
 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
 

10.  เรื่อง 
 

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 

 

 

 

กองการพัสดุ 
กรมทางหลวง                                              กระทรวงการคมนาคม 
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เร่ือง 

งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 

วนัทีจ่ัดท า 
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วนัท่ีบงัคบัใช ้
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1.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานการจา้งท่ีปรึกษา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.  ขอบเขต 
 ครอบคลุมการปฏิบติังานการจา้งท่ีปรึกษาทุกวธีิ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  นิยาม 
 งานจา้งท่ีปรึกษา  หมายถึง งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาหรือแนะน า
แก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวจิยั หรือดา้นอ่ืนท่ีอยูใ่นภารกิจของรัฐหรือของ
หน่วยงานของรัฐ กระท าได ้3 วธีี ดงัน้ี 
 (1)  วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป  ใหใ้ชก้บังานท่ีไม่ซบัซอ้น งานท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ าของหน่วยงาน  
                     ของรัฐ หรืองานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถท างานนั้นไดเ้ป็นการทัว่ไป  
 (2)  วธีิคดัเลือก ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี  
        -  ใหว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  
        -  เป็นงานท่ีซบัซอ้น ซบัซอ้นมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะท่ีจะด าเนินการโดยวธีิประกาศเชิญชวน  
                        ทัว่ไป 
        -  เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั  
        -  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
 (3)  งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
        -  ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก หรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ  
                         ขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
        -  งานจา้งท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 .- บาท 
        -  เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งใหท่ี้ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค        
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                     -   เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน  
                         5,000,000.- บาท 

        -   เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นเพียงรายเดียว 
         -  เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ หากล่าชา้จะเสียหายแก่หน่วยงาน  
                         ของรัฐหรือความมัน่คงของชาติ 
 -  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
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4.  ผงักระบวนงาน งานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคัดเลอืก  

 

 
   
 

 
เจา้หนา้ท่ี 
 
                                                                                                          
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ   หรือ             
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                        
                  
                                                                                                                                                                                                         
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต 
ของงาน (Terms of Reference)  
 และราคากลาง 
 
 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ                                                                                                              
ผูรั้บมอบอ านาจ      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ   1 
งานจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference)   และราคากลาง 

        พิจารณา     2 
 

2 

เห็นชอบ 

      พิจารณา     4 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

       พิจารณา     6 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ผูรั้บมอบอ านาจ 

เร่ิมตน้ 

 

               จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา         3 
                (Terms of Reference) และราคากลาง 

 

       จดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา  พร้อมขออนุมติั        5 
        แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา ฯ 
          และขออนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
                     ท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง 
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1 

 

   เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

เจา้หนา้ท่ี 

      ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาและคดัเลือก       10 
                    พร้อมรายงานผลการพิจารณา 

 

เจา้หนา้ท่ี 

              ขอความเห็นชอบผูมี้อ  านาจสัง่จา้ พร้อม     12 
                  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ    

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา   คดัเลือกรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั    8 

    จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาคดัเลือกไว ้      9 
เพื่อให้ยืน่ขอ้เสนอ 

สร้างโครงการใน ระบบ  e-GP  พร้อมประกาศราคา       7 
กลางข้ึนเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง และเวบ็ไซตห์น่วยงาน, 
จดัท าหนงัสือแจง้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา,  
ขอรายช่ือท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจา้งจาก   ศูนยข์อ้มูลท่ี
ปรึกษา กระทรวงการคลงั มอบให้  คณะกรรมการ
ด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา 
 
 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

   เห็นชอบ 

3 

       พิจารณา    11 
 

      พิจารณา     13 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ, 
เจา้หนา้ท่ี 

ส้ินสุด 

 

                 บริหารสญัญา และตรวจรับพสัดุ        16 

                     จดัท าสญัญางานจา้งท่ีปรึกษา           15 
เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

2 

                            ประกาศผลการพิจารณา             14 
                              แจง้ผลการพิจารณา                       

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
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7.  ขั้นตอนการปฏบิัติงาน งานจ้างทีป่รึกษาโดยวธิคีดัเลอืก 

ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 
เจา้หนา้ท่ี 1.  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 

     ก าหนดร่างขอบเขตของงานจา้ง 
     ท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
      และราคากลาง 

จดัท าหนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ  
งานจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference) และราคากลาง 
        

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

2.  พิจารณา พิจารณาอนุมติัค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ       
-   กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป                  
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน 
(อ านาจอนุมติัเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/124/2560 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)                                 

คณะกรรมการ 
ก าหนดร่าง
ขอบเขตของ
งานจา้ง 
ท่ีปรึกษา 
(Terms of 
Reference) 
และราคากลาง 

3.  จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้ง 
     ท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
      และราคากลาง 

1.  จดัท าร่างขอบเขตของงานโดยละเอียด ใหเ้หมาะสมกบั 
        เงินงบประมาณท่ีไดรั้บ        
2.  จดัท าราคากลาง 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

4.  พิจารณา พิจารณาร่างขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา        
-  กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป                   
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต 
   ของงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อทบทวน   
(อ านาจอนุมติัเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/124/2560 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)                                               
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

 

5.  จดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา 
     พร้อมขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     ด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ และขอ 
     อนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
     ท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง 

1.  จดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษาผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อ  
      ขอความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐโดยมี 
      รายละเอียดดงัน้ี 
      -  เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา 
      -  ขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
      -  คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง 
      -  ราคากลางงานจา้งท่ีปรึกษา 
      -  วงเงินท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ 
          วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือท่ีจะจา้งใน  
          คร้ังนั้นทั้งหมด ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ี 
           ประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น 
      -  ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงาน 
      -  วธีิจา้งท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีจะตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดย 
          วธีินั้น 
2.  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษา  
      โดยวธีิคดัเลือก 
3.   ขออนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
        และราคากลาง 
 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

6.  พิจารณา พิจารณาอนุมติัรายงานขอจา้งท่ีปรึกษา, แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก, ตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง  
-  กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป                    
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน   
(อ านาจอนุมติัเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/115,124/2560 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)      
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เจา้หนา้ท่ี 7.  สร้างโครงการในระบบ e-GP 
     และประกาศราคากลางข้ึนเวบ็ไซต ์
     กรมบญัชีกลาง และเวบ็ไซต์ 
     หน่วยงาน,   จดัท าหนงัสือแจง้ 
     คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ี 
     ปรึกษา,  ขอรายช่ือท่ีปรึกษาใน 
     สาขางานท่ีจะจา้งจากศูนยข์อ้มูล 
     ท่ีปรึกษากระทรวงการคลงั มอบ 
     ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้ง 
     ท่ีปรึกษา 

1.  สร้างโครงการในระบบ e-GP  
2.  ประกาศราคากลางข้ึนเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง และ 
      เวบ็ไซตห์น่วยงาน  
3.   จดัท าหนงัสือแจง้คณะกรรมการด าเนินงาน  
      จา้งท่ีปรึกษาทราบ 
4.  ขอรายช่ือท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจา้งจาก 
     ศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลงั มอบให้ 
     คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการ 
     คดัเลือกรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานจา้ง
ท่ีปรึกษา 

8.  คดัเลือกรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีไม่มี 
       ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ด าเนินการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัของผูใ้ห้ 
บริการเป็นท่ีปรึกษาท่ีเห็นสมควรเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมยืน่
ขอ้เสนอในคร้ังนั้น แลว้พิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการเป็นท่ี
ปรึกษารายท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย เวน้
แต่ในงานนั้นมีผูใ้หบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรง
ตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่ 3 ราย 
 

เจา้หนา้ท่ี 9.  จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษา 
     เพื่อใหย้ืน่ขอ้เสนอ 
 

1.   จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอโดย  
      อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
      -  ช่ือโครงการท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา 
      -  ขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference ) 
      -  วงเงินงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจา้ง 
     -  คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีมีสิทธิเขา้ยืน่ขอ้เสนอ   
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       -  เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษา 
     -  ก าหนดวนั เวลา ในการยืน่ขอ้เสนอ 
2.  จดัส่งหนงัสือเชิญชวนไปยงัท่ีปรึกษารายท่ีมีคุณสมบติั 
     ตามท่ีก าหนดท่ีไดค้ดัเลือกไว ้
3.  จดัท าบญัชีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีคณะกรรมการมีหนงัสือ 
     เชิญชวนไป 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานจา้ง
ท่ีปรึกษา ,  
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

10.  ตรวจสอบเอกสารการเสนอ 
       ราคา และรายงานผลการ 
       พิจารณา 
 

1.  เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการรับซองขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการ 
     รับซองขอ้เสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะรายท่ีคณะกรรมการ  
     ไดมี้หนงัสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือท่ี  
      ปรึกษาท่ีมายืน่ขอ้เสนอ 
2.  เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาเปิดซองขอ้เสนอ ใหเ้ปิดซอง 
      ขอ้เสนอและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของท่ีปรึกษา 
      ทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้น 
       เอกสารประกอบการยืน่ขอ้เสนอทุกแผน่ 
3.  ตรวจสอบคุณสมบติัของท่ีปรึกษา ใบเสนอราคาและ 
     เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ แลว้คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีถูกตอ้ง 
     ตามเง่ือนไขในหนงัสือเชิญชวน          
3.  พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของท่ีปรึกษารายท่ีถูกตอ้ง 
      ตามเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอท่ีก าหนดและ 
      จดัล าดบัท่ีปรึกษาท่ีเห็นสมควรจา้ง          
4.  พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของท่ีปรึกษารายท่ีถูกตอ้ง 
     ตาม (3) และผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพท่ีหน่วยงานก าหนด 
     และจดัล าดบั และใหพ้ิจารณาคดัเลือกผูช้นะหรือผูไ้ดรั้บ  
    การคดัเลือกตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 

วนัท่ีจดัท า 
         ก.ย. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
    

หนา้  10/14 

 
ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

       (ก)  กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ 
            หน่วยงานของรัฐหรือหรืองานท่ีซบัซอ้นใหค้ดัเลือก  
            จากรายท่ีไดค้ะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคา 
            มากท่ีสุด ในกรณีท่ีมีท่ีปรึกษาไดค้ะแนนเท่ากนั 
            หลายรายใหพ้ิจารณาผูท่ี้ไดรั้บคะแนนดา้นคุณภาพ 
             มากท่ีสุด 
     (ข)  กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความซบัซอ้นมาก ให้ 
            คดัเลือกรายท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด  
            ในกรณีท่ีมีท่ีปรึกษาไดค้ะแนนเท่ากนัหลายรายให้ 
            พิจารณาผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุด 
5.  เจรจาต่อรองราคากบัท่ีปรึกษารายท่ีเห็นสมควรจา้งใหไ้ด้ 
     ราคาท่ีเหมาะสมพร้อมทั้งใหพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจะ 
     ก าหนดในสัญญา 
6.  จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมดว้ย 
        เอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อ 
      สั่งการ เสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี  
      รายการดงัต่อไปน้ี 
      -  รายละเอียดงานจา้งท่ีปรึกษา 
      -  รายช่ือท่ีปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และขอ้เสนอของ 
          ท่ีปรึกษาทุกราย 
      -  รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ 
          ผลประโยชน์ร่วมกนั 
      -  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พร้อมเกณฑ์ 
          การใหค้ะแนน 
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        -  ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนน 
         ขอ้เสนอของท่ีปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผลสนบัสนุน 
         ในการพิจารณา 
 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

11.  พิจารณา พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ           
 -  กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
 -  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อแจง้ 
     คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน 
(อ านาจอนุมติัเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/124/2560  
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)                       
           

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

12.  ขอความเห็นชอบผูมี้อ านาจ 
       สั่งจา้ง พร้อมแต่งตั้ง  
       คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ด าเนินการขอความเห็นชอบ ผูมี้อ านาจพร้อมขออนุมติั  
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
          

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

13.  พิจารณา พิจารณาสั่งจา้ง และอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
-   กรณีเห็นชอบ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป                      
-   กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน 
(อ านาจอนุมติัเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/115,124/2560 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)                      
                               

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 14.  ประกาศผลการพิจารณา และ 
        แจง้ผลการพิจารณา 
 

1.  ประกาศผลการพิจารณาในเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง 
     และเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน  และใหปิ้ดประกาศโดย 
    เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานนั้น           
2.  แจง้ผลการพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผา่นทาง 
      จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบญัชีกลาง 
      ก าหนด 
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เจา้หนา้ท่ี,หวัหนา้
เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

15.  จดัท าสัญญางานจา้งท่ีปรึกษา 
 

1.  ประสานงานขอเอกสาร และแจง้ลงนามในสัญญา          
2.  ตรวจสอบหลกัประกนัสัญญา และท าหนงัสือขอ 
         อนุมติัหลกัประกนัสัญญา 
3.  ขออนุมติัหนงัสือมอบอ านาจลงนามในสัญญา           
4.  จดัท าสัญญา 
5.  จดัส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือซ่ึงมีมูลค่า 
      ตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทข้ึนไป ใหส้ านกังานการตรวจเงิน 
      แผน่ดินและกรมสรรพากร ภาย 30 วนั นบัแต่วนัท่ีท า 
      สัญญา หรือขอ้ตกลง โดยผา่นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  
      ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ, 
เจา้หนา้ท่ี 

16.  บริหารสัญญา และตรวจรับ 
       พสัดุ 

1.  ก ากบัและติดตามงานจา้งท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข 
        ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา หรือขอ้ตกลง  
2.  ตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษา ณ ท่ีท าการของผูว้า่จา้งหรือ 
     สถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง กรณีตรวจรับ 
      ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีในสัญญาหรือขอ้ตกลงก าหนดไว  ้
      จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐก่อน  
3.  ตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษาใหค้รบถว้นตามเง่ือนไขท่ีได้ 
     ตกลงกนัไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง โดยปกติใหต้รวจรับ  
      งานจา้งท่ีปรึกษาในวนัท่ีท่ีปรึกษาน าผลงานมาส่ง และ 
      ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว 
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ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 

วนัท่ีจดัท า 
         ก.ย. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
    

หนา้  13/14 

 
ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

   4.  เม่ือตรวจถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
      หรือขอ้ตกลงแลว้ ใหรั้บงานจา้งท่ีปรึกษาไวแ้ละถือวา่ท่ี 
      ปรึกษาไดส่้งมอบงานถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีท่ีปรึกษา 
      น าผลงานมาส่ง แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ีพร้อมกบัท าใบตรวจ 
      รับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั มอบแก่ 
      ท่ีปรึกษา 1 ฉบบั และเจา้หนา้ท่ี 1 ฉบบั เพื่อด าเนินการ 
      เบิกจ่ายเงิน                 
         -  ในกรณีท่ีเห็นวา่ผลงานท่ีส่งมอบมานั้น มี 
               รายละเอียดไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
               หรือขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานผา่น 
               หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อทราบหรือสั่งการ แลว้แต่กรณี   
5.   ในกรณีกรรมการตรวจรับพสัดุไม่ยอมรับงาน ให้ 
      กรรมการดงักล่าวท าความเห็นแยง้ไว ้แลว้ใหเ้สนอ 
      หวัหนา้หน่วยงานเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา้หวัหนา้ 
       หน่วยงานของรัฐสั่งการใหรั้บผลงานนั้นไวจึ้ง  
       ด าเนินการตามขอ้ 4        
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 

วนัท่ีจดัท า 
    ก.ย. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
    

หนา้ 14/14 

 
10.  เอกสารอ้างองิ 
 -  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 69-78  
 -  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ . 2560                  
ขอ้  103 – 130 
 -  กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ขอ้ 2     
 -    ค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/115/2560 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560                                             
             -    ค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/124/2560 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


