างที ่ปร ึกษาดำเน ินการจ ัดทำฐานข้อมูลภาคบร ิการ  
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับเข้าสู่มาตรฐานซึ่งมีบุคลากรหลักที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยว การจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว มีนักสถิติ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
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  (๒) งานจ้างที่ปรึกษาลักษณะงานที่ซับซ้อน หมายถึง งานจ้างที่ปรึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ ต้องใช้ความประณีต และในงานจ้างนั ้นต้องมีบุคลากรร่วมงาน  
ที่มีหลากหลายของมาตรฐานวิชาชีพ เช่น งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดสาขา 
ที ่ปรึกษาซึ ่งประกอบด้วย สาขาการท่องเที ่ยว สาขาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สาขาการพัฒนาเมือง  
สาขาสิ ่งแวดล้อมหรืองานจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภั ยสารสนเทศ  
( ISMS Certification) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ที ่ต ้องม ีบ ุคลากรที ่ม ีประสบการณ์  
ด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือการตรวจสอบ
ด้านสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  
หรืองานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
  (๓) งานจ้างที่ปรึกษาลักษณะงานที่ซับซ้อนมาก หมายถึง งานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นโครงการ 
ลักษณะพิเศษจำเป็นต้องมีที ่ปรึกษาที่มีบุคลากรของมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สถาปนิก วิศวกร และที่ปรึกษา 
ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญพิเศษ ใช้ทักษะสูงเฉพาะด้าน เช ่น ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านนิวเคลียร์  
หรือโครงการขนาดใหญ่ที่มีการใช้สอยหลายประเภทหรือมีระบบพิเศษต่าง ๆ  เช่น งานจ้างที่ปรึกษาศึกษา
โครงการงานก่อสร้างสนามบินหรือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีอาคารหรือห้องวิจัยต่าง ๆ หรือสถานีอวกาศ  
หรืองานจ้างที่ปรึกษางานโครงการก่อสร้างสถานีย่อยใต้ดิน 

 8. บุคลากรที่ต้องการ 
  หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า บุคลากรที ่ต ้องการสำหรับโครงการนี้  
จะประกอบด้วยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง จำนวนกี่คน ประสบการณ์ทำงานของที่ปรึกษา  
จำนวนกี่ปี เพื่อที่หน่วยงานของรัฐสามารถนำรายละเอียดดังกล่าวไปใช้กำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
ต่อไปได ้

 9. วงเงินในการจัดหา 
  ให้ ระบุจำนวนเงินที ่หน่วยงานของรัฐได้ รับและ /หรือมี เพื ่ อใช้ ในการจัดจ้าง  
โดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 10. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
    ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นนิติบุคคลระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
เช่น กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
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บทที ่3 
หลักเกณฑร์าคากลางการจา้งที่ปรกึษา 

 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง 
ประกอบกับงานจ้างที ่ปรึกษาจะต้องจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง กำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 
เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที ่ 8 สิงหาคม 2556 เรื ่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที ่ปรึกษา  
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. แนวทางการคิดค่าตอบแทนของที่ปรึกษา 
  การคิดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาจะคำนวณจากค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง  
ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยสากล และเป็นวิธีการที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก  
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) และองค์กรระหว่างประเทศ
นิยมใช้ และเป็นวิธีการจ้างที่ปรึกษาของประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการส่งเสริมกิจการ  
ที่ปรึกษาไทยในมาตรการการเพ่ิมค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น  
เป็นการพิจารณาตามการคิดค่าบริการ โดยค่าบริการที่ปรึกษาจะประกอบด้วย  
  1.1 ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 
   - ในการให้บริการที่ปรึกษาโครงการ โดยทั่วไปจะมีการใช้บุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ  
(Key Professional Staff) หลากหลายสาขา ขึ ้นอยู ่กับขนาดและความยากง่ายของโครงการ และในการเสนอ
โครงการที ่ปร ึกษาจะต้องเสนอรายชื ่อผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ (Key Professional Staff) ท ุกคน พร ้อมประว ัติ   
ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล การศึกษา และประสบการณ์ในข้อเสนอทางวิชาการ (Technical Proposal) 
   - ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญแต่ละคนจะใช ้ เวลาในการดำเน ินงานในโครงการแตกต่างก ันไป  
แล้วแต่เนื้องานและปริมาณงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งจะมีการประมาณออกมาเป็นจำนวนคน - เดือน  
(Man - Month) จำนวนคน - วัน (Man - Day) หรือจำนวนคน - ชั ่วโมง (Man - Hour) ของแต่ละคน 
ที่จะใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 
   - ผู้เชี ่ยวชาญแต่ละคนจะมีอัตราค่าตอบแทน (Billing Rate) เฉพาะของตน  
ซึ่งอัตราค่าตอบแทนนี้ได้มาจากอัตราเงินเดือน (Basic Salary) คูณด้วยตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor)  
ซึ่งตัวคูณนี้เป็นสาระสำคัญตามคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้เพิ่มจากเดิมตามที่กระทรวงการคลังได้เคยกำหนดไว้ 
จากอัตราค่าตอบแทนที่จำนวน 2.145 เป็นจำนวน 2.64 เท่าของอัตราเงินเดือน 
   - ค่าบริการของผู ้เช ี ่ยวชาญแต่ละท่านในงานโครงการคือ การนำจำนวนเวลา  
คิดเป ็นจำนวนคน - เดือน คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนดังกล ่าว และค่าตอบแทนบุคลากรที ่ปร ึกษา 
(Remuneration) โดยรวม ก็คือผลรวมของค่าบริการแต่ละท่านในโครงการ 
   - บุคลากรสนับสนุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด 
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  1.2 ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที ่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ  

 2. แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทน 
  บริษัทที ่ปรึกษาจะได้ร ับอัตราค่าตอบแทนของที ่ปร ึกษาที ่เสนอในแต่ละตำแหน่ง 
ตามอัตราค่าตอบแทนใหม่จำนวน 2.64 เท่าของอัตราเงินเดือน โดยบริษัทที่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอ 
ทางด้านราคา พร้อมหลักฐานการเป็นที่ปรึกษาประจำกับบริษัทและหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัท  
ครบทุกด้าน ดังนี้ 
  2.1 ที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาที่เป็นพนักงาน
ประจำเต็มเวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 6 เดือน การเสนอที่ปรึกษาหลัก 
จะต้องแสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 2 ประเภท ได้แก่ 
   ประเภทที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย 
   (1) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
   (2) หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนที่นำไปใช้เป็นเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)  
ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรที่สามารถแสดง 
ความเป็นพนักงานประจำของบริษัท เช่น แบบ ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 1ก , ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91  
เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้าและใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร 
   ประเภทที่ 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
   (1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่า
บริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO  
   (2) มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อย  
ร้อยละ 30 ของพนักงานบริษัท 
   (3) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัท 
ในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ 
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ทั้งนี้ หากบริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถแสดงหลักฐานตามประเภทที่ 2 ได้ครบ 3 ข้อ ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน 
จะปรับลดตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 ที่ปรึกษาที่ไม่ได้ทำงานประจำในบริษัทที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษา  
จากสถาบันของรัฐ โดยค่าตัวคูณสำหรับที่ปรึกษาที่ไม่ได้ทำงานประจำเต็มเวลาตัวคูณอัตราค่าตอบแทนเทา่กับ 
1.43 เท่าของเงินเดือนพื้นฐาน ทั้งนี้  ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานอัตราค่าตอบแทนที่เคยได้รับ  
และสามารถอ้างอิงได้มาแสดง 
   สำหรับกรณีสถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา อัตราค่าตอบแทนเท่ากับ 1.76  
ซ่ึงในการเสนองานจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้ 
   (1) หลักฐานการจ้างที ่สามารถนำมาคำนวณเป็นอัตราเงินเดือนพื ้นฐานได้ เช่น  
ที่ปรึกษาโครงการในอดีต (ถ้าหากไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดง ให้ใช้อัตราเงินเดือนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
เท่าเทียมกันภายในบริษัทมาแสดง) 
   (2) หนังสือรับรองการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของที่ปรึกษาแต่ละคน 
    - ในกรณีบริษัทที่ปรึกษาที่เสนองานและได้รับการคัดเลือกมีการยืมตัวที่ปรึกษา 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งจากบริษัทอ่ืน ให้ใช้หลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทที่สังกัดมาแสดง 
    - ในกรณีที่ปรึกษาอิสระสามารถอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เคยได้รับ 

 3. แนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน  
  ข้อมูลอัตราเง ินเด ือนพื ้นฐาน (Basic Salary) ของ 5 กล ุ ่มว ิชาชีพ ประกอบด้วย  
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) การเงิน และงานวิจัย  
โดยแยกระดับวุฒิการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ยกเว ้นกลุ ่มว ิชาชีพ
สถาปัตยกรรมมีเฉพาะระดับปริญญาตรีที่ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล ประสบการณ์การทำงาน  
ของแต่ละกลุ่มวิชาชีพแยกเป็นรายปีตั้งแต่จบใหม่จนถึง 30 ปี และมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ในที่นี้ได้จัดแบ่ง 
ช่วงประสบการณ์ออกเป็นช่วง ช่วงละ 5 ปี เริ่มจากปีที่ 5 ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบวิชาชีพน่าจะมีประสบการณ์
พอที่จะเริ่มเป็นที่ปรึกษาระดับแรก รายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิชาชีพในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 5 โดยตัวเลข 
ที่แสดงในตารางใช้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณเท่านั้น สำหรับการยื่นข้อเสนอด้านราคาของแต่ละโครงการ 
บริษัทที่ปรึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นพนักงานประจำทำงานเต็มเวลากับบริษัท หลักฐานอัตราเงินเดือน 
และหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ 2 ด้วย 

หลักฐานบริษทั ตวัคณูอตัราคา่ตอบแทน 

กรณีท่ี 1 มีหลักฐานครบทั้ง 3 ข้อ 2.640 
กรณีท่ี 2 มีหลักฐานเพียง 2 ข้อ 2.585 
กรณีท่ี 3 มีหลักฐานเพียง 1 ข้อ 2.530 
กรณีท่ี 4 ไมม่ีหลักฐาน 2.475 



- 9 - 
 

  การจัดแบ่งจำนวนปีของประสบการณ์ของที่ปรึกษาออกเป็นช่วง ๆ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น 
สำหรับผ ู ้ท ี ่ม ีความสามารถสูงและม ีประสบการณ์ตรงในงานน ั ้น ๆ แต ่ม ีอาย ุการทำงานน ้อยกว่า  
สามารถคิดอัตราค่าจ้างเท่ากันหรือมากกว่าคนที่มีอายุการทำงานมากกว่าได้  
  อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของสาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 5 กลุ่มวิชาชีพข้างต้น ให้เทียบเคียง 
จากอัตราเงินเดือนของบุคลากรจากงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

ตารางที่ 1 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม 
ประสบการณ ์(ปี) อตัราเงนิเดอืนพืน้ฐาน (บาท/เดอืน) 

ปริญญาตร ี
5 - 10 23,400 - 31,500 

11 - 15 33,500 - 42,500 
16 - 20 45,100 - 57,200 
21 - 25 60,700 - 77,000 
26 - 30 81,700 - 103,700 

มากกว่า 30 ปี 110,100 
ปริญญาโท 

5 - 10 31,100 - 41,200 
11 - 15 43,600 - 54,500 
16 - 20 57,700 - 72,200 
21 - 25 76,300 - 95,500 
26 - 30 101,000 - 126,500 

มากกว่า 30 ปี 133,800 
ปริญญาเอก 

5 - 10 48,300 - 61,400 
11 - 15 64,400 - 78,100 
16 - 20 81,900 - 99,200 
21 - 25 104,100 - 126,200 
26 - 30 132,400 - 160,400 

มากกว่า 30 ปี 168,300 
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ตารางที่ 2 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มสถาปัตยกรรม 
ประสบการณ ์(ปี) อตัราเงนิเดอืนพืน้ฐาน (บาท/เดอืน) 

ปริญญาตร ี
5 - 10 24,500 - 32,800 

11 - 15 34,800 - 44,000 
16 - 20 46,600 - 58,900 
21 - 25 62,400 - 78,900 
26 - 30 83,600 - 105,600 

มากกว่า 30 ปี 112,000 
 
ตารางที่ 3 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ประสบการณ ์(ปี) อตัราเงนิเดอืนพืน้ฐาน (บาท/เดอืน) 
ปริญญาตร ี

5 - 10 36,100 - 55,200 
11 - 15 60,900 - 81,400 
16 - 20 84,300 - 105,900 
21 - 25 110,800 - 134,100 
26 - 30 141,900 - 172,300 

มากกว่า 30 ปี 180,100 
ปริญญาโท 

5 - 10 41,000 - 61,200 
11 - 15 67,300 - 88,300 
16 - 20 91,100 - 112,300 
21 - 25 116,900 - 138,800 
26 - 30 146,200 - 174,000 

มากกว่า 30 ปี 181,000 
ปริญญาเอก 

5 - 10 46,500 - 68,000 
11 - 15 74,400 - 95,800 
16 - 20 98,400 - 119,000 
21 - 25 123,400 - 143,600 
26 - 30 150,600 - 175,800 

มากกว่า 30 ปี 181,900 
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ตารางที่ 4 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน 
ประสบการณ ์(ปี) อตัราเงนิเดอืนพืน้ฐาน (บาท/เดอืน) 

ปริญญาตร ี
5 - 10 25,900 - 35,000 

11 - 15 37,100 - 46,900 
16 - 20 49,700 - 62,700 
21 - 25 66,500 - 83,900 
26 - 30 89,000 - 112,300 

มากกว่า 30 ปี 119,100 
ปริญญาโท 

5 - 10 42,800 - 81,600 
11 - 15 92,900 - 160,000 
16 - 20 170,000 - 223,000 
21 - 25 236,100 - 296,900 
26 - 30 314,400 - 396,000 

มากกว่า 30 ปี 419,600 
ปริญญาเอก 

5 - 10 62,400 - 124,700 
11 - 15 138,000 - 205,300 
16 - 20 216,400 - 261,000 
21 - 25 273,600 - 330,600 
26 - 30 346,700 - 419,700 

มากกว่า 30 ปี 440,300 
 
ตารางที่ 5 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน) 

ประสบการณ ์(ปี) อตัราเงนิเดอืนพืน้ฐาน (บาท/เดอืน) 
ปริญญาตร ี

5 - 10 24,000 - 33,800 
11 - 15 38,300 - 48,800 
16 - 20 51,800 - 65,500 
21 - 25 68,900 - 83,000 
26 - 30 86,500 - 112,200 

มากกว่า 30 ปี 118,700 
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ประสบการณ ์(ปี) อตัราเงนิเดอืนพืน้ฐาน (บาท/เดอืน) 
ปริญญาโท 

5 - 10 31,300 - 40,700 
11 - 15 45,400 - 57,000 
16 - 20 61,200 - 74,900 
21 - 25 79,400 - 94,000 
26 - 30 97,800 - 127,000 

มากกว่า 30 ปี 129,300 
ปริญญาเอก 

5 - 10 46,700 - 62,000 
11 - 15 66,200 - 80,700 
16 - 20 85,700 - 102,300 
21 - 25 106,500 - 124,000 
26 - 30 128,500 - 158,400 

มากกว่า 30 ปี 153,100 
 
แนวทางการกำหนดค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการหรือราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา 
 ค่าจ้างที ่ปรึกษาทั ้งโครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)  
กับค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการคำนวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เจ ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหร ือกำหนดวัตถ ุประสงค์ และขอบเขต 
การดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  2 กำหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จะเข้าดำเนินโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมกับประเมินระยะเวลาการทำงาน 
ของแต่ละคนที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้นำอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐานของที่ปรึกษาแต่ละคน (Basic salary) คูณกับ 
ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark - up Factor) และคูณกับระยะเวลาการทำงาน จะได้ค่าจ้างที่ปรึกษา  
ของแต่ละคนโดยผลรวมค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากร ( Remuneration)  
ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5 นำผลรวมค่าตอบเทนบุคลากรทั ้งโครงการรวมกับค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)  
โดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงได้ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ  
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ 
 

 
 

1 หัวหน้าโครงการ ปริญญาโท การเงิน/สาขาท่ีเก่ียวข้อง 20 1 คน 3 223,000.00     2.64 1,766,160.00    วงเงินรวม = (1) x (2) x (3) x (4)
2 ผู้เช่ียวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน ปริญญาโท การเงิน/สาขาท่ีเก่ียวข้อง 15 2 คน 4 160,000.00     2.64 3,379,200.00    "
3 ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาท่ีเก่ียวข้อง 15 1 คน 3 88,300.00       2.64 699,336.00       "
4 ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ปริญญาตรี นิติศาสตร์/สาขาท่ีเก่ียวข้อง 10 1 คน 2.5 33,800.00       2.64 223,080.00       "
5 ผู้เช่ียวชาญกลุ่มวิชาชีพวิจัย ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาท่ีเก่ียวข้อง 10 1 คน 4 33,800.00       2.64 356,928.00       "

1 ผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาตรี การเงิน/สาขาท่ีเก่ียวข้อง 1 คน 4 20,000.00       80,000.00         วงเงินรวม = (1) x (2) x (3)
2 เลขานุการ ปริญญาตรี - 1 คน 4 15,000.00       60,000.00         "

6,564,704.00    

1 รายงานฉบับเบ้ืองต้น 10 เล่ม 500.00         5,000.00           วงเงินรวม = (1) x (5) 
2 รายงานฉบับความก้าวหน้า 10 เล่ม 800.00         8,000.00           "
3 รายงานฉบับสมบูรณ์ 10 เล่ม 1,000.00      10,000.00         "

1 จัดประชุม คร้ังท่ี 1 1 คร้ัง 50,000.00         เหมาจ่าย
2 จัดประชุม คร้ังท่ี 2 1 คร้ัง 50,000.00         "
3 จัดประชุม คร้ังท่ี 3 1 คร้ัง 50,000.00         "

1 เหมาจ่าย 4 เดือน 20,000.00    80,000.00         วงเงินรวม = (1) x (5) 
253,000.00       

6,817,704.00    
477,239.28       

7,294,943.28   

ค่าจัดประชุมและสัมมนา

ค านวณราคากลาง

 ราคาต่อหน่วย
 (บาท)

(5)

 วงเงินรวม 
(บาท)

วุฒิการศึกษา สาขา
ประสบการณ์

(ปี)
จ านวน

(1)

คน - เดือน

(2)

วงเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม
รวมเป็นเงินจ านวน

ตัวคูณอัตรา
ค่าตอบแทน

(4)

วงเงินรวม

รายการ หน่วย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร + ค่าใช้จ่ายทางตรง

 Basic Salary 
(บาท)
(3)

ค่าวัสดุส้ินเปลือง

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
บุคลากรหลัก

หมายเหตุ

บุคลากรสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายทางตรง
ค่าจัดท ารายงาน - 13 - 
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 4. การกำหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
  กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ ่งอัตราค่าจ ้างที ่ปรึกษาต่างประเทศให้พิจารณาตามวุฒิการศึกษา  
และประสบการณ์การปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาในตำแหน่งที่ว่าจ้าง โดยใช้อัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษา  
(Billing Rate) ที่เคยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาสำหรับโครงการอื่น หรืออัตราค่าตอบแทนในการจ้างที่ปรึกษา
ต่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งสามารถ 
สรุปอัตราจ้างบริษัทท่ีปรึกษาได้ ดังนี้ 
  4.1 ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สำหรับกลุ่มการบริหารจัดการ  
เช่น ผู้จัดการโครงการ  
 

ประสบการณ ์(ปี) อตัราจ้างที่เหมาะสม (บาท) 
11 ปี ถึง 20 ปี 300,000 - 450,000 
21 ปี ถึง 30 ปี  450,000 - 600,000 

30 ปี ขึ้นไป 550,000 - 660,000 
 
  4.2 ที ่ปรึกษาต่างประเทศมีว ุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ ้นไป สำหรับด้านวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และสถาปนิก 
 

ประสบการณ ์(ปี) อตัราจ้างที่เหมาะสม (บาท) 
11 ปี ถึง 20 ปี 300,000 - 400,000 
21 ปี ถึง 30 ปี  350,000 - 600,000 

30 ปี ขึ้นไป 450,000 - 600,000 
 
ทั้งนี้ ประสบการณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศให้เริ่มนับจากประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษานั้น ๆ 
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 5. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา  
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอ ียดข้อม ูลราคากลางที ่หน ่วยงานของรัฐ 
ต้องประกาศสำหรับงานจ้างที่ปรึกษานั้น จะต้องบันทึกข้อมูลใน แบบ บก. 04  
 

 
 
วิธีการบันทึกข้อมูล 
 1. ชื ่อโครงการ ให้ระบุชื ่อโครงการตามที ่กำหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีการดำเนินการ ในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการ 
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ 
ในการจัดซื ้อจัดจ้าง กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที ่เป็นนิติบุคคลด้วย  
เช่น กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 3. วงเงินงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ ่ม)  
ที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ/หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 
 4. วันที ่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที ่ ให้ระบุวันที ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ได้อนุมัติจำนวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้น ๆ เป็นเงิน .... บาท ตัวอักษร (.....) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
ให้ระบุจำนวนเงินที่เป็นราคากลาง 
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 5. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา 
ตามความเหมาะสม ตามลักษณะของงานที ่จะจ ้างหร ือตามอัตราค ่าจ ้างของงาน ในลักษณะเดียวกัน 
ที่หน่วยงานของรัฐเคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจำนวนคน - เดือน (man - months) ตามประเภทที่ปรึกษา 
คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
  ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษาตามประเภทดังต่อไปนี้ 
   (๑) กลุ ่มงานวิชาชีพทั ่วไป หมายถึง กลุ ่มงานที่มีล ักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน   
เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์  
   (๒) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง  
เช่น ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (๓) กลุ ่มงานเชี ่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ ่มงานซึ ่งมีลักษณะที ่ต้องใช้ความรู้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลียร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และผลงาน 
ซึ่งมีผลต่อการพิจารณากำหนดค่าที่ปรึกษา 
  ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา (คน) ให้ระบุจำนวนเฉพาะบุคลากรหลัก 
 ๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุประมาณการจำนวนเงินที ่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  
การดำเนินงานของที่ปรึกษาในการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการแจง
รายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าวัสดุที ่ใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้น  ๆ ที่คู ่สัญญาจะต้องนำมาใช้ 
ในการดำเนินการตามสัญญา 
 ๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา
เป็นค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปต่างประเทศหรือของเจ ้าหน้าที ่ ในหน่วยงานของร ัฐที ่ เป ็นผ ู ้ว ่าจ ้าง   
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจำนวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้น ๆ 
 ๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (บาท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของที ่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการที่ ๕, ๖ และ ๗ ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้น ๆ เฉพาะเรื่อง 
 ๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย 
ให้กำหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำร่างขอบเขตของการจ้างที ่ปรึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๓   
หรือจะแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นมาคณะหนึ ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
เป็นผู้กำหนดราคากลางก็ได้ 
 ๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่อ้างอิง 
เพื่อคิดราคาที่ปรึกษา เช่น ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ  
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หมายเหตุ 
 1. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ด้วย (ถ้ามี)  
และหาก TOR มีราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการ
หรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 2. กรณีกำหนดจำนวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจำนวนเงิน 
ตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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บทที ่4 
กระบวนการจา้งทีป่รึกษา 

 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา  
ได้บัญญัติวิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับงานจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา 69 ถึงมาตรา 78 ไว้ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา  
ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามข้อ 101 ถึงข้อ 130 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. บททั่วไป 
  การจ้างที่ปรึกษาเป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยที ่ปรึกษาต้องเป็นที ่ปรึกษาที ่ได้ขึ ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที ่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่  
จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  
ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างที ่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  
โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้  
  หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที ่ปร ึกษาให้กับหน่วยงานของ รัฐแห่ง อ่ืน  
ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื ่อขอความเห็นชอบ และเมื ่อได้ร ับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดต่อไป 

 2. วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
  งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้  
  2.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไป 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
  2.๒ วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ  
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น  
มีที่ปรกึษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย 
  2.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที ่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ  
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
  หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ 
หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ 
เป็นงานประจำของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทำงานนั้น 
ได้เป็นการทั่วไป 
  (๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู ้ยื ่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 
การคัดเลือก 
   (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการ  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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   (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัด 
   (ง) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  (๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ใช้ทั ้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี 
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
   (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง   
(งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ) 
   (ค) เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที ่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ ได้ทำไว้แล้ว  
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค 
   (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจํากัดและมีวงเงิน
ค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
   (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
   (ฉ) เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้า 
จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
   (ช) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 3. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสำคัญ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
  3.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดผลงาน 
และประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
  3.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอ
แนวความคิด วิธีการ แผนงาน กำหนดระยะเวลาการทำงาน และการเสนอรายงานของที่ปรึกษาในการดำเนินงาน 
ตามขอบเขตของงาน เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม มีความครบถ้วนสมบูรณ์  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานจ้าง 
  3.๓ จำนวนบุคลากรที ่ร่วมงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดจำนวนบุคลากร  
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน (ถ้ามี) แต่ละคน 
ที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
  3.๔ ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 
  3.๕ ข้อเสนอทางด้านการเงิน เช่น หน่วยงานของรัฐอาจกำหนดเงื่อนไขให้ที ่ปรึกษา 
แสดงสถานะทางการเงินของที่ปรึกษาย้อนหลังไปเป็นระยะเวลา ....... ปี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน 
ของที่ปรึกษา 
  3.๖ เกณฑ์อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรืองานจ้างที่ปรึกษา 
โดยว ิธ ีค ัดเล ือก นอกจากให้พ ิจารณาเกณฑ์ด ้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัต ิฯ แล้ว  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ำหนัก ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประจำ งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ 
อยู ่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ย ื ่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว  
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด 
  (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน 
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม 
ด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด 
  (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 4. กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 
  4.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
   เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ   
โดยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
   (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
   (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
   (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
เมื ่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)  
  4.2 การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  
   ให้ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั ้งผ ู ้ร ับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
จ้างที่ปรึกษา โดยอาจแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งก็ได ้รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา  
   สำหรับองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของผู ้รับผิดชอบ 
ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็น 
และเหมาะสม 
  4.3 รายงานขอจ้างที่ปรึกษา  
   ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
   (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
   (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
   (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
   (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 
   (๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว 
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 
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   (๖) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 
   (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
   (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   (๙) ข้อเสนออื ่น ๆ เช ่น การขออนุมัต ิแต่งตั ้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที ่จำเป็น 
ในการจ้างที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 
   เมื ่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที ่ปร ึกษาแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 
  4.4 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
   ในการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาแต่ละครั ้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาขึ ้น เพื ่อปฏิบัติการตามระเบียบนี ้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา  
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
   (๒) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
   (๓) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
   ให้คณะกรรมการการดำเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำเป็น 
   คณะกรรมการในแต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ 
อย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที ่และความรับผิดชอบ  
ของผู ้ที ่ได้รับแต่งตั ้งเป็นสำคัญ และในกรณีการจ้างที ่ปรึกษาที ่ดำเนินการด้วยเงินกู ้ที ่กระทรวงการคลัง  
ได้ก ู ้ เง ินจากต่างประเทศ ให้มีผ ู ้แทนจากสำนักงานบริหารหนี ้สาธารณะเข้าร ่วมเป็นกรรมการด้วย   
ทั้งนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง กรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น  
   ในกรณีจำเป็นหรือเพื ่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั ้งบุคคลอื ่นร่วม  
เป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามระเบียบฯ  
ข้อ 106 วรรคหนึ ่ง และคณะกรรมการดำเนินการจ้างที ่ปร ึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั ้งผ ู ้ชำนาญการ  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  
   สำหรับองค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นำความตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  4.5 วิธีการจ้างที่ปรึกษา กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้  
   (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
    (1.1) การจัดทำเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวน  
     ให้เจ้าหน้าที ่จัดทำเอกสารจ้างที ่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยการทำเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวน  
ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีสาระสำคัญ  
ตามที่กำหนดไว้ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ ปรึกษาและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
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     การกำหนดวัน เวลาการยื ่นข้อเสนอในเอกสารจ้ างที ่ปร ึ กษา  
และประกาศเชิญชวนตามระเบียบฯ ข้อ 109 วรรคหนึ่ง ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา โดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ เพียงวันเดียว 
    (1.2) การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
     เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษา
เตรียมการจัดทำเอกสารเพื ่อยื่นข้อเสนอด้วย การให้เอกสารจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั ่วไป  
รวมทั ้งเอกสารที ่เก ี ่ยวข้องให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที ่ปร ึกษา  
ตามระเบียบฯ ข้อ 110 วรรคหนึ่ง เพื่อให้ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้าง  
ที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
     เมื ่อถึงกำหนดวันยื ่นซองข้อเสนอในงานจ้างที ่ปร ึกษาโดยวิธ ีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอ 
    (1.3) การยื่นซองข้อเสนอ  
     ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซอง 
จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั ้งนั ้น และส่งถึง 
หน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื ่นว่า
เอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
     ให้เจ้าหน้าที ่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุว ันและเวลาที ่ร ับซอง  
ในกรณีท่ีปรึกษามายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ท่ีปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพ่ือดำเนินการต่อไป 
     สำหรับการยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
    (1.4) การเปิดซองข้อเสนอ และการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา 
     เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำเนินการดังนี้ 
     (1.4.๑) เป ิดซองข ้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหล ักฐานต ่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
     (1.4.๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใด
เปลี ่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า ที ่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติ  
ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ 
ของที่ปรึกษารายนั้น ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ 
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และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
     (1.4.๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้อง  
ตามข้อ 1.4.๒ และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด และจัดลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย  กรณีที ่ปรึกษา 
รายที่คัดเลือกไว้ซึ ่งเสนอราคาต่ำสุด ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนด  
ตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป กรณีท่ีมีที่ปรึกษาเสนอราคา
ต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิ ธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา  
และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด 
     (1.4.๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
       (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 
       (ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
       (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน 
       (ง) หล ักเกณฑ์การพิจารณาคัดเล ือกข้อเสนอ พร ้อมเกณฑ์  
การให้คะแนน 
       (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอ 
ของที่ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
     (1.4.5) เมื ่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 
หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  
มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรอง
กับที่ปรึกษารายนั้น 
       ในกรณีที ่ ไม่มีที ่ปรึกษาเข้ายื ่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั ้น  
ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒ ) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก  
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื ่น ให้เริ ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ  
ข้อ ๑๐๔  
    (1.5) การต่อรองราคา  
     การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษา 
ที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 
     (1.5.1) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรอง
ราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้วและราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  
แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  
ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 
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     (1.5.2) ถ้าดำเนินการตามข้อ ๑ แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที ่ปรึกษา 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายเพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลา 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 
ยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน  
ที ่จะจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที ่ส ูงกว่านั ้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที ่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 
     (1.5.3) ถ้าดำเนินการตามข้อ ๒ แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น
และดำเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการ 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั ่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัด เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  
ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ 
จะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้าง 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ 
    (1.6) การรายงานผลการพิจารณา  
     ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ 
แล้วแต่กรณีเสร็จสิ ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั ่วไป  
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   (2) วิธีคัดเลือก 
    (2.1) การเชิญชวนที่ปรึกษา 
     เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือดำเนินการต่อไป 
    (2.2) การย ื ่นซองข ้อเสนอ  การเป ิดซองข ้อเสนอ และการดำเน ินการ 
ของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
     (2.2.1) จัดทำหนังสือเชิญชวนที ่ปรึกษาที ่ม ีค ุณสมบัติตามที ่กำหนด 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด 
น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำ 
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 
     (2.2.2) ในการย ื ่นซองข ้อเสนอ ที ่ปร ึกษาท ี ่ประสงค ์จะย ื ่นข ้อเสนอ 
จะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึง
หน่วยงานของรัฐผู ้ดำเนินการจ้างโดยยื ่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐาน  
ที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
       ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  
ในกรณีท่ีปรึกษามายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ท่ีปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น เพ่ือดำเนินการต่อไป 
     (2.2.3) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอ 
ของที ่ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั ้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา  
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ที่มายื่นข้อเสนอ เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด  
ในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษา  
     (2.2.4) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอ 
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการ 
ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
     (2.2.5) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ  
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื ่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ในกระบวนการพิจารณา  
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ  
ที ่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าที ่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื ่อนไข  
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการตัดรายชื ่อของที ่ปรึกษารายนั ้น ออก 
จากการคัดเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน 
การตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
     (2.2.6) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตามข้อ 2.2.๕  
และผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกำหนดและจัดลำดับ และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ 
หรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด 
       (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกราย 
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที ่กำหนด  
ให้คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลำดับถัดไป ตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี 
     (2.2.๗) ในกรณีท่ีมีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
       (ก) กรณีตามข้อ 2.2.๖ (ก) ให้พิจารณาผู ้ท ี ่ได ้ร ับคะแนน 
ด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
       (ข) กรณีตามข้อ 2.2.๖ (ข) ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 
     (2.2.๘) จัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้นำความในระเบียบฯ  
ข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     (2.2.9) เม ื ่อคณะกรรมการดำเน ินงานจ้างท ี ่ปร ึกษาโดยว ิธ ีค ัดเล ือก 
ได้พิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๐ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษา 
เข ้าย ื ่นข ้อเสนอหลายรายแต ่ผ ่านการค ัดเล ือกเพ ียงรายเด ียว ให ้ เสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น  
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
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การดำเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง  
(๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ 
โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ 
    (2.3) การต่อรองราคา  
     ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก 
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ดำเนินการ ดังนี้  
     (2.3.1) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรอง
ราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้วและราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  
หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  
แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา  
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 
     (2.3.2) ถ้าดำเนินการตามข้อ 2.3.๑ แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที ่ปรึกษา 
ที ่ผ ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายเพื ่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันยื ่นซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลา 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 
ยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน  
ที่จะจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที ่สูงกว่านั ้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที ่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว  
เป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากท่ีปรึกษารายนั้น 
     (2.3.3) ถ้าดำเนินการตามข้อ 2.2.๒ แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็น 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิก 
การจ้างในครั ้งนั ้นและดำเนินการประกาศเช ิญชวนทั ่ ว ไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ  
พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ 
    (2.4) การรายงานผลการพิจารณา 
     ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้  
ในหนังสือเชิญชวนเสร็จสิ ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกรายงานผล 
การพิจารณาและความเห็นพร ้อมด้วยเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้องทั ้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   (3) วิธีเฉพาะเจาะจง  
    (3.1) การเชิญชวนที่ปรึกษาหรือการเจรจาต่อรองราคา และการดำเนินการ 
ของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
     เมื ่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที ่ปรึกษา 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
     (3.1.๑) จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื ่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
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     (3.1.๒) พิจารณาข้อเสนอของที ่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที ่ปรึกษา 
รายนั ้นโดยตรง เพื ่อให้ได้ข ้อเสนอที ่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต ่อหน่วยงานของรัฐมากที ่สุด  
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น 
    (3.2) การรายงานผลการพิจารณา 
     ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที ่ปร ึ กษาโดย เฉพาะเจาะจง 
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 5. อำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา  
  เมื ่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาแล้ว ให้เสนอ 
ผู ้มีอำนาจอนุมัติส ั ่งจ้าง โดยการสั ่งจ้างงานจ้างที ่ปรึกษาครั ้งหนึ ่ง ให้เป็นอำนาจของผู ้ดำรงตำแหน่ง 
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  โดยผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบฯ ดังนี้ 
  (1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 
   ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 
  (๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
   ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเงินงบประมาณ 
  (๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
   ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (๔) รัฐวิสาหกิจ 
   ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
  (5) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
   ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 
  (๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
   ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจเหนือ 
ขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง 
  (๗) ในกรณีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ตาม (๑) - (๖) 
   ผู ้มีอำนาจเหนือขึ ้นไปหนึ ่งชั ้น ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชา ผู ้กำกับดูแล หรือผู ้ควบคุม 
ชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณี 
  (๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
เป็นผู้ใช้อำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง 
  (๙) ให้ผู ้ร ักษาการตามระเบียบมีอำนาจออกประกาศกำหนดแก้ไขเพิ ่มเติมประเภท  
ของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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  รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดผู้มีอำนาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๗ แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

 6. การประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา  
  เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที ่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั ้นและแจ้งให้ที ่ปร ึกษา  
ที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

 7. ค่าจ้างที่ปรึกษา  
  อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  
เช ่น ล ักษณะของงานที ่จะจ ้าง อ ัตราค่าจ ้างของงานในลักษณะเดียวกันที ่หน ่วยงานของรัฐอื ่นเคยจ้าง  
จำนวนคน - เดือน (man - months) เท่าที่จำเป็น ดัชนีค่าครองชีพ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้าง 
ที่ปรึกษาตามท่ีผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนด (ถ้ามี) ด้วย 

 8. ค่าจ้างล่วงหน้า  
  ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า  
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที ่เป็นคู ่สัญญาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน
อิเล ็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเง ินที ่ได ้ร ับล่วงหน้าไปนั ้น และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่คู ่สัญญา เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง 
ที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั ้งนี ้ ให้กำหนดเป็นเงื ่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วย สำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้  
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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บทที ่5 
การทำสญัญาและหลกัประกนั 

 
1. การทำสัญญา 

    ๑.๑ บททัว่ไป  
 หน่วยงานของรัฐต้องทำส ัญญาตามแบบที ่คณะกรรมการนโยบาย การจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด และหากการทำสัญญารายใด 
ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามที ่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้   
เว ้นแต่หน่วยงานของร ัฐเห ็นว่าจะมีป ัญหา ในทางเสียเปรียบหรือไม ่ร ัดก ุมพอ ก็ให้ส ่งร ่างส ัญญานั้ น 
ไปให้สำนักงานอัยการสูงส ุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  และในกรณีที ่ไม ่อาจทำสัญญาตามแบบ 
คณะกรรมการนโยบายกำหนดได้ และจำเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทำสัญญาตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  
ก็ให้กระทำได ้
 สำหรับกรณีจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทำ
ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการนโยบายประกาศ กำหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
เรื ่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ประกาศ  
ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  
ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
 (1) ชื่อสัญญาหรือข้อตกลง  
 (2) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง  
 (3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการชำระเงิน  
 (4) กำหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา  
 (5) ค่าปรับ (ถ้ามี)  
 (6) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถ้ามี)  
 (7) การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)  
 (8) การบอกเลิกสัญญา  
 (9) การระงับข้อพิพาท (ถ้ามี)  
 (10) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา  
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาตาม (1) - (10) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญา 
เป็นภาษาไทยด้วย 
 นอกจากนี ้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญา 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดก็ได้ เฉพาะในกรณีตามนัยมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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    ๑.๒ การลงนามในสัญญา  
 การลงนามในสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และจะกระทำได้ ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๑๗ 
หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
ให้ทำการจัดซื ้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื ้อจัดจ้างที ่มีความจําเป็นเร่งด่วนตาม พระราชบัญญัติฯ  
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ ่ง (๑) (ค) หรือการจัดซื ้อจ ัดจ ้างโดยวิธ ีเฉพาะ เจาะจง หรือการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
ที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๖ วรรคสอง 

     ๑.๓ การกำหนดค่าปรับ  
 ในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวัน 
ในอัตราหรือจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

     ๑.4 การจ้างช่วง  
 สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหนึ่ง  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  
ถ้าคู ่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกําหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

๒. หลักประกัน 

    ๒.๑ หลักประกันสัญญา 
 ในการกำหนดมูลค่าของหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้า 
ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที ่จัดซื ้อจัดจ้างครั้งนั ้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื ้อจัดจ้าง  
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้  
ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วย 
 สำหรับการคืนหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้า 
ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว นอกจากนี้ การคืนหลักประกัน 
ที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที ่ผู ้ยื ่นข้อเสนอ  
หรือคู ่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู ้ยื่ นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ผู้ค้ำประกันทราบด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือ  
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 หากสัญญามีการแก้ไขและมีผลทำให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในกรณีเพิ่มขึ้น  
คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น  
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     ๒.๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
 หากหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับไป  
เป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือนำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืน
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

     ๒.๓ หลักประกันผลงาน  
 ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชำระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน  
ที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน  
หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศท่ีมีอายุการค้ำประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดมาวางค้ำประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  
ทั้งนี้ ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
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บทที ่6 
การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

 
 ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดเุพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) กำกับและติดตามงานจ้างที ่ปร ึกษาให้เป็นไปตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ในส ัญญา 
หรือข้อตกลง 
  (๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง 
  (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
  (๔) เมื ่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว   
ให้รับงานจ้างที ่ปรึกษาไว้และถือว่าที ่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั ้งแต่วันที ่ที ่ปรึกษานำผลงาน  
มาส ่งแล ้วมอบแก ่ เจ ้าหน ้าที่ พร ้อมก ับทำใบตรวจร ับ โดยลงช ื ่อไว ้ เป ็นหล ักฐานอย ่างน ้อย ๒ ฉบับ  
มอบแก่ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
   ในกรณีที ่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาแล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
  (๕) ในกรณีกรรมการตรวจร ับพัสด ุบางคนไม่ยอมร ับงาน ให ้กรรมการดังกล ่าว 
ทำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
ให้รับผลงานนั้นไว้ จงึดำเนินการตาม (๔) 

 2. การแก้ไขสัญญา  
  สัญญาหรือข ้อตกลงเป็นหน ังส ือท ี ่ ได ้ลงนามแล ้วจะแก้ไขไม ่ได ้ เว ้นแต่ในกรณี  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา ๙7 วรรคหนึ่ง (๑) - (๔) 
แล ้วแต่กรณี ให ้อย ู ่ ในด ุลพิน ิจของผู ้ม ีอำนาจที ่จะพิจารณาอนุม ัต ิให ้แก ้ไขได้  ซ ึ ่งอำนาจในการอนุมัติ 
ให้มีการแก้ไขสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 165 วรรคสาม กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา  
ซึ่งย่อมจะต้องพิจารณาตามวงเงินที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๑๒๗ และผู้ที ่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขนั้น 
เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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 3. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา 
  หากสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐ 
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ  
และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย  
ซึ่งการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู ่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู ้มีอำนาจที ่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที ่มีเหตุเกิดขึ ้นจริง เฉพาะในกรณีตามพระราชบัญญัติฯ  
มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๑) - (๔) แล้วแต่กรณี  
  สำหร ับกรณีท ี ่ม ี เหต ุเก ิดจากความผ ิดหร ือความบกพร ่องของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที ่คู ่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอ่ืน  
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกําหนดเวลา  
แห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู ่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว  
ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
หากมิได้แจ้งภายในเวลาที ่กำหนด คู ่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื ่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา 
ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง 
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 4. การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  
  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง  
(๑) - (๔) แล้วแต่กรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา  
  นอกจากนี ้ หากปรากฏว่าคู ่ส ัญญาไม่สามารถปฏิบัต ิตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ
หรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอม
เสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรน 
การบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น 

 5. การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  
  การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบ  
ของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
 
หมายเหตุ สามารถสืบค้นแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐได้ที่ http://www.gprocurement.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

Workflow 

งานจา้งทีป่รึกษาดว้ยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ. ม. 11 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 
(ระเบียบฯ ข้อ 103) 

จัดทำเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ระเบียบฯ ข้อ 109) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่่ปรึกษา 
(ระเบียบฯ ข้อ 109) 

จัดทำรายงานขอจ้างที่่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ระเบียบฯ ข้อ 104) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่่ปรึกษา 
(ระเบียบฯ ข้อ 110) 

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอ 
(ระเบียบฯ ข้อ 110 วรรคหนึ่ง) 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เปิดซองข้อเสนอ และดำเนินการพิจารณาผล 

(ระเบียบฯ ข้อ 114) 

คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(ระเบียบฯ ข้อ 117) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง  

(ระเบียบฯ ข้อ 118) 

ประกาศผลผูช้นะ 
งานจ้างที่ปรึกษา  

(ระเบียบฯ ข้อ 118) 
 

ลงนามในสัญญาตามแบบ 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลง 

ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุธรณ์ผลการพจิารณา 
(พรบ. ม. 66 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 161) 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
และการให้น้ำหนัก (พรบ. ม. 75 และ ม. 76 วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 126) 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

- เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0903/ว 99 ลว. 20 พ.ย. 46 

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 
ลว. 8 ส.ค. 56 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 206 ลว. 1 พ.ค. 62 

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อ  
หน่วยงานของรัฐนัน้ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน

ประกาศผลในระบบ e – GP (พรบ. ม. 117) 



- ๓๖ - 
 

งานจา้งทีป่รึกษาดว้ยวธิีคดัเลอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ. ม. 11 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 11) 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจัดทำ
หนังสือเชิญชวนไปยังที่ปรึกษา (ระเบียบฯ ข้อ 120 (1)) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่่ปรึกษา 
(ระเบียบฯ ข้อ 119) 

จัดทำรายงานขอจ้างที่่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ระเบียบฯ ข้อ 104) 

ที่ปรึกษาที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตามวัน เวลาที่กำหนด 
(ระเบียบฯ ข้อ 120 (3)) 

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล 
(ระเบียบฯ ข้อ 120 (4)) 

คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง  

(ระเบียบฯ ข้อ 123) 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

- เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 ราย  
- จัดทำบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีคณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญชวน 

- จัดทำบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมายื่นข้อเสนอ 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกใน 
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  

(ระเบียบฯ ข้อ 123)  

ลงนามในสัญญาตามแบบ 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลง 

ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุธรณ์ผลการพจิารณา 
(พรบ. ม. 66 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 161) 

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อ  
หน่วยงานของรัฐนัน้ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน

ประกาศผลในระบบ e – GP (พรบ. ม. 117) 

จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 
(ระเบียบฯ ข้อ 103) 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
และการให้น้ำหนัก (พรบ. ม. 75 และ ม. 76 วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 126) 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0903/ว 99 ลว. 20 พ.ย. 46 

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 
ลว. 8 ส.ค. 56 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 206 ลว. 1 พ.ค. 62 



- ๓๗ - 
 

งานจา้งทีป่รึกษาดว้ยวธิีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ. ม. 11 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 11) 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังที่ปรึกษา/เจรจาต่อรองราคา 

(ระเบียบฯ ข้อ 124 (1)) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่่ปรึกษา 
(ระเบียบฯ ข้อ 124) 

จัดทำรายงานขอจ้างที่่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ระเบียบฯ ข้อ 104) 

คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง  

(ระเบียบฯ ข้อ 125) 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกใน 
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(ระเบียบฯ ข้อ 125)  

ลงนามในสัญญาตามแบบ 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลง 
(พรบ. ม. 66 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 161) 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

- เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

ไม่จำต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (พรบ. ม. 66) 

จัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง 
(ระเบียบฯ ข้อ 103) 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
และการให้น้ำหนัก (พรบ. ม. 75 และ ม. 76 วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 126) 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0903/ว 99 ลว. 20 พ.ย. 46 

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 
ลว. 8 ส.ค. 56 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 206 ลว. 1 พ.ค. 62 



- ๓๘ - 
 

ระยะเวลาในการดำเนนิงานจา้งทีป่รึกษาในแตล่ะวธิี (โดยประมาณ) 
 

ลำดบั ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ระยะเวลาดำเนนิการโดยประมาณ (วนัทำการ) 
หมายเหต ุวธิปีระกาศ 

เชญิชวนทัว่ไป 
วธิคีดัเลอืก 

วธิี
เฉพาะเจาะจง 

1 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง  1 1 1  
2 จัดทำร่างขอบเขตของงาน  7 7 7  
3 จัดทำราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา  7 7 7  
4 จัดทำรายงานขอจ้างท่่ีปรึกษา 1 1 1  
5 จัดทำเอกสารจ้างที่ปรึกษา  3 - -  
6 นำเสนอรายงานขอจ้างท่่ีปรึกษา 1 1 1  
7 เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่่ปรึกษา 5 - -  

8 

คณะกรรมการดำเนินการจ้างท่ีปรกึษา 
วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือ
เชิญชวนไปยังที่ปรึกษา 

- ๑ 1  

9 
ที่ปรึกษาที่ได้รบัหนังสือเชิญชวน 
ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ท่ีกำหนด  

- 1 1  

1๐ 
ระยะเวลาในการเตรียมการให้ที่ปรึกษาในการ
เสนอราคา 

๑๕ ๑๕ -  

1๑ เสนอราคา 1 - -  

12 
คณะกรรมการฯ เปดิซองข้อเสนอและ
ดำเนินการพิจารณาผล 

๓ ๓ ๓  

13 
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณา
และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

1 1 1  

14 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูม้ีอำนาจอนุมัติ
ซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา  

1 1 1  

15 ประกาศผู้ผลชนะงานจ้างที่ปรึกษา 1 1 1  
16 รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ ์ 7 7 -  
๑๗ ลงนามในสัญญา  1 1 1  

รวมระยะเวลาการจา้งทีป่รกึษาโดยประมาณ ๕๕ ๔๘ 26  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- ๓๙ - 
 

ตวัอยา่ง 
การจดัทำรา่งขอบเขตของงาน และการกำหนดเกณฑ์การใหน้ำ้หนกัคะแนน  

สำหรับการจา้งทีป่รึกษา 
  

1. ความเป็นมา 
  (หน่วยงานของรัฐต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ...) 

2. วัตถุประสงค์1 
  2.1 เพื ่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และเครื ่องมือในการติดตามและประเมินผล
โครงการ ................................ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ .........................  

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
 ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื ่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ ่งรวมถึงนิต ิบ ุคคลที ่ผ ู ้ท ิ ้งงาน  
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว  
  3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่…………………..2  
ณ ว ันท ี ่ ได ้ร ับประกาศเช ิญชวนหร ือหน ังส ือเช ิญชวนให ้ เข ้ามาย ื ่นข ้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ  
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ 
  3.9 ไม่เป็นผู ้ได้รับเอกสิทธิ ์หรือความคุ ้มกัน ซึ ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที ่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา  
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
   กรณีที ่ข ้อตกลงฯ กำหนดให้ผู ้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ ่งเป็นผู ้เข้าร ่วมค้าหลัก  
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

 
1 กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
2 ระบุหน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้าง 
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   สำหรับข้อตกลงฯ ที ่ไม่ได ้กำหนดให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมค้ารายใดเป็นผู ้ เข ้าร ่วมค้าหลัก  
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
  3.11 ที ่ปร ึกษาที ่จะเข ้าร ่วมการเสนองานกับหน่วยงานของร ัฐ ต ้องเป ็นที ่ปร ึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
  3.12 คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

4. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา3  
 ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ 
  4.1 ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินโครงการ ...................... จากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  4.2 ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบและเป็นความคาดหวังในการดำเนินโครงการ ......................  
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  4.3 จัดประชุมและจัดสัมมนาหรือประชาพิจารณ์ 
   - จัดประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า ....... ครั ้ง โดยมีผู ้เข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า ........ คน  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ ...................... จากหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้อง พร้อมนำข้อมูล ความเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะจากการประชุมมาร่วมพิจารณาในการกำหนด
แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการ ...................... 
   - จัดสัมมนาหรือประชาพิจารณ์ จำนวน ........ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า ......... คน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และจัดทำรายงานสรุปผล
การสัมมนาหรือประชาพิจารณ์ พร้อมนำผลการสัมมนาและผลการรับฟังความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงแนวทาง 
การดำเนินโครงการ ...................... ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  4.4 การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ ...................... โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   - จัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการ ..................... . โดยดำเนินการตามแนวทาง 
ที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 4.1 และ 4.2 อย่างละเอียด 
   - จ ัดเก ็บรวบรวมข้อม ูลโครงการ ...................... จากแหล่งข ้อมูลที ่น ่าเช ื ่อถือ  
และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียด 
  4.5 จัดทำคู ่มือโครงการ ...................... ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง โดยรวมการจัดทำ 
Workflow (ตั้งแต่แผนปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการ อธิบายแนวทางการปฏิบัติงานโดยละเอียด) และเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางแก้ไข 

5.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 
  ระยะเวลาดำเนินการ เช่น 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 
 
 
 
 

 
3 กำหนดให้ช ัดเจนเกี ่ยวกับการดำเนินงานของที ่ปร ึกษา ซึ ่งสามารถดำเนินการได้ ตามความจำเป็น 
และเหมาะสม 
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6.  ผลงานที่จะต้องส่งมอบ4  
  ผลงานที่จะส่งมอบและงวดงานที่ส่งมอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับข้อ ๔ ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

งวดงาน งานทีจ่ะสง่มอบ กำหนดส่งมอบ 
งวดงานที่ 1 1.1 จัดประชุมเริ่มต้นโครงการ จำนวน ......... ครั้ง 

1.2 ส่งมอบรายงานเบื้องต้น จำนวน ........ ชุด 
 โดยรายงานเบ ื ้ องต ้นอย ่ างน ้อยต ้องประกอบด ้ วย  
แผนการดำเน ินงานของที ่ปร ึกษา แนวทางการดำเน ินงาน  
และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ภายใน ......... วัน  
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

งวดงานที่ 2 2.1 นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมจัดประชุม 
ภายใน ....... วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
2.2 ส ่งมอบผลงาน (ตามท ี ่กำหนดในขอบเขตของงาน)  
โดยจ ัดทำรายงานความก ้ าวหน ้ า  พร ้อมจ ัดทำสร ุปผล 
การจัดประชุม และผลการจัดสัมมนาเพื ่อรับฟังความคิดเห็น 
จำนวน ....... ชุด  
 

ภายใน ......... วัน  
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

งวดงานที่ 3 3.1 ส ่ งมอบงาน (ตามท ี ่ กำหนดในขอบเขตของง าน )  
พร ้อมส ่งมอบฐานข ้อม ูลท ี ่ ใช ้ ในการว ิ เคราะห ์ในร ูปแบบ  
Excel / Word 
3.2 นำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จำนวน ....... ชุด 
พร้อมจัดประชุมและจัดทำสรุปผลการประชุม 
 

ภายใน ......... วัน  
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

งวดงานที่ 4 4.1 ส่งมอบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จำนวน ....... ชุด 
พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ 
Power Point  
4.2 ส่งมอบคู ่ม ือโครงการ ...................... จำนวน ...... ชุด  
พร้อมไฟล์อเิล็กทรอนิกส์ 
 

ภายใน ......... วัน  
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 
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7. เงื่อนไขการชำระเงิน5 
  ................................ 6 จะแบ่งงวดการชำระเงินออกเป็น ....... งวด ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวนร้อยละ .......... ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบ  
และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ 1 ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์ 
  งวดที่ 2 ชำระเงินจำนวนร้อยละ .......... ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบ  
และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ 2 ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์ 
  งวดที่ 3 ชำระเงินจำนวนร้อยละ .......... ของวงเงินตามสัญญา ภายหลั งที่ได้ทำการส่งมอบ 
และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ 3 ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์ 
  งวดที่ 4 ชำระเงินจำนวนร้อยละ .......... ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบ  
และผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ 4 ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์ 

8. วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมาณ เช่น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

9. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกเกณฑ์ด้านคุณภาพตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 75 
ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที ่ปร ึกษา  (๒) ว ิธ ีการบริหารและวิธ ีการปฏิบัต ิงาน  
(๓) จำนวนบ ุคลากรท ี ่ ร ่วมงาน  (๔) ประเภทของท ี ่ปร ึกษาท ี ่ร ัฐต ้องการส ่ง เสร ิมหร ือสน ับสนุน  
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และจะต้องกำหนดสัดส่วน 
ของน้ำหนักในการให้คะแนน ร้อยละ 100 โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ....... 7  
 ตัวอย่าง  
  ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาให้คะแนนและน้ำหนัก ดังนี้ 
  1. เกณฑ์ด้านคุณภาพ กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนน เพื่อใช้ในการประเมิน 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอร้อยละ 100 โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา   ร้อยละ 20  
    (1) ผลงานของที่ปรึกษา     (ร้อยละ 10) 
    (2) ประสบการณ์เฉพาะ    (ร้อยละ 10) 
   1.2 วิธีการบรหิารและวิธีการปฏิบัติงาน   ร้อยละ 30 
    (1) วิธีการบริหารงาน     (ร้อยละ 20) 
    (2) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน   (ร้อยละ 10) 
   1.3 จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน     ร้อยละ 40 
   1.4 ข้อเสนอทางด้านการเงิน     ร้อยละ 10 
 
 
 

 
5 กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับข้อ ๖ ผลงานที่จะต้องส่งมอบ 
6 ระบุหน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้าง 
7 กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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  ตัวอย่างวิธีการประเมินและการให้คะแนน 
   1.1 ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา   ร้อยละ 20 
    ที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดผลงานและประสบการณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
เช่น หนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา  
    (1) ผลงานของที ่ปรึกษา ที ่ปรึกษามีผลงานการจ้างที ่ปรึกษาประเภทเดียวกัน 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ....................... เชื่อถือ (ร้อยละ 10)  

 
    (2) ประสบการณ์เฉพาะ จำนวนผลงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า ..... ปี ซึ ่งเป็นผลงาน
ประเภทเดียวกันกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ร้อยละ 10)  

 
   1.2 วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน   ร้อยละ 30 
    (1) วิธีการบริหารงาน นำเสนอแนวทางในการบริหารงานของที่ปรึกษา โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นำเสนอรายการ (ร้อยละ 20) ดังนี้ 

 
 
 
 
 

เกณฑก์ารพจิารณาทีใ่หค้ะแนน คะแนน 
(1.1) ผลงานของที่ปรึกษา ในวงเงินตั้งแต่ ..................... บาท ขึ้นไป 100 
(1.2) ผลงานของที่ปรึกษา ในวงเงินตั้งแต่ ..................... บาท ถึง ................... บาท 80 
(1.3) ผลงานของที่ปรึกษา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ............... บาท  60 

เกณฑก์ารพจิารณาทีใ่หค้ะแนน คะแนน 
(2.1) ผลงานของที่ปรึกษา จำนวน ...... งาน ขึ้นไป 100 
(2.2) ผลงานของที่ปรึกษา จำนวน ...... งาน   80 
(2.3) ผลงานของที่ปรึกษา จำนวน ...... งาน 60 

เกณฑก์ารพจิารณาทีใ่หค้ะแนน คะแนน วธิกีารประเมนิ 
(1.1) การแบ่งการดำเนินงานเป็นกลุ ่มงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

30  ผ ู ้ ประเม ินจะพ ิจารณาจากเอกสาร 
ที่ผู ้ยื่นข้อเสนอยื่นมา โดยจัดทำเป็นรูปแบบ
เอกสารขนาดกระดาษ A4 และผู ้ประเมิน 
จะให้คะแนนตามรายการที ่ผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอ 
นำเอกสารยื่นมา เช่น ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสาร
ตามข้อ (1.1) (1.2) (1.3) และ (1.4) มายื่น
ให้กับหน่วยงานของรัฐ  
 กรณีน ี ้  ผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอจะได ้คะแนน  
90 คะแนน 

(1.2) โครงสร ้างองค ์กรของบ ุคลากรของ 
ที่ปรึกษา 

20 

(1.3) หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก 20 
(1.4) รายละเอียดการทำงานของบุคลากรหลัก 20 
(1.5) รายละเอียดการทำงานของบุคลากร
สนับสนุน 

10 

รวม 100 



- ๔๔ - 
 

    (2) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน โดยนำเสนอแนวคิด แผนงาน และวิธีการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา พร้อมกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม (ร้อยละ 10) 

เกณฑก์ารพจิารณาทีใ่หค้ะแนน คะแนน วธิกีารประเมนิ 
(2.1) แสดงรายละเอ ียดแนวค ิด แผนงาน  
และว ิธ ีการปฏ ิบ ัติ สอดคล ้องก ับขอบเขต 
ของงานจ้างที่ปรึกษาตรงประเด็นได้อย่างชัดเจน
และครบถ้วน  

100  ผ ู ้ ประเม ินจะพ ิจารณาจากเอกสาร 
ที่ผู ้ยื ่นข้อเสนอยื่นมา โดยอาจจัดทำเป็นแผน 
การดำเนินงาน เช่น Flowchart การดำเนินงาน 
หลักการแนวคิดในการดำเนินงานตามขอบเขต
ของงานจ้างที ่ปรึกษา โดยจัดทำเป็นรูปแบบ
เอกสารขนาดกระดาษ A4  

(2.2) แสดงรายละเอ ียดแนวค ิด แผนงาน  
และว ิธ ีการปฏ ิบ ัติ สอดคล ้องก ับขอบเขต 
ของงานจ้างที่ปรึกษาตรงประเด็น 

80 

(2.3) แสดงรายละเอ ียดแนวค ิด แผนงาน  
และวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษาตรงประเด็นเพียงบางส่วน 

50 

(2.4) แสดงรายละเอ ียดแนวค ิด แผนงาน  
และวิธ ีการปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับขอบเขต 
ของงานจ้างที่ปรึกษาหรือไม่มีข้อมูล 

0 
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   1.3 จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน    ร้อยละ 40 
    โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน (ถ้ามี) แต่ละคน 
ที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ซึ่งผู้ประเมินจะให้คะแนนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    1.3.1 ด้านประสบการณ์ของที่ปรึกษา คะแนนรวมทั้งสิ้น 70 คะแนน  
    1.3.2 ด้านวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับที่ ............................... 8 กำหนด คะแนนรวมทั้งสิ้น 30 คะแนน  
    โดยพิจารณาให้คะแนนกับที่ปรึกษา จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 
 

    (1) ผู้จัดการโครงการ จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 20 ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน/สาขาที่เก่ียวข้อง  
 

ลำดบั รายการ 
ประสบการณ ์

(ป)ี 
วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
ดา้นประสบการณ ์

(20 คะแนน) 
ดา้นวุฒกิารศกึษา 

(10 คะแนน) 
มากกวา่  
30 ป ี

มากกวา่ 
25 ป ี

มากกวา่ 
20 ป ี

20 ป ี ปรญิญาเอก ปรญิญาโท 

(1) ผู้จัดการโครงการ 20 ปริญญาโท การเงิน/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
20 

คะแนน 
1๘ 

คะแนน 
1๖ 

คะแนน 
1๔ 

คะแนน 
10 

คะแนน 
7 

คะแนน 
 

  เช่น ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 27 ปี กรณีนี้ ผู้จัดการโครงการจะได้
คะแนนด้านประสบการณ์ 18 คะแนน และคะแนนด้านวุฒิการศึกษา 10 คะแนน รวมคะแนนของผู้จัดการโครงการ เป็นจำนวน 28 คะแนน  
  

 
8 ระบุหน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้าง 
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     (2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 15 ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน/สาขาที่เก่ียวข้อง 

 

  เช่น ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 15 ปี กรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มวิชาชีพการเงิน จะได้คะแนนด้านประสบการณ์ 10.5 คะแนน และคะแนนด้านวุฒิการศึกษา 4.2 คะแนน รวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน เป็นจำนวน 14.7 คะแนน  
 

     (3) ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 15 ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

  เช่น ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวน 20 ปี กรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้คะแนนด้านประสบการณ์ 12 คะแนน และคะแนนด้านวุฒิการศึกษา 4.2 คะแนน รวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจำนวน 16.2 คะแนน   

ลำดบั รายการ 
ประสบการณ ์

(ป)ี 
วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

คะแนนเตม็ 20.5 คะแนน 
ดา้นประสบการณ ์

(15 คะแนน) 
ดา้นวุฒกิารศกึษา 

(5.5 คะแนน) 
มากกวา่  
25 ป ี

มากกวา่ 
20 ป ี

มากกวา่ 
15 ป ี

15 ป ี ปรญิญาเอก ปรญิญาโท 

(2) ผู้เชี่ยวชาญกลุม่วิชาชีพการเงิน 15 ปริญญาโท การเงิน/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
15 

คะแนน 
13.๕ 

คะแนน 
12 

คะแนน 
๑๐.๕ 

คะแนน 
5.๕ 

คะแนน 
4.2 

คะแนน 

ลำดบั รายการ 
ประสบการณ ์

(ป)ี 
วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

คะแนนเตม็ 20.5 คะแนน 
ดา้นประสบการณ ์

(15 คะแนน) 
ดา้นวุฒกิารศกึษา 

(5.5 คะแนน) 
มากกวา่  
25 ป ี

มากกวา่ 
20 ป ี

มากกวา่ 
15 ป ี

15 ป ี ปรญิญาเอก ปรญิญาโท 

(3) 
ผู้เชีย่วชาญวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15 ปริญญาโท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

15 
คะแนน 

13.๕ 
คะแนน 

12 
คะแนน 

10.5 
คะแนน 

5.๕ 
คะแนน 

4.2 
คะแนน 
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     (4) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร/์สาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

  เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย จำนวน 22 ปี กรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมายจะได้คะแนนด้านประสบการณ์ 10 คะแนน และคะแนนด้านวุฒิการศึกษา 3.8 คะแนน รวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นจำนวน 13.8 คะแนน 
 

     (5) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพวิจัย จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  เช่น ผู้เชี ่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพวิจัยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จำนวน 10 ปี กรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพวิจัยจะได้คะแนนด้านประสบการณ์ 7 คะแนน และคะแนนด้านวุฒิการศึกษา 2.8 คะแนน รวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพวิจัย 
เป็นจำนวน 9.8 คะแนน 

  

ลำดบั รายการ 
ประสบการณ ์

(ป)ี 
วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

คะแนนเตม็ 14.5 คะแนน 
ดา้นประสบการณ ์

(10 คะแนน) 
ดา้นวุฒกิารศกึษา 

(4.5 คะแนน) 
มากกวา่  
20 ป ี

มากกวา่ 
15 ป ี

มากกวา่ 
10 ป ี

10 ป ี
ปรญิญา

เอก 
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

ตร ี

(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 10 ปริญญาตร ี นิติศาสตร์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
10 

คะแนน 
๙ 

คะแนน 
๘ 

คะแนน 
๗ 

คะแนน 
๔.๕ 

คะแนน 
3.8 

คะแนน 
2.8 

คะแนน 

ลำดบั รายการ 
ประสบการณ ์

(ป)ี 
วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

คะแนนเตม็ 14.5 คะแนน 
ดา้นประสบการณ ์

(10 คะแนน) 
ดา้นวุฒกิารศกึษา 

(4.5 คะแนน) 
มากกวา่  
20 ป ี

มากกวา่ 
15 ป ี

มากกวา่ 
10 ป ี

10 ป ี
ปรญิญา

เอก 
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

ตร ี

(5) 
ผู้เชี่ยวชาญกลุม่วิชาชีพ
วิจัย 

10 ปริญญาตร ี
เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขา 

ที่เกี่ยวข้อง 
10 

คะแนน 
9 

คะแนน 
๘ 

คะแนน 
๗ 

คะแนน 
๔.๕ 

คะแนน 
3.8 

คะแนน 
2.8 

คะแนน 
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   1.4 ข้อเสนอทางด้านการเงิน    ร้อยละ 10 
    เพื่อตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของที่ปรึกษา ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลต่าง
ระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดง 
ค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ  
  2. การคิดคะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา  
   (1) คะแนนด้านคุณภาพและด้านราคา มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
   (2) โดยกำหนดอัตราส่วนระหว่างคะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา เช่น 
    - คะแนนด้านคุณภาพ  ร้อยละ 809  
    - คะแนนด้านราคา  ร้อยละ 2010 
   (3) การคิดคะแนนด้านคุณภาพ ให้หน่วยงานของรัฐนำคะแนนจากเกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ในข้อ 1 มาคำนวณในส่วนของคะแนนด้านคุณภาพ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 
 
 
 
 
เช่น หากได้คะแนนจากเกณฑ์ด้านคุณภาพในข้อ 1 จำนวน 90 คะแนน จะคิดเป็นจำนวน 72 คะแนน  

ของคะแนนด้านคุณภาพ (
(๙๐ × ๘๐)

๑๐๐
) 

  
   (4) การให้คะแนนด้านราคา  

 
   เช่น โครงการ A มีผู ้ยื ่นข้อเสนอจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ก บริษัท ข บริษัท ค  
และบริษัท ง ซึ่งแต่ละรายเสนอราคา ดังนี้ 
    บริษัท ก  เสนอราคา 20,000,000 บาท  
    บริษัท ข  เสนอราคา 20,200,000 บาท  
    บริษัท ค  เสนอราคา 20,750,000 บาท 
    บริษัท ง   เสนอราคา 21,020,000  บาท 
 

 
9 อาจกำหนดมากกว่าร้อยละ 80 
10 อาจกำหนดมากกว่าร้อยละ 20 

เกณฑก์ารพจิารณาการทีใ่หค้ะแนนดา้นราคา คะแนน 
1) ผู้เสนอราคาต่ำสุด 100 

2) ผู้เสนอราคารายอ่ืนลำดับรองลงมาจะได้คะแนนตามสัดส่วน จะคิดจากสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
 
 
 
 

 

(คะแนนจากเกณฑ์ด้านคุณภาพ  × อัตราส่วนของคะแนนด้านคุณภาพ)

๑๐๐
 = ...... คะแนน 

 ๑๐๐ − (
(ราคาของผู้เสนอรายอื่น − ราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุด)

ราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุด
× ๑๐๐)= ..... คะแนน 

                                  100 



- ๔๙ - 
 

พิจารณาได้ว่า บริษัท ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จะได้คะแนน 100 คะแนน ส่วนผู้เสนอราคารายอ่ืนให้คำนวณ ดังนี้ 
 

   บริษัท ข   ๑๐๐ − (
(20,200,000 − 20,000,000)

20,000,000
× ๑๐๐)= 99 คะแนน 

 

   บริษัท ค   ๑๐๐ − (
(20,750,000 − 20,000,000)

20,000,000
× ๑๐๐) = 96.25 คะแนน 

 

   บริษัท ง   ๑๐๐ − (
(21,020,000 − 20,000,000)

20,000,000
× ๑๐๐)= 94.90 คะแนน 

 
จากนั้นให้หน่วยงานของรัฐนำคะแนนที ่ได้มาคำนวณในส่วนของคะแนนด้านราคาในอัตราร้อยละ 20  
โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้  
 

   บริษัท ก  (
(๑๐๐ ×๒๐)

๑๐๐
) = 20 คะแนน 

 

   บริษัท ข  (
(๙๙ ×๒๐)

๑๐๐
) = 19.80 คะแนน 

 

   บริษัท ค  (
(๙๖.๒๕ ×๒๐)

๑๐๐
) = 19.25 คะแนน 

 

   บริษัท ง   (
(๙๔.๙๐ ×๒๐)

๑๐๐
) = 18.98 คะแนน 
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10. บุคลากรที่ต้องการ11 
  บุคลากรของทีมงานที ่ปร ึกษา จะต้องมีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์  
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

11. อัตราค่าปรับ 
  กรณีที่ที ่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ..............  12 ของวงเงินค่าจ้าง นับถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ 
ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน และได้ตรวจรับงานแล้ว 
 
 
 

 
11 กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
12 กำหนดอัตราค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 162 

ลำดบั รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ประสบการณ ์
ในด้านที่เกี่ยวขอ้ง 

ไมน่อ้ยวา่ (ป)ี 
วฒุิการศึกษา 

(1) บุคลากรหลัก 

(1.1) ผู้จัดการโครงการ ..... ............ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา 
......................... หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

(1.2) 
ผู ้เชี ่ยวชาญด้าน ............. เช่น 
การเง ิน บ ัญช ี เศรษฐศาสตร์  
กฎหมาย เป็นต้น 

..... ............ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา 
......................... หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

(1.3) ...... อ่ืน ...... ..... ............ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา 
........................ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) บุคลากรสนับสนุน 

(2.1) นักวิเคราะห์ด้าน .......... ..... ............ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา 
......................... หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

(2.2) ผู้ประสานงานและเลขานุการ ..... ............ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา 
........................ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

(2.3) ...... อ่ืน ...... ..... ............ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา 
........................ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 
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12. เงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ …….13 (................)  
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื ่อเป็นประกันผลงาน หรือที ่ปรึกษาอาจนําหนังสือค้ำประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญา 
มามอบใหผู้้ว่าจา้ง ทั้งนี ้เพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แกท่ี่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินคา่จ้างงวดสุดท้าย 

13. หลักประกันสัญญา 
  ที่ปรึกษาซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ .................... 14  
ต้องวางหลักประกันส ัญญาจ้างที ่ปร ึกษาเป็นจำนวนเง ินเท่าก ับร ้อยละ ๕ ของราคาจ ้างที ่ปร ึกษา  
ให้ ......................... 15 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
  (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้  
  (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที ่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื ่อบริษัทเงินทุนที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว 

14. เอกสารการยื่นข้อเสนอ16  
  ที ่ปรึกษาจะต้องยื ่นซองข้อเสนอซึ ่งประกอบด้วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตามข้อ ๑  
และข้อ ๒ ซึ่งแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๑. ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

 
13 กำหนดอัตราเงินประกันผลงานตามระเบียบฯ ข้อ 174 
14 ระบุหน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้าง 
15 ระบุหน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้าง 
16 กำหนดเอกสารให้สอดคล้องกับท่ีต้องใช้ในการพิจารณา 
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   (๒) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื ่นสำเนา  
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีที ่ปรึกษาเป็นที ่ปรึกษาร่วมกันในฐานะเป็นผู ้ร ่วมค้า ให้ยื ่นสำเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
    (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
   (6) …………………………… (เอกสารอ่ืน ๆ) …………………………… 
  2. ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที ่ที ่ปรึกษามอบอำนาจ 
ให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของที่ปรึกษาในการเสนอราคาแทน 
   (๒) สำเนาหนังสือร ับรองการขึ ้นทะเบียนเป็นที ่ปร ึกษาของศูนย์ข ้อมูลที ่ปร ึกษา 
กระทรวงการคลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (3) การเสนอที่ปรึกษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ดังนี้ 
    (3.1) หากเป็นที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษา 
ที ่ เป ็นพนักงานประจำเต ็มเวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบ ัต ิงานกับบร ิษ ัทไม ่น ้อยกว ่า 6 เด ือน  
การเสนอที่ปรึกษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 2 ประเภท ได้แก่ 
     ประเภทที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย 
     1) หล ักฐานแสดงการเป ็นพน ักงานประจำเต ็มเวลาก ับบร ิษ ัทท ี ่ปร ึกษา  
โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
     2) หน ั งส ือแสดงอ ัตรา เง ิน เด ื อนท ี ่นำ ไปใช ้ เป ็น เง ิน เด ื อนพ ื ้ นฐาน  
(Basic Salary) ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร  
ที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัท เช่น แบบ ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 1ก , ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 
เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้าและใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร 
     ประเภทที ่  2 หล ักฐานแสดงการพัฒนาของบร ิษ ัทตามว ัตถ ุประสงค์ 
ประกอบด้วย 
     1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นการแสดงว่า
บริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO  
     2) มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อย 
ร้อยละ 30 ของพนักงานบริษัท 
     3) ม ี ใบร ับรองการประก ันว ิชาช ีพ (Professional Indemnity Insurance)  
ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ 
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ทั้งนี้ หากบริษัทท่ีปรึกษาไม่สามารถแสดงหลักฐานตามประเภทที่ 2 ได้ครบทั้งหมดได้ ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน
จะปรับลดตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (3.2) หากเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ได้ทำงานประจำในบริษัทที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาอิสระ  
และที่ปรึกษาจากสถาบันของรัฐ ที ่ปรึกษาที ่กล่าวข้างต้นไม่ได้ทำงานประจำกับบริษัท  ที ่ปรึกษาดังกล่าว 
จะต้องแสดงหลักฐานอัตราค่าตอบแทนที่เคยได้รับและสามารถอ้างอิงได้มาแสดง 
    สำหรับกรณีสถาบันของร ัฐที ่ ให ้บร ิการงานที ่ปร ึกษา ในการเสนองานจะต ้อง 
แสดงหลักฐาน ดังนี้ 
    1) หลักฐานการจ้างที่สามารถนำมาคำนวณเป็นอัตราเงินเดือนพื้นฐานได้ เช่น ที่ปรึกษา 
ในโครงการในอดีต (ถ้าหากไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดง ให้ใช้อัตราเงินเดือนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
ภายในบริษัทมาแสดง) 
    2) หนังสือรับรองการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของที่ปรึกษาแต่ละคน 
         - ในกรณีบริษัทที่ปรึกษาที่เสนองานและได้รับการคัดเลือกมีการยืมตัวที่ปรึกษา  
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งจากบริษัทอ่ืน ให้ใช้หลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทที่สังกัดมาแสดง 
         - ในกรณีที่ปรึกษาอิสระสามารถอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เคยได้รับ 
   (4) รายละเอียดและขอบเขตงานจ้าง เช่น 
    - หนังส ือร ับรองผลงานการจ ้างท ี ่ปร ึกษาประเภทเด ียวกันและเป็นผลงาน 
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ....................... เชื่อถือ 
    - รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคลากรหลัก 
และบุคลากรสนับสนุน (ถ้ามี) พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง  
    - งบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว 
    - .…………………………… (เอกสารอ่ืน ๆ) …………………………… 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ 
   (6) …………………………… (เอกสารอ่ืน ๆ) …………………………… 

15. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสารและผลการดำเนินงาน 17 
  ข้อมูลและเอกสารที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายใต้ โครงการ......................นี้  
ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ มิได้ เว้นแต่จะได้รับ  
การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเท่านั้น  
 

 
17 กำหนดเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

หลักฐานบริษทั ตวัคณูอตัราคา่ตอบแทน 

กรณีท่ี 1 มีหลักฐานครบทั้ง 3 ข้อ 2.640 
กรณีท่ี 2 มีหลักฐานเพียง 2 ข้อ 2.585 
กรณีท่ี 3 มีหลักฐานเพียง 1 ข้อ 2.530 
กรณีท่ี 4 ไมม่ีหลักฐาน 2.475 
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16. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : …. 18 
  สถานที่ติดต่อ ..... 
  หมายเลขโทรศัพท์ .... 

17. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 
  ผ ู ้ สนใจสามารถด ู รายละเอ ี ยดได ้ที่  www…19 หร ือ  www.gprocurement.go.th20  
หรือสอบถามมายังหมายเลขโทรศัพท์ .... ในวัน เวลาราชการ  
  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สอบถามมายัง ………………….21  ผ่านทางอีเมล 
………………... ภายในวันที ่ ................. โดย………..……….22 จะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของ………………….23  และwww.gprocurement.go.th  

 
18 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง 
19 เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง 
20 กรณีใช้วิธีคัดเลือก ไม่ต้องระบุ www. gprocurement.go.th 
21 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง 
22 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง 
23 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง 
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ตวัอยา่งตารางผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ สำหรบังานจา้งทีป่รกึษา 

ตารางที ่1 การพจิารณาใหค้ะแนนในเกณฑด์า้นคุณภาพ (ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรกึษา และวธิกีารบรหิารและวธิกีารปฏบิัตงิาน) 
 

รายละเอยีด 
คะแนน

เต็ม 

ผูป้ระกอบการ A ผูป้ระกอบการ B ผูป้ระกอบการ C 

คะแนน 
ที่ได ้

ความเหน็ประกอบ 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเหน็ประกอบ 

คะแนน 
ที่ได ้

ความเหน็ประกอบ 

1.1 ผลงานและประสบการณ์ของทีป่รกึษา 

(1) ผลงานของที่ปรึกษา  100 100 
สอดคล้องกับข้อ (1.1) 

80 
สอดคล้องกับข้อ (1.2) 

60 
สอดคล้องกับข้อ (1.3) 

เนื่องจาก ….. เนื่องจาก ….. เนื่องจาก ….. 

(2) ประสบการณ์เฉพาะ  100 80 
สอดคล้องกับข้อ (2.2) 

100 
สอดคล้องกับข้อ (2.1) 

60 
สอดคล้องกับข้อ (2.3) 

เนื่องจาก ….. เนื่องจาก ….. เนื่องจาก ….. 

1.2 วธิกีารบริหารและวธิกีารปฏบิตัิงาน 

(1) วิธีการบริหาร  100 100 
ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร
ข้อ (1.1) (1.2) (1.3) 
(1.4) และ (1.5) 

90 
ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร
ข้อ (1.1) (1.2) (1.3) 
และ (1.4) 

70 
ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร
ข ้อ (1.1) (1.2) และ 
(1.3) 

(2) วิธีปฎิบัติงานตามขอบเขต
ของงาน 

100 100 
สอดคล้องกับข้อ (2.1) 

80 
สอดคล้องกับข้อ (2.2) 

50 
สอดคล้องกับข้อ (2.3) 

เนื่องจาก ….. เนื่องจาก ….. เนื่องจาก ….. 

- 55 - 
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ตารางที ่2 การพจิารณาใหค้ะแนนในเกณฑด์า้นคุณภาพ (จำนวนบคุลากรทีร่ว่มงาน) 
 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม 
ผูป้ระกอบการ 

A 
ผูป้ระกอบการ 

B 
ผูป้ระกอบการ 

C 
หมายเหต ุ

1.3 จำนวนบุคลากรทีร่ว่มงาน 

(1) ผูจ้ดัการโครงการ 

ประสบการณ์ทำงาน 20 20 20 14   

วุฒิการศึกษา 10 10 7 7   

(2) ผูเ้ชีย่วชาญกลุม่วชิาชีพการเงนิ 

ประสบการณ์ทำงาน 15 15 13.5 10.5   

วุฒิการศึกษา 5.5 5.5 5.5 4.2   

(3) ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประสบการณ์ทำงาน 15 15 15 10.5   

วุฒิการศึกษา 5.5 5.5 4.2 4.2   

(4) ผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมาย 

ประสบการณ์ทำงาน 10 9 8 7   

วุฒิการศึกษา 4.5 4.5 4.5 2.8   

(5) ผูเ้ชีย่วชาญกลุม่วชิาชีพวจิยั 

ประสบการณ์ทำงาน 10 10 8 7   

วุฒิการศึกษา 4.5 4.5 4.5 2.8   

รวมคะแนน 100 99 90.2 70   
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หมายเหต ุตัวอย่างประกอบการพิจารณาการให้คะแนนของตารางที่ 2  
ผู้ประกอบการ A  

(1) ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน และมีประสบการณ์ทำงาน
เกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 32 ปี  

(2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน และมีประสบการณ์
ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 28 ปี  

(3) ผู ้เชี่ยวชาญวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 26 ปี 

(4) ผู้เชี ่ยวชาญด้านกฎหมาย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์
ทำงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย จำนวน 18 ปี  

(5) ผู ้เช ี ่ยวชาญกลุ ่มว ิชาช ีพว ิจ ัย  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 21 ปี  
 

ผู้ประกอบการ B  
(1) ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน และมีประสบการณ์ทำงาน

เกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 31 ปี  
(2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน และมีประสบการณ์

ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 22 ปี  
(3) ผู้เชี่ยวชาญวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 26 ปี 
(4) ผู้เชี ่ยวชาญด้านกฎหมาย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์

ทำงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย จำนวน 12 ปี  
(5) ผู ้เช ี ่ยวชาญกลุ ่มว ิชาช ีพว ิจ ัย  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 13 ปี  
 

ผู้ประกอบการ C  
(1) ผู้จัดการโครงการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน และมีประสบการณ์ทำงาน

เกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 20 ปี  
(2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิชาชีพการเงิน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน และมีประสบการณ์

ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน จำนวน 15 ปี  
(3) ผู้เชี่ยวชาญวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 ปี 
(4) ผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงาน

เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย จำนวน 10 ปี  
(5) ผู ้เช ี ่ยวชาญกลุ ่มว ิชาช ีพว ิจ ัย  มีว ุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ปี  
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ตารางที ่3 การพจิารณาใหค้ะแนนในเกณฑด์า้นคุณภาพ (ขอ้เสนอทางการเงนิ)  
 

รายละเอยีด 
คะแนน

เต็ม 

ผูป้ระกอบการ A ผูป้ระกอบการ B ผูป้ระกอบการ C 

คะแนนที่
ได ้

ความเหน็ประกอบ 
คะแนนที่

ได ้
ความเหน็ประกอบ 

คะแนนที่
ได ้

ความเหน็ประกอบ 

1.4 ขอ้เสนอทางการเงนิ  

ผลต ่างระหว ่างส ินทร ัพย ์ส ุทธิ  
ห ักด ้ วยหน ี ้ ส ิ นส ุทธ ิท ี ่ ป ร ากฏ 
ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ
ร ับรองแล ้ว ซ ึ ่ งจะต ้องแสดงค่า 
เป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา  
2 ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ  

100 100 

ค่าเป็นบวกติดต่อกัน
เป ็นระยะเวลา 2 ปี
ส ุดท ้าย  ก ่อนว ันยื่น
ข้อเสนอ  

100 

ค่าเป็นบวกติดต่อกัน
เป ็นระยะเวลา 2 ปี
ส ุดท ้าย  ก ่อนว ันยื่น
ข้อเสนอ  

100 

ค่าเป็นบวกติดต่อกัน
เป ็นระยะเวลา  2 ปี
ส ุดท ้าย ก ่อนว ันยื่น
ข้อเสนอ  
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ตารางที ่4 สรปุผลการให้คะแนนเกณฑด์า้นคณุภาพ (คา่นำ้หนัก 100 คะแนน) 
 

รายละเอยีด 
คา่นำ้หนกั 
(รอ้ยละ) 

คะแนนเตม็ 
 คะแนนทีไ่ด ้ 

 ผูป้ระกอบการ   ผูป้ระกอบการ   ผูป้ระกอบการ  
  A   B   C  

1.1 ผลงานและประสบการณข์องทีป่รกึษา (รอ้ยละ 20)           

(1) ผลงานของที่ปรึกษา 10 100           10.00              8.00              6.00  
(2) ประสบการณ์เฉพาะ 10 100             8.00            10.00              6.00  

1.2 วธิกีารบรหิารและวธิกีารปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 30)           

(1) วิธีการบริหาร 20 100           20.00            18.00            14.00  
(2) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน 10 100           10.00              8.00              5.00  

1.3 จำนวนบคุลากรทีร่ว่มงาน (รอ้ยละ 40) 40 100           39.60            36.08            28.00  

1.4 ขอ้เสนอทางดา้นการเงนิ (รอ้ยละ 10) 10 100            10.00             10.00             10.00  

รวมคะแนน 100          97.60         90.08         69.00  
 

สรุป ผู้ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพท่ีได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 100 คะแนน ได้แก่ ผู้ประกอบการ A และผู้ประกอบการ B 
 

ตารางที ่5  การคดิคะแนนรวม กรณงีานจ้างทีป่รกึษาเพือ่ดำเนนิงานประจำ 
 

รายชือ่ผูป้ระกอบการ 
ทีผ่า่นเกณฑค์ณุภาพ 

ราคาทีเ่สนอ ลำดบัผูช้นะการเสนอราคา 
 

ผูป้ระกอบการ A    20,000,000.00  ลำดบัที ่1  

ผูป้ระกอบการ B    20,200,000.00  ลำดบัที ่2  
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ตารางที่ 6 สรุปผลการให้คะแนนด้านคุณภาพ (ค่าน้ำหนัก 80 คะแนน)  
 

รายละเอยีด 
ค่านำ้หนัก 
(รอ้ยละ) 

คะแนนเต็ม 
 คะแนนที่ได ้ 

 ผูป้ระกอบการ   ผูป้ระกอบการ  
  A   B  

1.1 ผลงานและประสบการณ์ของทีป่รกึษา (รอ้ยละ 16)         

(1) ผลงานของที่ปรึกษา 8 100             8.00              6.40  

(2) ประสบการณ์เฉพาะ 8 100             6.40              8.00  

1.2 วธิกีารบริหารและวธิกีารปฏบิตัิงาน (รอ้ยละ 24)         

(1) วิธีการบริหาร 16 100           16.00            14.40  

(2) วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน 8 100             8.00              6.40  

1.3 จำนวนบุคลากรทีร่ว่มงาน (รอ้ยละ 32) 32 100           31.68            28.86  

1.4 ขอ้เสนอทางด้านการเงนิ (รอ้ยละ 8) 8 100             8.00              8.00  

รวมคะแนน 80          78.08         72.06  
 

 

 
 
 
 
 

- 60 - 



- ๖๑ - 
 

ตารางที่ 7  การคิดคะแนนรวม กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน  
 

รายชือ่
ผูป้ระกอบการ 
ทีผ่า่นเกณฑ์

คุณภาพ 

ราคาที่เสนอ 

เกณฑด์า้นคุณภาพ  
คะแนน 

ดา้นคุณภาพ 
(80 คะแนน) 

 
(1) 

คะแนน 
ดา้นราคา  

(20 คะแนน) 
 

(2) 

คะแนนรวม 
ดา้นคุณภาพ 
และดา้นราคา  
(คะแนนเตม็  

100 คะแนน) 
 

(1) + (2) 

ลำดบั 
ผูช้นะ 

(1)  
ผลงานและประสบการณ ์

(2)  
วธิกีารบรหิารและวธิกีารปฏบิตังิาน  

 (3)  
จำนวน 
บคุลากร 
ทีร่ว่มงาน  

(รอ้ยละ 32) 

 (4)  
ขอ้เสนอทาง 
ดา้นการเงนิ 
(รอ้ยละ 8) 

ผลงาน 
ของทีป่รกึษา 
(รอ้ยละ 8) 

ประสบการณ ์
เฉพาะ 

(รอ้ยละ 8) 

วธิกีารบรหิาร 
(รอ้ยละ 16) 

วธิปีฏบิตังิาน 
ตามขอบเขตของงาน 

(รอ้ยละ 8) 

ผูป้ระกอบการ 
A 

 20,000,000 8.00 6.40 16.00 8.00 31.68 8.00         78.08        20.00          98.08  ลำดบัที ่1 

ผูป้ระกอบการ 
B 

 20,200,000  6.40 8.00 14.40 6.40 28.86 8.00         72.06        19.80          91.86  ลำดบัที ่2 

 

หมายเหตุ ให้นำคะแนนด้านคุณภาพจากตารางที่ 6 มาใส่ จากนั้นคิดคะแนนรวมระหว่างคะแนนด้านคุณภาพ (80 คะแนน) กับคะแนนด้านราคา (20 คะแนน) 
 
ตารางที ่8  การคดิคะแนนรวม กรณงีานจ้างทีป่รกึษาทีม่ีความซบัซอ้นมาก 
 

รายชือ่ผูป้ระกอบการ 
ทีผ่่านเกณฑค์ุณภาพ 

ราคาทีเ่สนอ 
(บาท) 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณา 
ลำดับผูช้นะการเสนอราคา คะแนน 

ด้านคุณภาพ 

ผูป้ระกอบการ A    20,000,000.00                    97.60  ลำดับที ่1 

ผูป้ระกอบการ B    20,200,000.00                    90.08  ลำดับที ่2 
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สรปุการเลอืกใชต้ารางกรณีงานจา้งทีป่รกึษาในแต่กรณี 
 1. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประจำ จะใช้ตารางที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
 2. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน  จะใช้ตารางที่ 
1, 2, 3, 4, 6 และ 7 
 3. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก จะใช้ตารางที่ 1, 2, 3, 4 และ 8
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