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1.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ขอบเขต 
 ครอบคลุมการปฏิบติังานงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทุกวธีิ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  นิยาม 
 งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  หมายถึง งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได ้4 วธีิ ดงัน้ี 

(1)  วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ใหใ้ชก้บังานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 
(2)  วธีิคดัเลือก  เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูใ้หบ้ริการ  

  ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 3 รายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่  
       ในงานนั้นมีผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่ 3 ราย ทั้งน้ีใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัน้ี  

-  ใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  
-  เป็นงานจา้งท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นหรือซบัซอ้นมาก 
-  เป็นงานเก่ียวกบัการออกแบบหรือใชค้วามคิด เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ  
ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะก าหนดรายละเอียดเบ้ืองตน้ได้ 

-  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 (3)  วธีิเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกจา้งผูใ้หบ้ริการ  
        รายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้ ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

                        -  ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก หรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้ แต่ไม่ยืน่ขอ้เสนอ หรือ  
                            ขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
        -  ใหใ้ชก้บังานจา้งท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  -  เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ หากล่าชา้จะเสียหายแก่หน่วยงาน  
  -  เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งใหผู้ใ้หบ้ริการรายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค  

-  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 (4)  วธีิประกวดแบบ  เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรับเชิญชวนใหผู้บ้ริการ  

                        ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างท่ีมี
 ลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
 กฎกระทรวง   
4.  อ านาจในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 การสั่งจา้งงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหน่ึง ใหเ้ป็นอ านาจของผูด้  ารงต าแหน่งและ  
      ภายใตว้งเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หวัหนา้หน่วยงานของรัฐไม่เกิน 50,000,000.-บาท 
   (2)  ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น(ปลดักระทรวง) เกิน 50,000,000.-บาท  
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5.  ผงักระบวนงาน งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธีิประกวดแบบ  
 

   
 

 
  
                                             

 
                                                             
                                                                          
                  
                                                                                    
 

                                                                                                                     
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต 
ของงาน (Terms of Reference)  
 และราคากลาง 
 
 
 

                                                                                                    
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ   1 
  งานจา้งออกแบบงานก่อสร้าง(Terms of Reference) 
                                 และราคากลาง 

        พิจารณา     2 
 

2 

เห็นชอบ 

       พิจารณา     4 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

        พิจารณา     6 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

เร่ิมตน้ 

 

              จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบ        3 
งานก่อสร้าง(Terms of Reference) 

                                  และราคากลาง 

 

เจา้หนา้ท่ี 

               จดัท ารายงานขอจา้งออกแบบงานก่อสร้าง             5 
     จดัท าประกาศและเอกสารการจา้งออกแบบงานก่อสร้าง   

 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
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   เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

หวัหนา้หนา้เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

เจา้หนา้ท่ี 

               เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจา้ง              7 
ออกแบบงานก่อสร้าง   

 

 

               แจง้คณะกรรมการด าเนินงานจา้ง              8 
ออกแบบงานก่อสร้าง 

                 
                          
 

                  รับซองขอ้เสนอ / ตรวจสอบเอกสาร          9 
การเสนอราคา    และคดัเลือก 

                    พร้อมรายงานผลการพิจารณา 

 

      พิจารณา     10 

 

เจา้หนา้ท่ี, หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี, 
คณะกรรมการด าเนินงานจา้ง 
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวธีิ
ประกวดแบบ  
 

3 

1 

ประกาศผลการพิจารณา แนวความคิดในการออกแบบ  11 
                         และแจง้ผลการพิจารณา 
 
         
แจง้ผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บการคดัเลือกฯพฒันาแนวคิดและ    12 

จดัส่งแบบงานก่อสร้างพร้อมเสนอรายช่ือผูใ้ห้บริการท่ีจะ
เขา้ท าสญัญาร่วมงานกนั(ถา้มี)และรายช่ือสถาปนิกหรือวิศวกร 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

เจา้หนา้ท่ี 
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     พิจารณา     16 

 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ, 
เจา้หนา้ท่ี 

ส้ินสุด 

 

                       จดัท าสญัญางานจา้งออกแบบ             18 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ขออนุมติัรับราคา         15 เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

    ประกาศผลการพิจารณา การประกวดแบบ  และ       17 
                               แจง้ผลการพิจารณา             
                             

 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

ไม่เห็นชอบ 

 

   เห็นชอบ 

                  บริหารสญัญา และตรวจรับพสัดุ            19 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

2 

      ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาและคดัเลือก       13 
                    พร้อมรายงานผลการพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ี, หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี, 
คณะกรรมการด าเนินงานจา้ง 
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวธีิ
ประกวดแบบ  
 

     พิจารณา     14 

 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ  

   เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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11.  ขั้นตอนการปฏบิัติงาน งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิประกวดแบบ 

ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 
เจา้หนา้ท่ี 1.  ขออนุมติัแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ 

     ก าหนดร่างขอบเขตของงานจา้ง  
     ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
     (Terms of Reference)  และราคากลาง 

จดัท าหนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผดิชอบก าหนดร่างขอบเขตของ 
งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (Terms of Reference) 
รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและ
ก าหนดราคากลาง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ139ฯข้อ139) 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

2.  พิจารณา พิจารณาอนุมติัค าสั่งแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบฯ 
-  กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน 
 

คณะกรรมการ 
ก าหนดร่าง
ขอบเขตของ
งานจา้ง 
ออกแบบงาน
ก่อสร้าง(Terms 
of Reference) 
และราคากลาง 

3.  จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้ง 
     ออกแบบงานก่อสร้าง 
     (Terms of Reference) 
      และราคากลาง 

1.  จดัท าร่างขอบเขตของงานรวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ ์  
     การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยละเอียด ใหเ้หมาะสม      
     กบัเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 
2.  จดัท าราคากลาง 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

4.  พิจารณา พิจารณาร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบงานก่อสร้าง 
-  กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป    
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต 
   ของงานจา้งออกแบบงานก่อสร้างเพื่อทบทวน 
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 
เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

5.  จดัท ารายงานขอจา้งออกแบบ 
     งานก่อสร้างและจดัท าประกาศ  
        และเอกสารการจา้งออกแบบ 
        งานก่อสร้าง 
 

1.  เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งออกแบบงานก่อสร้าง 
     ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อขอความเห็นชอบจาก  
     หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      -  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งออกแบบและ    
          ควบคุมงานก่อสร้าง 
      -  ขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
      -  คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
      -  วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 

-  ค่าจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
-  ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
-  วธีิท่ีจะจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและ  
    เหตุผลท่ีตอ้งจา้งโดยวธีินั้น 

      -  หลกัเกณฑแ์ละวธีิคดัเลือกขอ้เสนอ 
2.  สร้างโครงการในระบบ e-GP 
3.   จดัท าร่างประกาศ และร่างเอกสารการจา้งออกแบบ 
      งานก่อสร้าง 
4.  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบ 
     งานก่อสร้างโดยวธีิประกวดแบบ 
5.  ขออนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
      และราคากลาง 
 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

6.  พิจารณา พิจารณาอนุมติัรายงานขอจา้งออกแบบงานก่อสร้าง,   
ร่างประกาศ  และร่างเอกสารการจา้งออกแบบงานก่อสร้าง 
พร้อมอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานจา้งออกแบบ
งานก่อสร้าง และ อนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรรและราคากลาง              
-  กรณีเห็นชอบ    เจา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วนัท่ีจดัท า 
         พ.ค. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

7.  เผยแพร่ประกาศและเอกสาร  
     การ จา้งออกแบบหรือควบคุม 
         งานก่อสร้าง  
(ขั้นตอนท่ี 1 การประกวดแนวคิดในการออกแบบ) 

1.  หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
     การจา้งออกแบบงานก่อสร้างพร้อมราคากลางประกาศ 
  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐและใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่  15 วนัท าการ โดยใหค้  านึงถึงระยะเวลาในการช้ีแจง
รายละเอียด(ถา้มี) โดยให้ก ำหนดเป็นวนัท ำกำรวนัใดวนั
หน่ึงก่อนวนัย่ืนข้อเสนอ  และระยะเวลาท่ีใหผู้ใ้หบ้ริการ
เตรียมการจดัท าเอกสารเพื่อยืน่ขอ้เสนอดว้ย  

การใหเ้อกสารงานจา้งออกแบบงานก่อสร้างโดยวธีิ
ประกวดแบบ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ระท าไป
พร้อมกนักบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจา้ง
ออกแบบงานก่อสร้าง 

 
เจา้หนา้ท่ี 8.  แจง้คณะกรรมการ 

     ด าเนินงานจา้งออกแบบงาน 
     ก่อสร้างโดยวธีิประกวดแบบ 
(ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวคดิในการออกแบบ) 

จดัท าหนงัสือแจง้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวธีิประกวดแบบทราบ พร้อมแนบประกาศ 
และเอกสารการจา้งออกแบบงานก่อสร้าง 
 

เจา้หนา้ท่ี,  
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
,คณะกรรมการ
ด าเนินงานจา้ง
ออกแบบงาน
ก่อสร้างโดยวธีิ
ประกวดแบบ 
 

9.  รับซองขอ้เสนอและน าส่ง 
      คณะกรรมการฯ , ตรวจสอบ    
     เอกสารการเสนอราคา และ 
     คดัเลือก พร้อมรายงานผล 
     การพิจารณา 
 (ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวคดิในการออกแบบ) 

กรณยีืน่ซองข้อเสนอ 
1.  เม่ือถึงก าหนดวนัและเวลายืน่ซองใหเ้จา้หนา้ท่ีลงรับ 
 โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวนัและเวลาท่ีรับซองพร้อม  
  ออกใบรับใหแ้ก่ผูรั้บจา้งฯและใหส่้งมอบซองขอ้เสนอ   
  ทั้งหมดและเอกสารหลกัฐานต่างๆท่ีไดรั้บไวต่้อ  
  คณะกรรมการจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
  ก่อสร้างเพื่อด าเนินการต่อไป  

 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วนัท่ีจดัท า 
         พ.ค. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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  2.  เม่ือถึงก าหนดเปิดซองคณะกรรมการด าเนินงานจา้ง  
     ออกแบบงานก่อสร้างโดยวธีิ ประกวดแบบเปิดซอง 
        ขอ้เสนอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  ต่างๆ  ของผูใ้หบ้ริการ   
         ทุกรายแลว้คดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ียืน่เอกสารหลกัฐานครบถว้น 
         ถูกตอ้งและเสนอแนวความคิดในการออกแบบเป็นไป   
      ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารงานจา้งออกแบบ 
       งานก่อสร้างโดยวธีิประกวดแบบ 
            พิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเสนอแนวความคิด 
     ท่ีผา่นเกณฑคุ์ณภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง 
     หน่วยงานของรัฐ และจดัล าดบั 
3.  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
     ของผูใ้หบ้ริการ แลว้คดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีไม่มีผลประโยชน์ 
     ร่วมกนัและยืน่เอกสารหลกัฐานครบถว้น ถูกตอ้งและเสนอ 
     แนวความคิดในการออกแบบเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
     ก าหนดไวใ้นเอกสารฯ 
4.  รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสาร 
     ท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ    
     โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
กรณยีืน่ซองข้อเสนอผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
1.  คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 
     ก่อสร้าง จดัพิมพเ์อกสารการยืน่ขอ้เสนอของผูใ้หบ้ริการ  
     ทุกรายผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
     จ  านวน 1 ชุด โดยใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบั 
    ไวใ้นเอกสารประกอบการยืน่ขอ้เสนอทุกแผน่ 
2.  ด าเนินการตาม กรณยีืน่ซองข้อเสนอผ่านเจ้าหน้าทีรั่บซอง ขอ้2 - 4 
 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วนัท่ีจดัท า 
         พ.ค. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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หวัหนา้
หน่วยงานของรัฐ 
หรือ ผูรั้บมอบ
อ านาจ 

10.  พิจารณา พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
-  กรณีเห็นชอบ    เจา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อแจง้ 
    คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 11.  ประกาศผลการพิจารณาผู ้     
        ใหบ้ริการท่ีไดรั้บการคดัเลือก 
         การประกวดแนวความคิดใน    
         การออกแบบ ตามขั้นตอนท่ี 1  
        และแจง้ผลการพิจารณา 

1.  ประกาศผลการพิจารณาผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการคดัเลือก  
     แนวความคิดในขั้นตอนท่ี 1ในระบบเครือข่าย 
     สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน 
     และใหปิ้ดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ 
     ของหน่วยงานของรัฐ 
2.  แจง้ผลการพิจารณาใหผู้เ้สนอแนวคิดทุกรายทราบผา่น    
     ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ตามแบบท่ี  
     กรมบญัชีกลางก าหนด 
 

เจา้หนา้ท่ี 12.  แจง้ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการ  
       คดัเลือกแนวคิดในขั้นตอนที่1 
       พฒันาแนวคิดและจดัส่งแบบ 
      งานก่อสร้างพร้อมเสนอรายช่ือผู ้ 
      ใหบ้ริการท่ีจะเขา้ท าสัญญา 
      ร่วมงานกนั(ถา้มี)และรายช่ือ 
      สถาปนิกหรือวศิวกร 
(ขั้นตอนที2่ การประกวดแบบ) 

1.  แจง้ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการคดัเลือกแนวคิดในขั้นตอนท่ี1    
     ทุกรายพฒันาแนวคิดท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้ใหเ้ป็นแบบงาน 
     ก่อสร้างตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานก าหนดและจดัส่งแบบ 
     งานก่อสร้างฯใหห้น่วยงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
     พร้อมเสนอรายช่ือผูใ้หบ้ริการท่ีจะเขา้ท าสัญญาร่วมงานกนั  
     (ถา้มี)และรายช่ือสถาปนิกหรือวศิวกรทุกสาขาท่ี   
     เก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
     สถาปัตยกรรมหรือวศิวกรรม 
2.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการ 
      ประกวดแบบใหก้ าหนดเป็นวนัท าการวนัใดวนัหน่ึง  
     โดยใหห้น่วยงานช้ีแจงรายละเอียดใหผู้ใ้หบ้ริการทุกราย 
      ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ ก่อนถึงก าหนดวนัยืน่ขอ้เสนอ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 
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เจา้หนา้ท่ี,  
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี,
คณะกรรมการ
ด าเนินงานจา้ง
ออกแบบงาน
ก่อสร้างโดยวธีิ
ประกวดแบบ 
 

13.  ตรวจสอบเอกสารการเสนอ 
       ราคา และคดัเลือก พร้อม 
       รายงานผลการพิจารณา 

1.  คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบงานก่อสร้างโดยวธีิ  
     ประกวดแบบเปิดซองขอ้เสนอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน   
        ต่างๆ  ของผูใ้หบ้ริการทุกราย 
2.    ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัและเอกสารหลกัฐาน 
      ต่างๆของผูใ้หบ้ริการ แลว้คดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีไม่มี    
         ผลประโยชน์ร่วมกนัและยืน่เอกสารหลกัฐานครบถว้น ถูกตอ้ง     
      และเสนอแบบเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
3.   คดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ียืน่ เอกสารหลกัฐานครบถว้น ถูกตอ้ง 
      และเสนอแบบเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
4.  พิจารณาคดัเลือกผูช้นะการประกวดแบบท่ีไดค้ะแนน  
      คุณภาพมากท่ีสุด และจดัล าดบั 
5.  รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสาร 
     ท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ    
     โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ 
      ดงัต่อไปน้ี 

- รายละเอียดงานจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
- รายช่ือผูใ้หบ้ริการ วงเงินท่ีเสนอ และขอ้เสนอของ  
   ผูใ้หบ้ริการ 
- หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พร้อม  
  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพิจารณาคดัเลือกและการใหค้ะแนนขอ้เสนอ   

            ของผูใ้หบ้ริการพร้อมเหตุผลสนบัสนุนในการพิจารณา 
 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

14.  พิจารณา พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
-  กรณีเห็นชอบ    เจา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อแจง้ 
    คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน 
 
 
 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วนัท่ีจดัท า 
         พ.ค. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

15.  ขออนุมติัรับราคา  ขออนุมติัรับราคาพร้อมขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุ 
 

หวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

16.  พิจารณา พิจารณาสั่งจา้ง และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
-  กรณีเห็นชอบ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป 
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน 
 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 17.  ประกาศผลการพิจารณาผู ้     
        ใหบ้ริการท่ีไดรั้บการคดัเลือก 
         การประกวดแบบ  
        ตามขั้นตอนที ่2 
        และแจง้ผลการพิจารณา 

1.  ประกาศผลการพิจารณาผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการคดัเลือก  
     การประกวดแบบ ในขั้นตอนท่ี 2ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
      ของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานและใหปิ้ดประกาศ 
     โดย เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
2.  แจง้ผลการพิจารณาใหผู้เ้สนอแนวคิดทุกรายทราบผา่น    
     ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ตามแบบท่ี  
     กรมบญัชีกลางก าหนด 
 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้
หน่วยงานของรัฐ 
หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

18.  จดัท าสัญญางานจา้งออกแบบ 
       หรือควบคุมงานก่อสร้างและ    
       แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

เม่ือพน้ระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 66 วรรคสอง  
ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ประสานงานขอเอกสาร และแจง้ลงนามในสัญญา 
2.  ตรวจสอบหลกัประกนัสัญญา และท าหนงัสือขออนุมติั 
     หลกัประกนัสัญญา 
3.  ท าหนงัสือขออนุมติัหนงัสือมอบอ านาจลงนามในสัญญา  
4.  จดัท าสัญญา 
5.  จดัส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ซ่ึงมีมูลค่า 
      ตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทข้ึนไป ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
      และกรมสรรพากร ภาย 30 วนันบัแต่วนัท่ีท าสัญญา 
      หรือขอ้ตกลง โดยผา่นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย  
      อิเล็กทรอนิกส์ ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
6.   จดัส่งส าเนาสัญญาใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุและ  
      หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วนัท่ีจดัท า 
         พ.ค. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ, 
เจา้หนา้ท่ี 

19.  บริหารสัญญา และตรวจรับ 
       พสัดุ 

1.  ตรวจใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา หรือขอ้ตกลง  
2.  ตรวจรับงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ  
     ท่ีท  าการของผูว้า่จา้ง หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญา 
     หรือขอ้ตกลง กรณีตรวจรับ ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีใน 
      สัญญาหรือขอ้ตกลงก าหนดไวจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก  
      หวัหนา้หน่วยงานของรัฐก่อน 
3.   ตรวจรับงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให ้
      ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญา หรือ 
      ขอ้ตกลง โดยปกติใหต้รวจรับงานในวนัท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการ  
      น าผลงานมาส่ง และใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว 
4.   เม่ือตรวจถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
      หรือขอ้ตกลงแลว้ ใหรั้บงานจา้งออกแบบหรือควบคุม 
      งานก่อสร้างไว ้และถือวา่ผูใ้หบ้ริการไดส่้งมอบงานถูกตอ้ง 
      ครบถว้น ตั้งแต่วนัท่ีผูใ้หบ้ริการน าผลงานมาส่ง แลว้ 
      มอบแก่เจา้หนา้ท่ี พร้อมกบัท าใบตรวจรับ โดยลงช่ือไว้ 
      เป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย  2  ฉบบั มอบแก่ผูใ้หบ้ริการ 1  
      ฉบบั และ เจา้หนา้ท่ี 1 ฉบบั  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  
            ในกรณีท่ีเห็นวา่ผลงานท่ีส่งมอบมานั้น มีรายละเอียด 
      ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาหรือขอ้ตกลงให้ 
       รายงานหวัหนา้หน่วยงานผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
       เพื่อทราบหรือสั่งการ แลว้แต่กรณี 
5.   ในกรณีกรรมการตรวจรับพสัดุไม่ยอมรับงานให้กรรมการ 
       ดงักล่าวท าความเห็นแยง้ไว ้แลว้ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงาน 
       ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
       สั่งการใหรั้บผลงานนั้นไวจึ้งด าเนินการตามขอ้ 4 
 
 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

วนัท่ีจดัท า 
         พ.ค. 60 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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14.  เอกสารอ้างองิ 
 -  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 79 - 89  
 -  ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ .2560 
                  ขอ้  139 - 160 
 -   กฎกระทรวง   ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ฯ พ.ศ.2560  
 -   ค าสั่งกรมทางหลวง ท่ี บ.1/115/2560  ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560      
 -   ค าสั่งกรมทางหลวง ท่ี บ.1/119/2560  ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560   
      -   ค าสั่งกรมทางหลวง ท่ี บ.1/122/2560  ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
 
 


