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คํานํา 
 
 การจัดกระบวนการใน PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนโดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 
 กองพัสดุเปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการสรางคุณคา 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาภัยทางน้ํา ซ่ึงคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(ภาคบังคับ) หมวด 6 ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 
1076/2552  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  และคําสั่งกองพัสดุที่ 21/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : การจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อให
เปนไปตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ  ซ่ึงกรมชลประทานมีแผนดําเนินการในปงบประมาณ 2553  

คูมือการปฏิบัติงาน : การจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก  ฉบับนี้   
กองพัสดุ  จะไดส่ือสารเพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ   หากพบจุดออน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ก็จะ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป  
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คูมือการปฏิบตัิงาน 
การจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 

 
1. วัตถุประสงค 
  1.1 การจัดทําคูมือแนวทางการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกขึ้น  เพื่อชวยให
เจาหนาที่ในหนวยงานของกรมชลประทานมีความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือก และวาจางที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 2 การจัดหา  สวนที่ 3 จางที่ปรึกษา  ความเขาใจและความชัดเจนดังกลาวจะเปน
แนวทางใหการคัดเลือกและการวาจางที่ปรึกษาเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม ทั้งที่ปรึกษาและ
หนวยงานภายในกรมชลประทานซึ่งเปนผูวาจาง 
  1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม และพัฒนา 
ผูปฏิบัติใหเปนผูปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  และเผยแพรใหกับบุคคล ผูสนใจใหสามารถเขาใจ ไดประโยชน
จากกระบวนการที่มีอยู 
  1.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 
  
2. ขอบเขต 

คูมือการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางนี้ จะกลาวเฉพาะวธีิการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
เทานั้น เนื่องจากกรมชลประทานจะจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสราง  เฉพาะงานกอสรางที่ยุงยาก ซับซอน 
ตองใชเทคนิคทางดานวิศวกรรมสูง และเจาหนาที่ของกรมชลประทานไมมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
ดังกลาวพอทีจ่ะดําเนินงานไดเอง จึงจําเปนตองจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เพื่อเสนอความเหน็
ไดอยางอิสระ ปราศจากอคต ิและพิจารณาประกอบขอคิดเห็นของเจาหนาที่ของกรมชลประทาน  
 การจางที่ปรึกษาดังกลาว   กรมชลประทานจะจางจากที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล  ซ่ึงมีประสบการณ  
ความรู ความชาํนาญ ทางดานวิชาการ และประกอบอาชพีใหบริการในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ทางดาน
เทคนิค วิชาการ ดานวิศวกรรม เทานั้น  และจะไมจางที่ปรึกษารายบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  เพราะกรม
ชลประทานตองคํานึงถึงความรับผิดชอบ  กรณีเกดิเหตุขอผิดพลาดทางวิศวกรรมซึ่งจะเปนผลใหราชการ
จะตองเสียประโยชน  จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากที่ปรึกษารายบุคคลได  
 
3. คําจํากัดความ 
 การดําเนนิการจางที่ปรึกษา  เพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกนั้น ดําเนินการตามระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิม่เติม ดังนัน้ ผูปฏิบัติควรทําความเขาใจนยิามตาง ๆ 
ดังนี ้
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 การจางที่ปรึกษา หมายถึง  การจางบริการจากที่ปรึกษาแตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
 ท่ีปรึกษา  (Consultant) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการ
เปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานการศกึษา สํารวจ 
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
ดวยเงินงบประมาณ 
 ท่ีปรึกษาไทย  หมายถึง  ทีป่รึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบยีนไวกับศนูยขอมูลที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง 
 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก หมายถึง  การจางทีป่รึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทํางานใหเหลือนอยราย 
 หนวยงานเจาของงาน  หมายถึง  สํานัก/กอง หรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ทีม่ีฐานะเทยีบเทา
สํานัก/กอง ที่เปนเจาของโครงการที่จะวาจางที่ปรึกษา 
 ผูไดรับมอบอํานาจ  หมายถงึ  ผูที่อธิบดีกรมชลประทานไดมอบอํานาจใหปฏิบัติงานดานพัสดแุทน
ตามคําสั่งกรมชลประทานเรื่องการมอบอํานาจ 
 เจาหนาท่ีพัสด ุ หมายถึง  เจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงที่มหีนาที่เกีย่วกับการพัสดุหรือผูไดรับแตงตั้งจาก
หัวหนาสวนราชการใหมหีนาที่หรือปฏิบัติงาน เกี่ยวกบัการพัสดุ  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535  
 ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน  หมายถึง  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายใน
การซื้อพัสดุของทางราชการ หรือขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ  หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางที่ปรึกษา หรือ
รับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการใด  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมใน
กิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิตบิุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราว
เดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน  
ไดแก  การที่บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี ้

1.  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ    
ผูไดรับมอบอํานาจในการดาํเนินงานในกจิการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอ
ราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดยีวกนั 

2.  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามญั  หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิด ในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ  ในบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัอีกรายหนึ่ง หรือ
หลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดยีวกัน 
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 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความถึง  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอืน่ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

3. มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวางขอ 1 และขอ 2 โดยผูจัดการ หุนสวนผูจดัการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูไดรับมอบอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลรายหนึง่ เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบรษิัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด อีกรายหนึง่  หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้น
ในคราวเดียวกนัหรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวนหรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลในขอ 1,2 หรือ 3 ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวนหรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว 
 ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุน  โดยที่ตนเองเปนผูไดรับมอบอํานาจในการบรหิารที่แทจริง  หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนที่แทจริงของหางหุนสวนหรือบริษัทจาํกัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี  และหางหุนสวนหรือ
บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชน จํากดั  ทีเ่กี่ยวของไดเขาเสนอราคา  หรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นใน
คราวเดียวกนัใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกนัตามขอ 1,2 หรือ 3 แลวแตกรณ ี
 เจาหนาที่ที่มหีนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติหมายความถึงคณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 TOR (Term of Reference) เปนเอกสารที่กําหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจที่ผูจัดทํา TOR 
ตองการใหผูรับจางดําเนนิการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผูรับจางที่เกีย่วของกับภารกจินั้น 
 หนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการจาท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก มีดังนี ้

• กําหนดหลักเกณฑการพจิารณาคัดเลือก 

• ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัหรือไม 

• ประกาศรายชือ่ที่ปรึกษาที่ไมมีผลประโยชนรวมกนั 
 

• พิจารณาขอเสนอดานเทคนคิของที่ปรึกษาที่ไมมีผลประโยชนรวมกนัทุกรายและ 
จัดลําดับไว 

• ในการคัดเลือกโดยใหที่ปรึกษายืน่ขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคา 
พรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคดีที่สุด และเจรจา
ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 

 กรณีถาหากเจรจากับที่ปรึกษาไมไดผลใหเสนอผูไดรับมอบอํานาจเพื่อพิจารณา 
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ยกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น  แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดี
ที่สุดรายถัดไป  หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป ใหยื่นขอเสนอดานราคาและเจรจา
ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 

• เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขทีจ่ะกําหนดไวในสัญญา 

• ใหคณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษารายงานผลการพิจารณาและความเหน็ 
พรอมเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูไดรับมอบอํานาจเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 

• หลังจากตัดสนิทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลอืกแลวใหสงคืนซอง 
ขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ยืน่ไวโดยไมเปดซอง 
 
หนาท่ีของผูควบคุมงานมีดงันี ้

1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆทุกวนัใหเปนไป
ตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดใหสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเตมิหรือตดัทอน
งานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญา  ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้น เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไว
กอนจนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

2. ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่
คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัยใหส่ังพักงานนั้นไวกอน  
แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู รับจางเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ  เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวดโดยถือวาเปน
เอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวสัดุที่ใชดวย 

4. ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดให
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 
3 วันทําการ  นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ในกระบวนการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกผูรับผิดชอบที่ตองดําเนินการใน
กระบวนการดงักลาว ประกอบดวย 

1.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอนุมัตกิารจางที่ปรึกษา  วงเงินเกิน 100 ลานบาท 
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2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อนมุัติการจางที่ปรึกษาวงเงินเกนิ 50 ลานบาท แตไมเกนิ 200 
ลานบาท 

3.  ผูไดรับมอบอํานาจตามทีอ่ธิบดีไดมอบอํานาจตามคําสั่งกรมมอบอํานาจดานพัสด ุ  โดยอนุมัติการ
จางที่ปรึกษา ในวงเงนิไมเกนิ 50 ลานบาท 

4.   คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษา  โดยมีอํานาจหนาที่ตามทีร่ะบุไวในหวัขอ “คําจํากัดความ” 
5.   คณะกรรมการราง TOR รับผิดชอบในการจัดทําราง TOR  
6.   บริษัทที่ปรึกษาที่กรมไดคัดเลือกและไดรับการอนุมัติจากผูไดรับมอบอํานาจแลว  ซ่ึงจะตองมี

หนาที่ในการควบคุมงานกอสรางตามที่ระบุไวในหัวขอ “คําจํากัดความ” 
7.  สวนราชการที่มีสวนในการรับผิดชอบ  ไดแก  กรมชลประทาน (สํานักโครงการขนาดใหญ  

สํานักงานกอสราง  กองพัสดุ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สํานักงบประมาณ 
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5. Work Flow กระบวนการ 
การจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  
 
 

7 วัน เมื่อไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณ  ตามเลม
งบประมาณรายจาย
และรายละเอยีด
ประกอบงบประมาณ
ประจําป 
ใหเสนอผูไดรับมอบ
อํานาจอนุมัติ
ดําเนินการจางที่
ปรึกษาควบคมุงาน
กอสรางโดยวธีิ
คัดเลือกหรือวธีิตกลง  
พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา 
TOR 

หนวยงานเจาของ
งาน 

2  
 
 
 

7 วัน ผูไดรับมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมตัิ 
 

ผูไดรับมอบ
อํานาจ 

3  
 
 
 

90 วัน จัดทํา TOR 
 

คณะกรรมการราง 
TOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติดําเนินการจางที่
ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทํา TOR 
 

จัดทํา TOR 

ผูไดรับมอบอํานาจ
อนุมัติ 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 
  

 
   

4  
 
 
 

15 วัน ขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง  
คณะกรรมการกํากับ 
และอนุมัต ิ TOR   
ผานกองพัสดุเพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

หนวยงานเจาของ
งาน 

5  
 
 
 

7 วัน ผูไดรับมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมตัิ 
 

ผูไดรับมอบ
อํานาจ 

6  
 
 
 

  ขึ้นอยู
กับความ
พรอม 
   ของคณะ 
กรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อดําเนนิการจางตาม
บัญชี  Long List  
(รางหนังสือและแบบ 
ฟอรมที่จะใหที่ปรึกษา)  

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

7  
 
 
 

7 วัน สงหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษาเพื่อคัดเลือกให
เหลือนอยราย 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

8  
 
 
 

3 วัน ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑการให
คะแนน 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

อนุมัติราง TOR และขออนุมัติ 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการราง   
คณะกรรมการกํากับ และอนุมัติ TOR  

และบัญชี Long List 

ผูไดรับมอบอํานาจ
อนุมัติ 

ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการจาง 
 เพื่อดําเนินการจางตามบัญชี Long List  

สงหนังสือเชิญชวน 
ที่ปรึกษาเพื่อ

คัดเลือกใหเหลือ
นอยราย 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
พิจารณาหลักเกณฑการใหคะแนน 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 
  

 
   

9  
 
 
 

7  วัน ที่ปรึกษาจัดสงขอมูล
เอกสาร 
 

บริษัทที่ปรึกษา 

10  
 
 
 

2 วัน คณะกรรมการ
พิจารณารายละเอียด
และใหคะแนน Short 
list  
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

11  
 
 

2 วัน คณะกรรมการเสนอ 
ผูไดรับมอบอํานาจ  
อนุมัติผล Short list   
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

12  
 
 
 

2 วัน ผูไดรับมอบอํานาจ 
อนุมัติผล Short list 
 
 
 

ผูไดรับมอบ
อํานาจ 

13  
 
 
 

3 วัน คณะกรรมการสง
หนังสือเชิญชวนบริษัท
ที่ปรึกษา 
ที่ผาน Short list 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการสงหนังสือเชิญชวน
บริษัทที่ปรึกษาที่ผาน Short list 

ที่ปรึกษาจัดสงขอมูล
เอกสาร 

 

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
และใหคะแนน Short list  

คณะกรรมการเสนอผูไดรับมอบ
อํานาจ  อนุมัติผล Short list   

ผูไดรับมอบอํานาจ 
อนุมัติผล Short list 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 
  

 
   

14  
 
 
 

2 วัน บริษัทที่ปรึกษารับฟง 
คําชี้แจง 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

15  
 
 
 

3 วัน บริษัทที่ปรึกษาดู
สถานที่กอสราง 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

16  
 

3 วัน คณะกรรมการประชุม
วางหลักเกณฑการให
คะแนน 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

17  
 
 

3 วัน บริษัทที่ปรึกษาสง
ขอมูล 
ดานเทคนิคและราคา 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

18  
 
 
 

3 วัน คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง
ตรวจสอบผูมี
ผลประโยชนรวมกัน 
เสนอคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 

19  
 
 
 

7 วัน คณะกรรมการประชุม
พิจารณาใหคะแนน
และคัดเลือกบริษัทที่
ไดคะแนนสูงสุดเพื่อ 
เปดซองราคา 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

 
 
 

 

บริษัทที่ปรึกษารับฟงคําช้ีแจง 

คณะกรรมการดําเนินการจาง
ตรวจสอบผูมีผลประโยชน

รวมกัน 

คณะกรรมการประชุมพิจารณาให
คะแนนและคัดเลือกบริษัทที่ได
คะแนนสูงสุดเพื่อเปดซองราคา 

บริษัทที่ปรึกษาสงขอมูล 
ดานเทคนิคและราคา 

คณะกรรมการประชุมกําหนด
หลักเกณฑการใหคะแนน 

 บริษัทที่ปรึกษา 
ดูสถานที่กอสราง 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 
  

 
   

20  
 
 
 

14 วัน คณะกรรมการเจรจา
ตอรองราคา 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก 

21  
 
 
 

3 วัน คณะกรรมการเสนอ 
ผูไดรับมอบอํานาจ
พิจารณา อนุมตัิ  
ผานกองพัสด ุ
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง 
ที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก/ 
กองพัสด ุ

22  
 
 
 

3 วัน ผูไดรับมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมตัิ 

ผูไดรับมอบ
อํานาจ 

23  
 
 
 

19 วัน -กรณีเปนงบผกูพัน
ขามป เสนอ สงป. 
เห็นชอบ  
- กรณีงบปเดยีวไมตอง
สง สงป. เห็นชอบ 

กองพัสดุ 

24  
 
 
 

11 วัน เสนอกระทรวงฯ 
อนุมัติรับราคา  เมื่อ
อนุมัติแลวสงกอง
การเงินและบญัชีเพื่อ
สอบประเภทเงิน 
ออกหนังสือสนองรับ
ราคาและนัดทาํสัญญา  

กองพัสดุ 

25  1 วัน 
 

จัดทําสัญญา กองพัสด ุ

หมายเหตุ   รวม  25  ขั้นตอน  ระยะเวลา 224 วัน  
                  ไมรวมขั้นตอนที ่6   (ประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจางตามบัญชี  Long List ) 

  คณะกรรมการเจรจาตอรองราคา 

คณะกรรมการเสนอผูไดรับมอบ
อํานาจพิจารณาอนุมัติ 

    ผูไดรับมอบอํานาจ 
อนุมัติ 

เสนอ สงป. เห็นชอบ 

เสนอกระทรวงฯ  
อนุมัติรับราคา 

 

 จัดทําสัญญา 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 กอนที่จะดําเนินการ work flow  กระบวนการคูมือปฏิบัติงาน แนวทางการจางที่ปรึกษา เพื่อควบคุม
งานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกนั้น  หนวยงานเจาของงานจะตองวางแผนกอนวาหนวยงานของตนเองนั้นจะ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก  โครงการใด โครงการดังกลาวตั้งอยูสถานที่ใด  
งบประมาณที่จะดําเนินการจํานวนเทาใด  และจะดําเนินการอะไรบาง  เพื่อดําเนินการของบประมาณเพื่อไว
ดําเนินการ 
 เมื่อไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ  ตามเลมงบประมาณรายจาย และรายละเอียดประกอบงบประมาณ
ประจําปแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
 6.1 หนวยงานเจาของงานจัดทําบันทึกเพื่อเสนอผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติดําเนินการจางที่ปรึกษา
ควบคุมงานกอสราง  โดยตองระบุดวยวาจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีตกลง  และชี้แจงเหตุผลการ
ดําเนินการวิธีนั้น ๆ  พรอมแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา TOR และแนบใบแสดงความตองการพัสดุ (พด.02) 
ดวย 
 การจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้มี 2 แบบ คอื แบบ Full Supervision เปน
การจางที่ปรึกษาดําเนนิการควบคุมงานหมดทุกขั้นตอน  ในกรณีที่งานนั้นมีความยุงยากซับซอน และตองใช
เทคนิคทางดานวิศวกรรมสูง  และเจาหนาที่ของกรมชลประทานไมมคีวามเชี่ยวชาญพอกับอีกแบบหนึ่ง  คือ 
Assisting Supervision  เปนการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางเฉพาะบางงานเทานัน้ เทาที่จําเปน 
 6.2  เมื่อผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติใหดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา TOR แลว 
 6.3 คณะกรรมการจัดทํา TOR รวมกันราง TOR จนแลวเสร็จ 
 

โครงสราง TOR 
 โดยทั่วไปเอกสาร TOR จะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. บทนํา ความเปนมา 
1.1 ขอบเขตและรายละเอียดการดําเนินงาน/ภารกิจที่ตองการจางที่ปรึกษา 
1.2 คุณสมบัติของบุคลากร จะตองมีบุคลากรใดบาง ที่ตองดแูลในเรื่องขอบเขตงานที่ปรึกษาตางๆ 

เชน ผูจัดการโครงการ  ผูเชี่ยวชาญ 
1.3 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
1.4 วิธีการจางวาจะจางที่ปรึกษาโดยวิธีใด  
1.5 รายงานจะตองทําขอมูลนําเสนอรายงานอยางไรบาง 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  หนวยงานทีจ่ะจางจะไดรับผลประโยชนอะไรบางหลงัจากที่ได

จางที่ปรึกษา 
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2. ขอกําหนดขอบเขตและหนาท่ีของท่ีปรึกษา 
2.1 วัตถุประสงคเปนสิ่งที่ผูวาจางตองการตามขอบเขตของงานที่ตั้งไวและเปนสิ่งที่ผูวาจาง

ตองการจะบรรลุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง 
       2.2  ขอมูลทั่วไปของโครงการ ซ่ึงประกอบดวย  รายละเอียดที่ตั้งโครงการ  องคประกอบโครงการ  
งบประมาณ  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 2.3 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบควรกําหนดใหชัดเจนวาการดําเนินงานของที่ปรึกษาตอง
ครอบคลุมประเด็นใดบาง และละเอียดเพียงใด 
 2.4 ขอบเขตโดยละเอยีดของงาน  กําหนดรายละเอยีดของการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด
โครงการ 
 2.5 การนําเสนอผลงาน  กําหนดระยะเวลาในการสงมอบงานเปนระยะ  โดยแบงเปนรายงานการ
เร่ิมงาน  รายงานแสดงความกาวหนารายเดอืน  รางรายงานฉบับสุดทาย  รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร  รายงาน
ฉบับสุดทาย  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 2.6  แผนการดําเนินงาน  แบงเปนระยะตามผลงานในชวงการดําเนินงาน  มีความเปนไปได
สอดคลองกับปริมาณงานและขอจํากัดอื่น ๆ ปริมาณคน-  เดือนที่ตองใชจะไมเปลี่ยนแปลง   
 2.7  คุณสมบัติของที่ปรึกษา  กําหนดชัดเจนวาบุคลากรที่ตองการสําหรับภารกิจประกอบดวย  
ใครบาง  แตละดานจะใชแรงงานเทาใด 
 2.8  การจัดทําและยื่นขอเสนอ(กรณีไมไดระบุในหนังสือเชิญ) กําหนดรายละเอียดในการยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคและราคา 
 2.9  การชี้แจงรายละเอียดและยื่นขอเสนอ กําหนดวิธีการวันเวลา และสถานที่ การสงเอกสาร
ขอเสนอ  การใหที่ปรึกษาฟงคําชี้แจงรายละเอียด 
 2.10  หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ  อาจระบุหลักเกณฑการตัดสินขอเสนอทางดานเทคนิค
เบื้องตนวาจะพิจารณาจากหัวขอใดบาง 
 2.11 หลักเกณฑการทําสัญญา  โดยกําหนดรูปแบบสัญญาจาง  วันเวลาในการทําสัญญา  หลักฐาน
ที่ตองยื่นใหผูวาจางตรวจสอบกอนทําสัญญา 
 2.12 การเบิกจายเงินตามสัญญา  กําหนดวธีิการเบิกจายเงิน 
 2.13 การจายเงินลวงหนา  โดยทั่วไป กรมจะจายเงินลวงหนาในอัตรารอยละ 15 ของราคาคาจาง
ทั้งหมด 
 2.14 ขอสงวนสิทธิ กรมฯ อาจกําหนดขอสงวนสิทธิ  เชน กรมฯ จะยกเลิกสัญญาและดําเนินการ
ตามกฎหมายกบัที่ปรึกษาหากพบภายหลังวา  เอกสารทีท่ี่ปรึกษาเสนอเปนเท็จ 
 2.15  การดําเนินงานตามขอสัญญา  ที่ปรึกษาตองจัดสงบุคลากรเขามาปฏิบัติ งานใหครบถวน
ตามที่เสนอไว 
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 2.16 ขอมูลและสิ่งอํานวยความสะดวกทีผู่วาจางจัดให  โดยกําหนดวากรมฯ จะใหความสะดวก
แกที่ปรึกษาในดานใดบาง เชน เอกสารขอมูลตาง ๆ สถานที่ในการดาํเนินงาน  ควรแตงตั้งผูแทนเพื่อทําหนาที่
ประสานงานและใหความชวยเหลืออยางใกลชิดกับที่ปรึกษาตลอดเวลา 

3. ภาคผนวก  ประกอบดวย 
    -  แบบรางสัญญาจางที่ปรึกษา 
    -  เงื่อนไขของสัญญา  ไดแก 

1. ขอความทั่วไป 
2. การเริ่มงาน การสิ้นสดุของงาน การเปลี่ยนแปลงแกไขและการบอกเลิกสัญญา 
3. สิทธิและหนาของที่ปรึกษา 
4. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 
5. พันธะหนาที่ของผูวาจาง 
6. คาจางของที่ปรึกษา 

6.4  หนวยงานเจาของงานจัดทําบันทึกเสนอผูไดรับมอบอํานาจเพื่อขออนุมัติราง TOR พรอม          
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางและคณะกรรมการกํากับและบัญชี Long List ผานกองพัสดุเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง 

       องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกประกอบดวย 
 - ประธานกรรมการ  1 คน 
 - กรรมการอยางนอย 4 คน 
   ระดับ 6 (ระดับชํานาญการ) หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย 2 คน 

6.5  เมื่อผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติราง TOR คณะกรรมการดําเนินการจาง คณะกรรมการกํากับและ
บัญชี Long List แลว 
       6.6  คณะกรรมการดําเนินการจางประชุมรวมกัน เพื่อดําเนินการจางตามบัญชี Long List ในการ
ประชุมดังกลาวจะพิจารณารางหนังสือที่จะเชิญชวนที่ปรึกษาและแบบฟอรมที่จะใหที่ปรึกษากรอก  
       6.7  สงหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาพรอมแบบฟอรม เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย (ไมเกิน 6 
ราย) โดยหนังสือเชิญชวนดังกลาวจะระบุวันเวลา สถานที่ ในการยื่นเอกสารอยางชัดเจน 
       6.8 คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาหลักเกณฑการ
ใหคะแนน 
       6.9  ที่ปรึกษาจัดสงขอมลูเอกสารตาง ๆ ใหคณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลอืก 
               6.10 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณารายละเอียดเอกสารที่ที่ปรึกษา
ยื่นเสนอ  และใหคะแนน Short List โดยคัดเลือกที่ปรึกษาที่คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับไมเกิน 6 ราย 
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6.11 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจัดทําบันทึกเสนอผูไดรับมอบอํานาจเพื่อ
อนุมัติผล Short List  

6.12  เมื่อผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติผล Short List แลว 
6.13 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาจัดสงหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ผาน Short List แลว  

โดยระบุวัน เวลา สถานที่  ที่จะฟงคําชี้แจงและวันเวลาสถานที่ในการยื่นเอกสาร 
6.14 ที่ปรึกษารับฟงคําชี้แจง จากคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพรอมนัดดู

สถานที่ 
6.15 ที่ปรึกษาดูสถานที่กอสราง  พรอมกับคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวธีิคัดเลือก 
6.16 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกประชุมรวมกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑการ

ใหคะแนนดานเทคนิค 
6.17 ที่ปรึกษาสงขอเสนอดานเทคนิคและดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน  2 ซอง   มอบให

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
6.18 คณะกรรมการดําเนินการจางตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน  โดยตรวจสอบวาที่ปรึกษาที่ยื่น

ขอเสนอดานเทคนิคนั้น แตละรายมีผลประโยชนรวมกันหรือไม  รายละเอียดไดกลาวแลวในคําจํากัดความ
และประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน 

6.19  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ประชุมพิจารณาใหคะแนนและคัดเลือกที่
ปรึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดที่ไมมีผลประโยชนรวมกันทุกรายและจัดลําดับไว  และเปดซองราคาที่ปรึกษาที่ได
คะแนนสงูสุด 

6.20 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการประชุมรวมกันและเจรจาตอรอง
ราคาและพิจารณาเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญา 

6.21 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจัดทําบันทึกรายงานผลการดําเนินการจางที่
ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและความเห็นพรอมเอกสารที่ไดรับไว  เสนอผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติผานกองพัสดุ  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

6.22 เมื่อผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติแลว  กองพัสดุ จัดทําบันทึกเสนอสํานักงบประมาณเพื่อใหความ
เห็นชอบกรณีเปนงบผูกพันขามปงบประมาณ  กรณีงบปเดียวไมตองสงสํานักงบประมาณ 

6.23 เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแลว  กองพัสดุจัดทําบันทึกเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพื่ออนุมัติรับราคา  การอนุมัติรับราคาขึ้นอยูกับวงเงินที่จะจาง  กลาวคือ  ถาวงเงินเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 
100 ลานบาท ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเปนผูอนุมัติ  ถาวงเงินเกิน 100 ลานบาท  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูอนุมัติ  ตามระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535         
ขอ 91 
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 6.24 เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณอนมุัติรับราคาแลว  กองพัสดสุงเรื่องใหกองการเงินและ
บัญชีเพื่อสอบประเภทเงนิ /ออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา 
 6.25   หนวยงานเจาของสงเรื่องอนุมัติรับราคาทั้งหมดใหกองพัสดุเพือ่จัดทํารางสัญญารวมกับ
สํานัก/กอง เจาของงานตอไป  
 
7. มาตรฐานงาน 
 มาตรฐานของงานเปนไปตาม work Flow กระบวนการคูมือปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ  การจางที่
ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลอืก  โดยไดระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนที่ผูปฏิบัติ  ควรปฏิบัติ
ใหแลวเสร็จ 
 
8. ระบบติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธี 
คัดเลือกนั้น ผูรับผิดชอบในการติดตามคือหนวยงานเจาของงาน  ในที่นี้เห็นควรเปนกรรมการและเลขานุการ  
ซ่ึงจะทราบความเปนมาของการดําเนนิงานอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้ควรถือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานงาน  ซ่ึง
ไดกําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนไวแลว 
 
9. เอกสารอางอิง 
 - ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 - เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การจางที่ปรึกษาของสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจดัจางภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 
 - คูมือแนวทางการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษาของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 
10. แบบฟอรมท่ีใช 
        - ตัวอยางบันทึกขอความและหนังสือราชการภายนอกในภาคผนวก 
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                     ภาคผนวก 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ 
ท่ี         วันท่ี 
เร่ือง   ขออนุมัติดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสราง  และใหคําปรึกษาแนะนํา 
 เกี่ยวกับการควบคุมงานกอสราง...............................โครงการ................................................................ 
 
เรียน   อธช. ผาน ผอ.กพ. และรธส. 

ดวยสํานัก......................................................มีแผนงานกอสราง...................................................... 
โครงการ............................................................................................................จังหวดั........................................ 
โดยการจางทีป่รึกษาเพื่อดําเนินการควบคมุงานกอสราง...................................................................................... 
โครงการ............................................................................................................จังหวดั........................................ 
เพื่อใหการดําเนนิงานโครงการ……………………………………………ซ่ึงใชระยะเวลากอสราง.................ป 
(...................ถึงป....................) ราคาโครงการประมาณ................................................เปนไปตามแผนที่วางไว
และถูกตองตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ................ 
และเหน็สมควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาชวยควบคุมงานดังนี้ 

1. ......................................................................................................      ประธานกรรมการ 
2. ......................................................................................................      กรรมการ 
3. ......................................................................................................      กรรมการ 
4. ......................................................................................................      กรรมการ 
5. ......................................................................................................      กรรมการและเลขานุการ 
6. ......................................................................................................      กรรมการผูชวยเลขานุการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติใหดําเนินการจางทีป่รึกษาโดยวิธี.........................ตามระเบียบ.......................................... 
2. อนุมัติแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาชวยควบคุมงาน โดยวิธี............................... 
3. อนุมัติการใชเอกสารในการดําเนินการจางที่ปรึกษาชวยควบคุมงานกอสราง 
    โครงการ......................................................................จังหวัด................................ 
4. อนุมัติใชบญัชีที่ปรึกษา (Long List) ที่ไดจากศนูยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่แนบ 
 
      ผส ...........................................  
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ที่ กษ ............/....................                                                                                             …..………………...… 
          ………………………. 
 
              ……………………….. 
 
เร่ือง  ขอเชิญชวนสงขอเสนอดานเทคนิคและราคาเพื่อรับงานที่ปรึกษาเพื่อชวยควบคุมงานกอสราง 
          และใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับการควบคุมงานกอสราง 
 

เรียน  นาย,นาง,นางสาว............................................ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เอกสารประกอบการจาง (TOR) จํานวน 1 เลม 
 

ดวยกรมชลประทาน มีความประสงคจะจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อดําเนินการ..................... 
…………………………………………............................................................................................................ 
ชวยควบคุมงานกอสรางและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมงานกอสราง…………………………… 
………………………………………………………………ของโครงการ...................................................... 
................................................................................................จังหวดั................................................................ 

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวธีิคัดเลือกจึงขอใหทานไปรบัเอกสารเพื่อยื่นขอเสนอ
ดานเทคนิคและราคา ในวันที่......................................................และใหนําขอเสนอดานเทคนิคและราคามายื่น 
ในวนัที่....................................ที่คุณ................................ฝาย.................................สํานัก.................................. 
ในเวลาราชการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหวังวาคงจะไดรับความรวมมือจากทานดวยด ี
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                           (ผูไดรับมอบอํานาจ) 
                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
สํานัก/กอง.......................... 
โทร………………………. 
โทรสาร.............................. 
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ที่ กษ ............/....................                                                                                             …..………………...… 
          ………………………. 
 
               ……………………….. 
 
เร่ือง  ขอรายช่ือและขอมูลที่ปรึกษาไทย           
 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักบรหิารหนี้สาธารณะ 
 
 

ดวย............................(ช่ือหนวยงาน)............................ มีแผนงานวาจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
ทําการ.....................……………………………………..................และเพื่อใหเปนไปตามระเบยีบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม  จึงใครขอความกรุณาจัดสงรายชื่อพรอมที่
ทําการของบริษัทที่ปรึกษาซึง่จดทะเบียนไวกับศูนยขอมลูที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั มาให............................
(สถานที่ใหสงขอมูล)..............เพื่อนําไปประกอบการพจิารณาดําเนนิการวาจางบริษัทที่ปรึกษาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                                           (ผูไดรับมอบอํานาจ) 
                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
 
 
 
สํานัก/กอง.......................... 
โทร………………………. 
โทรสาร.............................. 
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ที่ กษ ............/....................                                                                                             …..………………...… 
          ………………………. 
 
               ……………………….. 
 
เร่ือง  ขอเชิญชวนสงมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย 
 

เรียน  นาย,นาง,นางสาว............................................ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลของที่ปรึกษา 
 

ดวยกรมชลประทาน มีความประสงคจะจางที่ปรึกษาเพือ่ดําเนินการ............................................. 
…………………………………………............................................................................................................ 

จึงใครขอเชิญทานสงรายละเอียดขอมูลของทาน ตามแบบฟอรม (ส่ิงที่สงมาดวย) เพือ่ให
คณะกรรมการฯ พิจารณาคดัเลือกใหเหลือนอยราย (Short List) โดยใหทาน แจงความประสงคที่สนใจจะ
ดําเนินการ จํานวน 15 ชุด ไปที่นาย,นาง,นางสาว...........................(สถานที่จัดสงเอกสาร)................................ 
โทรศัพท...................................โทรสาร.....................................ภายในวนัที่...................................................... 
เวลา....................................น. หากทานทีไ่มประสงคจะสงขอมูลเพื่อคัดเลือกใหเหลือนอยราย  โปรดแจงให
กรมชลประทานทราบตามกาํหนดเวลาดังกลาวดวย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                                           (ผูไดรับมอบอํานาจ) 
                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
 
สํานัก/กอง.......................... 
โทร………………………. 
โทรสาร.............................. 
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              บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี    วันท่ี  

เร่ือง  ขออนุมัติการวาจางที่ปรึกษาเพื่อ....................................โครงการ..................................................... 

 
เรียน   ผูมีอํานาจอนุมัติแทนกรมฯ ผาน ผูอํานวยการเจาของงาน ผอ.กพ. และรธร. 

 

 ตามที่กรมฯมแีผนที่จะดําเนนิการวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ............................................................ 
โครงการ.............................................................................................จังหวัด....................................................... 
โดยกรมฯไดอนุมัติใหดําเนนิการวาจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการจางที่
ปรึกษาและคณะกรรมการกาํกับดูแลงานทีป่รึกษาดานวิชาการ ตามบันทึกที่..................ลงวันที่......................... 
และอนุมัตใินวันที่......................................นั้น 

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ............... ไดบริษัทที่ปรึกษาทีม่ีความเหมาะสมโดยตอรองขั้นสุดทาย
เรียบรอยแลว  ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้

1. การพิจารณาราง TOR 
    ตามที่เอกสารกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขการศึกษา (Term of Reference) ซ่ึงกรมฯไดอนมุตัิ

เมื่อวันที่............................................. 
2. การจัดทํา Long List ของบริษัทที่ปรึกษา 
     สํานัก/กอง.....................................................ไดรับขอมูลรายชื่อที่จดทะเบียนไวกับศูนยขอมูล

ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คร้ังที่.................ลงวันที่..................................
และไดจัดทําบญัชีรายช่ือบริษัทที่ปรึกษา (Long List) โดยกรมฯอนุมตัิเมื่อวันที่..................................................
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ............... โดยมีบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับการพิจารณา
จํานวน...............ราย 

3. การจัดทํา Short List ของบริษัทที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการฯไดมหีนังสือเชิญบริษัทที่ปรึกษาทั้ง..............บริษัท เมื่อวันที่..............................

ใหแสดงความจํานงและสงรายละเอียดของบริษัทเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีใหเหลือนอยราย (Short List) ปรากฏวา
มีบริษัทสนใจสงรายละเอียดของบริษัทเพื่อเขารวมคัดเลือก..............ราย (....................บริษัท) คณะกรรมการฯ
ไดพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑเร่ืองจํานวนบุคลากรหลักที่ทํางานเต็มเวลา จํานวนบคุลากรหลักในสาขาวิชา 
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ที่เกี่ยวกับ...............................ปริมาณผลงานดาน........................................โครงการ..........................................
ปริมาณงานทีด่ําเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการฯไดพิจารณาแลวใหผานการคัดเลือกขึ้นบัญชีใหเหลือนอยราย 
(Short List) จํานวน.................ราย (....................บริษัท) ดังนี ้

1.  บริษัท.................................................. 
2.  บริษัท.................................................. 
3.  บริษัท.................................................. 
4.  บริษัท.................................................. 
5.  บริษัท.................................................. 
6.  บริษัท.................................................. 
โดยกรมฯไดอนุมัติผลการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย (Short List) เมื่อวันที่.............. 
4. การเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษายื่นขอเสนอใหบริการที่ปรึกษา 
    คณะกรรมการฯไดมีหนังสือเชิญบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยราย            

(Short List) เมื่อวันที่...................................เพื่อยื่นขอเสนอรับงานจางที่ปรึกษา  ซ่ึงประกอบดวยเอกสาร
หลักฐานคุณสมบัติของบริษัท ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ..................ขอ..................
ขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา  โดยแยกเอกสารหลักฐานฯไวนอกซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคและขอเสนอทางดานราคา  ซ่ึงกําหนดสงใหคณะทํางานรับเอกสารภายใตคณะกรรมการฯภายในเวลา 
..............น. ของวันที่....................................หลังจากครบกําหนดการยื่นขอเสนอปรากฏวามี.................ราย 
(....................บริษัท) ยื่นขอเสนอบริการที่ปรึกษาเพื่อเขารับการคัดเลือก ดังนี้ 

1.  บริษัท.................................................. 
2.  บริษัท.................................................. 
3.  บริษัท.................................................. 
4.  บริษัท.................................................. 
5. การพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ปรึกษา 

                      คณะกรรมการฯไดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่ปรึกษาที่ยื่นขอเสนอในเรื่องรายชื่อ
กรรมการผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม บัญชีผูถือหุน และเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ..................ปรากฏวามีคุณสมบัติถูกตองตามขอกําหนด คณะกรรมการฯจึงไดปดประกาศ
รายช่ือผูยื่นขอเสนอดานเทคนิคและราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพื่อใหทราบทั่วกันในวันที่......................... 

 6. การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค 
                       คณะกรรมการฯไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนขอเสนอทางเทคนิค  โดยแบงการพิจารณา
เปน 3 หัวขอใหญมีสัดสวนการใหคะแนนดังนี้ 

 1) ประสบการณ/ผลงานของบริษัท   คะแนน 
  2) ขอเสนอดานวิชาการ    คะแนน 
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  3) คุณสมบัติของบุคลากร    คะแนน 
  รวม   100  คะแนน 
 เมื่อไดคะแนนรวมจากทั้ง 3 ขอแลว  กรรมการแตละทานจะจัดเรียงลําดับบริษัทตามคะแนน

รวม โดยยึดถือเกณฑการพิจารณาคะแนนรวมตองผาน..............% มาพิจารณาโดยนับจากจํานวนกรรมการ 
(กรรมการ 1 ทาน ตอคะแนนเสียง 1 คะแนน) 

 คณะกรรมการไดประชุมพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค เมื่อวันที่........................................โดย
บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกไดแก...............................................คณะกรรมการฯจึงทําการเปดซองขอเสนอดาน
ราคาตอไป 

7. การตอรองราคาคาบริการที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการฯไดเปดซองขอเสนอดานราคาของบริษัท.........................................................

ซ่ึงมีรายละเอียดการเสนอราคาดังนี้ 
 1) คาจางสวนที่เหมาจาย  ..................................บาท 
 2) คาใชจายสวนที่เบิกคืนได ..................................บาท 
     รวมคาใชจายทั้งสิ้น  ..................................บาท 
 3) ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  ..................................บาท 
     รวมเปนเงิน   ..................................บาท 
 คณะกรรมการฯไดเชิญบริษัทที่ปรึกษามาเจรจาตอรองราคา เมื่อวันที่.........................................

โดยมีขอสรุปผลการเจรจาตอรองราคาที่สามารถตกลงกับบริษัทที่ปรึกษาไดดังนี้ 
1) คาจางสวนที่เหมาจาย  ..................................บาท 
2) คาใชจายสวนที่เบิกคืนได ..................................บาท 
    รวมคาใชจายทั้งสิ้น  ..................................บาท 
3) เผ่ือเหลือเผ่ือขาด (Contigency) ……………….…บาท 
4) ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  ..................................บาท 
     รวมเปนเงิน   ..................................บาท 

8. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการฯไดพิจารณาแลวเห็นวาจํานวนผูเชี่ยวชาญคุณสมบัติและความชํานาญอยูใน

เกณฑเหมาะสม สําหรับอัตราคาจางและคาใชจายตาง ๆ ที่ไดเจรจาแลวนั้นอยูในเกณฑสมควรกับคุณภาพ
ปริมาณงานและระยะเวลาของโครงการ     ดังปรากฏในรายละเอียดในรายงานเอกสารสนองรับราคา 
(วันที่..........................) เปนราคา.............................บาท ซ่ึงอยูในวงเงินที่ไดตั้งไว (.................................บาท) 
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จึงเห็นสมควรวาจางบริษัท..................................................เพื่อดําเนินการ.......................................................
ในวงเงิน...............................บาท (เขียนเปนตัวหนังสือ) โดยใชรางสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ........................... 

พรอมนี้ไดแนบเอกสารดังตอไปนี้ 
1) หนังสืออนุมัติใหดําเนินการจางและแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
2) TOR ตนฉบับ 
3) ตนฉบับขอเสนอดานเทคนิคของบริษัทที่ปรึกษา 
4) ตนฉบับขอเสนอดานราคาของบริษัทที่ปรึกษา 
5) ตนฉบับผลการเจรจาตอรองขอเสนอราคาขั้นสุดทาย (เอกสารสนองรับราคา) 
6) เอกสารรายละเอียดการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
1. พิจารณาเห็นชอบบุคลากรหลัก 
2. พิจารณาอนุมัติการจางที่ปรึกษาในวงเงิน.................................บาท ทั้งนี้การอนุมัติอยูในอํานาจ

ของ....................................ตามคําสั่งกรมฯที่....................................ลงวันที่....................................... 
 
     (ลงชื่อ).........................................ประธานกรรมการ 
               (........................................) 
 
     (ลงชื่อ).........................................กรรมการ 
               (........................................) 
 

(ลงชื่อ).........................................กรรมการ 
               (........................................) 
 

(ลงชื่อ).........................................กรรมการ 
               (........................................) 
 
               (ลงชื่อ).........................................กรรมการ 
                (........................................) 
 
       (ลงชื่อ).........................................กรรมการและเลขานุการ 
                 (........................................) 
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เอกสารประกอบการจางที่ปรึกษา 
 

 กรมชลประทาน  ซ่ึงตอไปนี้  เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคที่จะดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2541  เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการกอสรางและควบคุมงานกอสราง  เขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพรอมสวนประกอบอื่น โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดพิษณุโลก  ให
ถูกตองตามหลักวิชาการ  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกอบการจางที่ปรึกษา  
      1.1   ตัวอยางสัญญาจางที่ปรึกษา 
      1.2  เงื่อนไขเฉพาะการจาง  วัตถุประสงค  และขอบขายของงาน 
      1.3  บทนิยาม 
              (ก)  เปนผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกนั 
              (ข)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
              (ค)  ประสบการณตรงหรือคลายคลึงกับงานของสัญญานี้ 
      1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
2.  คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
     2.1  ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา  หรือเปนกลุมผูรวมคา  ซ่ึงประกอบดวยนติิบุคคล
ผูมีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษาที่ผานการคัดเลือกใหเหลือนอยราย (Short List)  จากกรม 
            ผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกใหเหลือนอยราย  (Short  List)  จากกรมในฐานะบริษัทเดียวหรือกลุมผู
รวมคาแลว  จะยืน่ขอเสนองานเดียวกันในฐานะอื่นอีกไมได  อีกทั้งไมมีสิทธิยื่นขอเสนอในนามกลุมผูรวมคา
กลุมอื่น  และจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผูรวมคาภายหลังมิได 
     2.2  ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชื่อแลว  หรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหเปนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
     2.3 ตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายชื่อ ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขายืน่
ขอเสนอจากกรม  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการเสนองานอยางเปนธรรมตามขอ 1.3 
     2.4    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกลุมผูรวมคาในกรณีมีนิติบุคคลตางชาติตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์  หรือความ 
คุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของนิติบุคคลตางชาติไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์  และ
ความคุมกันเชนวานั้น   และนิติบุคคลตางชาติดังกลาวตองจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังดวย 
      2.5 ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณในดานสํารวจ-ออกแบบ  และ/หรือควบคุมงานกอสรางโครงการ
พัฒนาแหลงน้าํ 
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3.   เอกสารและหลักฐานในการยื่นขอเสนอ 
      ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานและซองขอเสนอดานเทคนิค  ซองขอเสนอดานราคา  โดยแยก 
เอกสารหลักฐานไวนอกซองขอเสนอดานเทคนิคและซองขอเสนอดานราคา  ดังนี้ 
      3.1 เอกสารหลักฐานนอกซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
จํานวน 15 ชุด 
      (1)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลรายเดียว    
             (ก)  ถาเปนหางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นหนังสือสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง        
             (ข)  ถาเปนบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
      (2)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคาและเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
      (3)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลรายเดียวตาม  (1)  ใหยื่นหลักฐานสําเนารูปถาย  ทะเบียนบาน  ซ่ึง
ระบุสัญชาติของกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
      (4)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่น 
ลงนามในเอกสารขอเสนอแทน 
      3.2  ซองขอเสนอดานเทคนิคซองที่ 1  และซองขอเสนอดานราคาซองที่ 2    
      3.3  บัญชีเอกสารทั้งหมด  ที่ไดยื่นพรอมกับซองขอเสนอ ตามแบบในขอ 1.4 
4.  การยื่นขอเสนอ 
     4.1  เนื่องจากโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนโครงการกอสรางเขื่อนขนาดใหญที่
มีปริมาณงานวัสดุถมมากกวา 10 ลานลูกบาศกเมตร  มีปริมาณงานคอนกรีตมากกวา 150,000 ลูกบาศกเมตร  
ตองใชเทคโนโลยี  วิธีการกอสรางและการจัดการวัสดใุนการกอสรางโดยผูควบคุมงานที่มีความชํานาญเฉพาะ
ดาน  ประกอบกับมีระยะเวลากอสรางจํากัด  หากไมมปีระสบการณและความชํานาญในการกอสราง  และการ
จัดการมากอนจะดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน  โครงการไดยาก  การควบคุมงานกอสรางจึงจําเปนตอง
ระดมบุคลากรที่มีความรู  ประสบการณและความชํานาญสงูมาดําเนนิการควบคุมงานกอสรางเขื่อนแควนอย
ซ่ึงเปนเขื่อนหนิถมดาดผิวหนาดวยคอนกรตี (Concrete Face Rockfill Dam)  และเขื่อนสันตะเคยีนซึ่งเปน
เขื่อนหินถมแกนดินเหนยีว (Rockfill  Dam with Clay Core) 
   4.2  ใหที่ปรึกษายืน่ขอเสนอ  โดยแยกเปน 2 ซอง  ดังนี ้
           4.2.1  ซองที่ 1  ใหบรรจุเอกสารขอเสนอดานเทคนิค (Technical)  จํานวน 15 ชุด  ประกอบดวยตนฉบับ 
1 ชุด  สําเนา 14 ชุด  ดังนี ้
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             (1)  ขอเสนอดานเทคนิค  (Technical Proposal)  
             (2)  หลักฐานแสดงผลงาน ประกอบดวย 

      (ก)  บัญชแีสดงรายการงาน  ซ่ึงเสร็จเรียบรอยแลว 
  (ข)  บัญชีแสดงรายการงาน  ในปจจุบนัทีย่ังไมแลวเสร็จ 
                    (ค)  สําเนารูปถายหนังสือรับรองผลงานของผูวาจางและ สําเนารูปถายสัญญาของผูวาจาง  ตาม
บัญชีแสดงรายการงานในขอ 4.2.1(2)(ก) และ 4.2.1(2)(ข) ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคล 
             (3)  หลักฐานเกีย่วกบัเจาหนาที่ของนิติบุคคล  ประกอบดวย 
                    (ก)  บัญชีแสดงรายชื่อคุณวุฒิ จํานวนเจาหนาที่ของนิติบุคคลทั้งที่ ปฏิบัติงานประจํา และ
ปฏิบัติงานชั่วคราว  (เฉพาะเจาหนาที่ที่มาทํางานโครงการนี้) 
                    (ข)  ประวัติการทํางานของเจาหนาที่ของนิติบุคคลทุกคนตามที่ระบุในขอ (3)(ก)  โดยเสนอเปน
ตนฉบับพรอมลงลายมือช่ือเจาของประวัติ (ดวยหมึกสีน้ําเงิน)  และวัน เดือน ปอยางสมบูรณไมเกิน 1 เดือน 
          4.2.2  ซองที่ 2 ใหบรรจุขอเสนอดานราคา จํานวน 15 ชุด  ประกอบดวยตนฉบบั 1 ชุด  สําเนา 14 ชุด 
             ขอเสนอดานราคาจะตองสอดคลองกับขอเสนอดานเทคนิค โดยใหแยกการเสนอราคาออกเปน 2 สวน 
ดังนี ้
             4.2.2.1  คาจางบุคลากรหลักและบคุลากรสนับสนุน 
             4.2.2.2  คาใชจายโดยตรง 
    ทั้งนี้  จะตองแสดงรายละเอียดประกอบดังนี ้
    (1)  เจาหนาที่ที่จะใหปฏิบตัิงาน  และความรับผิดชอบ 
    (2)  อัตราคาจางของเจาหนาที่ที่จะใหปฏิบัติงานทุกคน  โดยแสดงหลักฐานรายละเอียดที่
เชื่อถือไดใหชัดเจน  เกี่ยวกับงานโดรงการที่เคยปฏิบัติ  ช่ือหนวยงานเปนผูวาจาง  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
                           (3)  จํานวน Man-Month  ของแตละบุคคลที่ใหปฏิบัติงาน 
 (4)  อัตราคาจางตอ Man-Month  จะตองมีหลักฐานแสดงดวยวา อัตรา Man-Month  ของแต
ละบุคคลเคยไดรับจากหนวยราชการใดเปนครั้งสุดทาย  จํานวนเทาใด  และเมื่อใด (ถามี) 
                           (5)  อัตราคาใชจายโดยตรงตาง ๆ เชน คาใชจายในสนาม ที่พัก คาใชจาย  สํานักงาน  คาจัดทํา
รายงานและเอกสาร  คาจัดหายานพาหนะ  เปนตน 
             4.2.2.3  กําหนดยนืราคา  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 240 วนั  นับแตวันยืน่
ขอเสนอ 
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 อนึ่ง  ขอเสนอทุกซอง  จะตองผนึกใหเรียบรอย  จาหนาถึง  ประธานคณะกรรมการดําเนินการวาจางที่
ปรึกษา  โดยวิธีคัดเลือกเขียนชื่อโครงการที่ประสงคจะยื่นขอเสนอใหชัดเจน  แลวนํายื่นเสนอโดยตรงตอ
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามวันเวลา  และสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญชวนให
เขายื่นขอเสนอ” 
5.  หลักเกณฑ  และสิทธิของกรมชลประทาน 
     5.1  หลักเกณฑการรับซองขอเสนอและเอกสารหลักฐาน 
             คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะพจิารณารับซองขอเสนอพรอมเอกสาร
หลักฐานตามขอ 3 และขอ 4 เฉพาะทีย่ื่นเสนอ โดยตรงตอคณะกรรมการฯ ตามวนั เวลา สถานที่ ที่กําหนดใน
หนังสือเชิญชวนใหเขายืน่ขอเสนอเทานั้น 
     5.2  หลักเกณฑการตรวจสอบผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมดัน 
             คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
ขอเสนอเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาแตละรายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ขอ 15 ตรีและ 15 
จัตวา  วาเปนผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น  ตามขอ 1.3 (ก) ณ วนัไดรับหนังสือ
เชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอหรือไม  และประกาศรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  กอนการเปด
ซองขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal) 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก กอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal)  หรือเปดซองขอเสนอดานราคาวามีผูยื่นขอเสนอ กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.3  (ข)  และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปน
การขัดขวางการแขงขันการเสนองานอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออก
จากการเปนผูยื่นขอเสนอในการจางที่ปรึกษา  และประกาศรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  
และกรมจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ  และมิไดเปนผูริเร่ิมให
มีการกระทําดังกลาว 
 ผูยื่นขอเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอในการจางที่ปรึกษาเพราะเหตุเปนผูเสนอ
งานที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น  ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ  หรือเปน
ผูยื่นขอเสนอที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณภายใน 3 (สาม) วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  การวินิจฉัยอุทธรณของปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณใหถือเปนที่สุด 
 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  จะกําหนดวันเวลา และสถานที่เปดซอง
ขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal)  ของผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก พรอมกับประกาศ
รายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน 
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 การยื่นอุทธรณตามวรรคสาม  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองขอเสนอดาน
เทคนิค (Technical Proposal) หรือซองขอเสนอดานราคา  เวนแตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
เห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองขอเสนอดาน
เทคนิค (Technical Proposal)  หรือซองขอเสนอดานราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่งใหปลัดประทรวงเกษตรและสหกรณ  มีอํานาจยกเลิกการเปดซองขอเสนอดังกลาวได 
     5.3  หลักเกณฑการเปดซองขอเสนอ  
             คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  จะเปดซองขอเสนอที่สงหลังจาก  เสร็จสิ้น
กําหนดเวลายื่นซองขอเสนอ  โดยจะดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
             5.2.1  จะทําการเปดซองที่ 1  ขอเสนอดานเทคนิค  (Technical Proposal)  และพิจารณาขอเสนอดาน
เทคนิค    (Technical Proposal)  ของผูยื่นขอเสนอทุกรายและจัดลําดับตามหลักเกณฑที่กําหนด 
             5.2.2  ซองที่ 2  ขอเสนอดานราคาจะเปดซองขอเสนอของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนคิ (Technical 
Proposal)  ที่ดทีี่สุด 
     5.4  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาขอเสนอ 
             โดยที่กรมมีวัตถุประสงคจะใหการจางที่ปรึกษาโครงการนี้  สําเร็จลุลวงดวยดี  และเปนประโยชนตอ
ทางราชการมากที่สุด  จึงกําหนดหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาขอเสนอทั้งหมดของผูยื่นขอเสนอ  
ดังตอไปนี้ 
              5.4.1  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  จะพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่
กําหนดในขอ 3 และ ขอ 4  ซ่ึงผูยื่นขอเสนอตองเสนอใหครบถวน  สําหรับประวัติการทํางานของเจาหนาที่
ตามขอ 4.2.1(3)(ข)  หากเสนอมามิใชตนฉบับและหรือไมมีลายมือช่ือของเจาของประวัติ  และหรือ วัน เดือน 
ป  ที่ลงลายมือช่ือ  กอนวันยื่นขอเสนอเกินกวา 1 เดือน  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
จะไมพิจารณาโดยเด็ดขาด 
 ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal)  จะพิจารณาโดยใชเกณฑเปรียบเทียบ
ประสบการณของที่ปรึกษาขอเสนอดานเทคนิค  ตลอดจนเงื่อนไขและบริการตาง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติ และ
ประสบการณของเจาหนาที่ ที่เสนอมาเพื่อโครงการนี้ 
              5.4.2  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโคยวิธีคัดเลือก จะแจงใหผูยื่นขอเสนอดานเทคนิค  
(Technical Proposal)  ซ่ึงไดรับการพิจารณาใหเปดซองขอเสนอดานราคาตามขอ 5.3.2  มาเพื่อเจรจาตอรองให
ไดราคาที่เหมาะสม 
               5.4.3  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีสิทธิที่จะเจรจาตอรองทั้งขอเสนอดาน
เทคนิค  และขอเสนอดานราคา  สอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได  ผูยื่นขอเสนอตองใหความ
รวมมือดวยดี 
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        5.4.4  หากการเจรจาไมไดผลคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  สงวนสิทธิที่จะเลือก
ผูยื่นขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปมาทําการเจรจาทีละราย 
       5.4.5  เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลว  จะพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญาตอไป 
       5.4.6  หลังจากที่กรมตัดสินใหทําสัญญากับผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว  จะสงซองขอเสนอ
ดานราคาคืนใหแกผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
      5.4.7  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง  จากการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค  หรือขอเสนอดานราคา  
วาผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ  ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ 5.2  เปนผูที่มี่ผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอรายอื่น ณ วันไดรับหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ  หรือเปนผูยื่นขอเสนอที่เปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการเสนอราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.3 (ข)  กรมชลประทานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ 5.2  และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
        ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองขอเสนอดาน
เทคนิคหรือซองขอเสนอดานราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจยกเลิกขอเสนอดังกลาวได 
          สิทธิที่กลาวมาทั้งหมดในขอ 5.4 เปนสิทธิโดยชอบของกรมชลประทาน  ผูยื่นขอเสนอจะรองเรียนหรือ
นําไปเปนเหตุกลาวอาง  เพื่อฟองรองเรียกคาเสียหายตอกรมชลประทานอยางหนึ่งอยางใด ในภายหลังไมได 
    5.5  หลักเกณฑการเสนอรับราคาและขอเสนอ 
            เมื่อกรมพิจารณารับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายใดแลว  จะสนองรับราคาและขอเสนอเปนหนังสือ
ไปยังผูยื่นขอเสนอรายนั้น  พรอมทั้งแจงกาํหนดนัดใหมาทําสัญญา  
     5.6  การเกณฑการทําสัญญา 
            5.6.1  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณประจําปแลว
เทานั้น 
            5.6.2  การลงนามสัญญาตอกัน  จะใชรางตามที่แนบ  แตกรมสงวนสิทธิที่จะแกไขใชรางสัญญาตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดและผูยื่นขอเสนอขอตรวจดูรางสัญญาลวงหนา กอนที่จะลงนามตอกันได  
            5.6.3  ผูยื่นขอเสนอตองไปทําสัญญากับกรมภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในหนังสือสนองรับขอเสนอ 
            ระยะเวลาที่กําหนดใหไปทําสัญญาดังกลาวขางตน หากกรมมีความจําเปน  ไมอาจลงนามในสัญญาได  
และจําตองเล่ือนกําหนดเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป  ผูยื่นขอเสนอตองยินยอมไปทําสัญญาตาม
กําหนดเวลาที่เล่ือนออกไปนัน้  และไมถือเปนขอผิดสัญญาอันจะนํามากลาวอางเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ จาก
กรม 
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 หากผูยื่นขอเสนอไมไปทําสัญญาภายในกําหนเวลาดังกลาวขางตน กรมจะพิจารณาเรียกรอง
คาเสียหาย (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          5.6.4  กอน หรือขณะทําสัญญา  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นหลักฐานตอไปนี้ใหกรมตรวจสอบ 
                    5.6.4.1  หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิ........................บาท (...............................................) 
ซ่ึงเทากับรอยละ..........................ของราคาคาจาง 
             หลักประกันสัญญา  ใหผูยื่นขอเสนอใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

ก. เงินสด 
ข. เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3  

วันทําการของทางราชการ 
                      ค.   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้าํประกันดังระบุใน
ภาคผนวก ก. 
                      ง.  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทนุ หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย แจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในภาคผนวก ก. 
                       จ.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       5.6.4.2  สําเนารูปถายหนังสอืรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของ สํานักงานทะเบยีน
หุนสวนบรษิทักลาง หรือสํานักทะเบยีนหุนสวนบริษัทจงัหวัด กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย  ฉบับที่
จดทะเบียนหลังสุด  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิตกิรรมแทนนิติบุคคล 
                       5.6.4.3  หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปครบถวน ถาผูจะทําสัญญาเปนตัวแทนที่ไดรับ
มอบอํานาจจากนิติบุคคล 
                        5.6.4.4  บัตรประจําตัวผูทําสัญญาที่ออกโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ถาเปนชาว
ตางประเทศ  อนุโลมใหใชหนังสือเดินทางแทนได 
            5.6.4.5  ในการลงนามในสัญญาควรมีพยานฝายผูยืน่ขอเสนอลงชื่อเปนพยานในสัญญาดวย 1 
คน 
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(ตัวอยาง) 
สัญญาจางผูเชีย่วชาญรายบคุคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

 
            สัญญาเลขที่............................. 
 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ............................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง…...............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวดั........................
เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ...............................ระหวาง.................................................................
โดย.....................................................................................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ 
............................................................................................อยูเลขที่..........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง…...............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวดั........................ 
*(ในกรณีเปนบริษัทที่ปรึกษาใหใชขอความวา..............................................................................ซ่ึงจดทะเบยีน
เปนนิติบุคคล ณ........................................................มีสํานักงานใหญอยูเลขที่.......................ถนน......................
ตําบล/แขวง…...............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวดั........................ 
โดย.........................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท........................................................................ ลงวันที่............................. 
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.............................................) แนบทายสัญญานี้) * ซ่ึงตอไปนี้นสัญญาเรียกวา 
“ที่ปรึกษา” อีกฝายหนึ่ง 
 โดยที่ผูวาจางมีความประสงคจะจางที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการตอไปนี้................................ 
....................................................................(บรรยายลักษณะงายโดยยอ)............................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
และโดยที่ ที่ปรึกษามีความประสงคจะรับจางทํางานดังกลาวขางตน 
 ทั้งสองฝายจึงไดตกลงทําสญัญากันมีขอความดังตอไปนี ้
 ผูวาจางตกลงจาง   และที่ปรึกษาตกลงรับจางเพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสาร 
แนบทายสัญญา  ซ่ึงประกอบดวยเงื่อนไขของสัญญา  และภาคผนวกดังตอไปนี ้
 ภาคผนวก  ก  :       ขอบขายของงานและกาํหนดระยะเวลาการทํางาน 
  ภาคผนวก  ข  :       กําหนดระยะเวลาการทํางานของที่ปรึกษา 
 ภาคผนวก  ค  :       คาจางและวิธีการจายคาจาง 
 ภาคผนวก  ง  :       แบบหนงัสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินคาจางที่ปรึกษาลวงหนา) 

ภาคผนวก  จ  :       แบบหนงัสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 
ฯลฯ 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก                           กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 33

- 1 - 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวขางตนใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้  ในกรณีที่มคีวามขัดแยงกนั 
ระหวางขอความในเงื่อนไขของสัญญา  กับขอความในภาคผนวก  ใหถือขอความในเงื่อนไขของสัญญา 
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยัของผูวาจาง 
 
 สัญญานี้ทําขึ้น  2  ฉบับ  มีความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสญัญาโดย 
ละเอยีดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา ตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
  
       ลงชื่อ.....................................................ผูวาจาง 
               (.....................................................) 
 
       ลงชื่อ.....................................................ที่ปรึกษา 
               (.....................................................) 
 
       ลงชื่อ.....................................................พยาน 
               (.....................................................) 
 
       ลงชื่อ.....................................................พยาน 
               (.....................................................) 
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เงื่อนไขของสญัญา 

************* 
1. ขอความทั่วไป 
 1.1   ขอบขายของงาน 
          งานซึ่งที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติตามสัญญานี้ (ตอไปในสัญญาเรียกวา “งาน”)  ใหเปนไปตาม 
ขอบขายของงานที่ระบุไวในภาคผนวก  ก.  และงานซึ่งทีป่รึกษาและผูวาจางตกลง  เพิม่เติมจากภาคผนวก  ก 

1.2 กฎหมายที่จะตองปฏิบตัิตาม 
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้  ที่ปรึกษาจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และ 
ขอบงัคับตางๆ  ของทางราชการ 

1.3 หัวเร่ือง 
ช่ือหัวเร่ืองของเงื่อนไขของสัญญาขอหนึ่งขอใด  จะไมถือวาเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของ 

สัญญาขอนั้นหรือนําไปประกอบการพจิารณาในการตีความวนิิจฉัยความหมายของขอความในขอนั้นๆ  หรือ 
ขอความอื่นใดของสัญญานี้ 

1.4 การบอกกลาว 
บรรดาคําบอกกลาวหรือการไดความยินยอมหรือความเหน็ชอบใดๆ  ตามสัญญานี้  ตองทําเปน 

หนังสือและจะถือวาไดสงไปโดยชอบแลว  หากไดจดัสงโดยทางหนึ่งทางใดดังตอไปนี้  คือ 
 -   สงมอบโดยบุคคลแกผูแทนที่ไดรับมอบหมายของคูสัญญาแตละฝาย 
 -   ทางไปรษณียลงทะเบียน 
 -   ทางโทรเลข  โทรพิมพ  หรือโทรสาร  แลวยนืยนัเปนหนังสือโดยเรว็ไปยังชื่อและที่อยูของ 

     คูสัญญา  ดังตอไปนี ้
 ผูวาจาง       ......................................................................... 
        ......................................................................... 
 ที่ปรึกษา     ......................................................................... 
        ......................................................................... 

 
2. การเริ่มงาน  การสิ้นสุดของงาน  การเปล่ียนแปลงแกไข  และการบอกเลิกสัญญา 

2.1 การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา 
สัญญานี้เร่ิมมผีลใชบังคับทันที  เมื่อคูสัญญาไดลงนาม 

2.2 วันเริ่มปฏิบัตงิาน 
ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที.่........................................................... 
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2.3 วันสิ้นสุดของสัญญา 

ที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน  วันที่............................................ 
2.4 การเปล่ียนแปลงแกไขสัญญา 

ถามีเหตจุําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา  ใหทาํเปนหนังสือตามแบบและพิธีการเชน 
เดียวกับการทําสัญญานี้ 

2.5 การโอนงาน 
2.5.1  ที่ปรึกษาจะตองไมใหชวงงาน  มอบหมายงาน  โอนงาน  หรือละทิ้งงานใหผูอ่ืนเปน 

ผูทํางานตามสัญญานี้แทน  ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนดวยประการใดๆ  โดยไมไดรับความยินยอม 
จากผูวาจางกอน  และแมจะไดรับความยนิยอมดังกลาว  ทีป่รึกษากย็ังตองรับผิดชอบอยางเต็มที่ตามสัญญานี้ 
ตอไปทุกประการ 
  2.5.2  ทีป่รึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ  ตามสญัญานีใ้หแกผูอ่ืน  โดยไมไดรับความ 
ยินยอมจากผูวาจางกอน  เวนแตการโอนเงนิที่ถึงกําหนดชําระหรือที่จะถึงกําหนดชําระ 

2.6 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
2.6.1  การบอกเลิกสัญญาหรือใหหยุดงานชั่วคราวโดยผูวาจาง 
          (ก)  ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได  ถาผูวาจางเห็นวาที่ปรึกษามิไดปฏิบัติงานดวย 

ความชํานาญหรือดวยความเอาใจใสในวิชาชีพของที่ปรึกษาเทาที่พึงคาดหมายไดจากที่ปรึกษาในระดับเดียว 
กัน  หรือมิไดปฏิบัติตามขอสัญญา  และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญานี้  ในกรณีเชนนี้ผูวาจางจะบอกกลาวให 
ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา  ถาที่ปรึกษามิไดดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจภายในระยะ 
เวลา  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว  ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวแกที่ 
ปรึกษา  เมื่อที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว  ที่ปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที  และดําเนินการทุก 
วิถีทางเพื่อลดคาใชจายใดๆ  ที่อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยที่สุด 
   (ข)  ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหที่ปรึกษาทราบลวงหนา  เมื่อใดกไ็ดวาผูวาจางม ี
เจตนาที่จะระงับการทํางานทั้งหมดหรือแตบางสวน  หรือจะบอกเลิกสัญญา  ในกรณีที่ผูวาจางจะบอกเลิก 
สัญญา  การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา  60  วัน  นับจากวันที่  ที่ปรึกษาไดรับหนังสือ 
บอกกลาวนั้น  หรืออาจเร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลานั้นก็ได  แลวแตคูสัญญาจะทําความตกลงกันเมื่อที่ 
ปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว  ที่ปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที  และดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลด 
คาใชจายใดๆ  ที่อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยที่สุด 

2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  ถาผูวาจางมไิดปฏิบัตหินาที่ความรบัผิดชอบตามที ่

สัญญาระบุไว  ในกรณีเชนนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผูวาจางระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอ 
เลิกสัญญา  ถาผูวาจางมิไดดําเนินการแกไขใหที่ปรึกษาพอใจ  ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับแตวนัไดรับ 
หนังสือบอกกลาวนั้น  ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
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  2.6.3  เหตุสุดวสัิย 
            (ก)  “เหตุสุดวิสัย”  หมายความวา  เหตุใดๆ  อันจะเกดิขึ้นกด็ี  จะใหผลพิบัตกิด็ี  ไมม ี
ใครจักอาจปองกันได  แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตาม 
สมควรอังพึงคาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะ  เชนนัน้ 

(ข) ถาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ได  เพราะเหตุสุด 
วิสัยคูสัญญาฝายนั้นจะตองบอกกลาวใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบภายใน  14  วัน  นับแตเหตนุั้นเกิดขึ้นและ 
คูสัญญาฝายที่ไดรับแจง  ตองพิจารณาวาจะยอมรับเหตุดงักลาววาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม  แลวแจงใหคู 
สัญญาฝายแรกทราบภายในเวลาอันควร 

(ค) ในระหวางที่มเีหตุสุดวิสัยเกดิขึ้น  ใหหนาที่และความรับผิดชอบของคูสัญญาทั้ง 
สองฝายระงับลงชั่วคราว  เวนแตจะระบุไวในสัญญานี้เปนประการอื่น  อยางไรก็ตาม  ที่ปรึกษามีสิทธิจะได 
รับการขยายเวลาทํางานออกไปเทากับระยะเวลาที่ตองเสยีไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น 

(ง) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  ไมสามารถปฏิบัติงาน  หรือยินยอมใหมีการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไดทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน  เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตอเนือ่งกันเปนเวลาเกินกวา 
60  วัน  นับจากวันแจง  เหตสุุดวิสัยตามขอ  (ข)  คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  โดยสงคําบอก 
กลาวไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา  15  วัน 

2.7 สิทธิของคูสัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา 
2.7.1  เมื่อมีการระงับการทํางานตามสัญญานี้ช่ัวคราว  ตามสัญญาขอ  2.6.1 (ข)  ผูวาจางจะจาย 

เงินใหแกที่ปรึกษาเปนคาใชจายเทาทีจ่ําเปนตามจํานวนเงินที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน 
  2.7.2  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 2.6.1(ก)  ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนที่เปนธรรม 
และเหมาะสมที่กําหนดในภาคผนวก  ค.  ใหแกที่ปรึกษา  โดยคํานวณตัง้แตวนัเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวนับอก 
เลิกสัญญา  ในกรณีเชนนี้  ผูวาจางมีสิทธิที่จะยดึเงินประกันผลงานหรอืบังคับเอาแกหนงัสือค้ําประกันตามที ่
ระบุไวในภาคผนวก  ค.  แลวแตกรณีได 
  2.7.3  เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ  2.6.1 (ข) หรือขอ  2.6.2  ผูวาจางจะชาํระคาจางตามสวนที ่
เปนธรรมและเหมาะสมที่กําหนดในภาคผนวก  ค.  ใหแกที่ปรึกษา  โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบตัิงานจนถึง 
วันบอกเลิกสัญญา  นอกจากนี้ผูวาจางจะจายคืนเงนิประกันผลงานทีห่ักไวทั้งหมดหรือคืนหนังสอืค้ําประกัน 
ที่ยึดไวตามภาคผนวก  ค.  แลวแตกรณี  รวมทั้งเงินชดเชยคาเดินทางและเงินคาใชจายที่ไดทดรองจายไปตาม 
สมควรและตามความเปนจรงิ  ซ่ึงผูวาจางยงัมิไดชําระใหแกที่ปรึกษาดวย  อยางไรกต็ามเงินชดเชยและเงินที ่
ไดชําระไปแลวทั้งหมดจะตองไมเกินยอดเงินตามสัญญาที่กําหนดในภาคผนวก ค.  หรือตามที่ไดตกลงแกไข 
กันไว 
  2.7.4  เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ 2.6.3 (ง) ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัดสวนที่เปนธรรมและ 
เหมาะสมตามที่กําหนดในภาคผนวก  ค.  ใหแกที่ปรึกษา  โดยคํานวณตัง้แตวนัเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวนัเลิก 
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สัญญา  นอกจากนี้  ผูวาจางจะจายคนืเงินประกันผลงานที่หักไวทั้งหมดหรือคืนหนังสือค้ําประกันที่ยึดไวตาม 
ภาคผนวก  ค.  แลวแตกรณ ี

2.8 สิทธิเรียกรองเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา 
 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา  ผูวาจางและที่ปรึกษาจะทําความตกลงกันในเรื่อง 

คาเสียหาย  อยางไรก็ตาม  ในกรณีทีก่ารบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากที่ปรึกษาเปนฝายผิดสัญญา  ผูวาจางม ี
สิทธินําเงินประกันผลงานทีย่ึดไวตามสัญญา  ขอ  2.7.2  หรือเงินที่ธนาคารผูค้ําประกันสงมาใหมาชดใชเปน 
คาเสียหายเบื้องตนได 
 

3.  สิทธิและหนาท่ีของท่ีปรึกษา 
 3.1  ที่ปรึกษาจะตองใชความชํานาญ  ความระมัดระวัง  และความขยันหมั่นเพยีรในการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ  และจะตองปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ  ใหสําเร็จลุลวงเปนไปตาม 
มาตรฐานของวิชาที่ยอมรับนับถือกันทั่วไป 
 3.2  คาจางซึ่งผูวาจางจะชําระแกที่ปรึกษาตามภาคผนวก  ค.  นั้น  เปนคาตอบแทนเพียงอยางเดียว 
ซ่ึงที่ปรึกษาจะไดรับเกีย่วกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้  ที่ปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา 
สวนลด  เบี้ยเล้ียง  เงินชวยเหลือใดๆ  โดยตรงหรือโดยออมหรือส่ิงตอบแทนใดๆ  ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
สัญญานี้  หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ 
 3.3  ที่ปรึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ  ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเงินคาสิทธิ  เงินบําเหน็จ 
หรือคานายหนาใดๆ  ที่เกีย่วกับการนําสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ  ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไดรับการคุมครอง 
มาใช  เพื่อวตัถุประสงคของสัญญานี้  เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกนัเปนหนังสือวาทีป่รึกษาอาจไดผล 
ประโยชนหรือเงินเชนวานัน้ได 
 3.4  ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งที่ปรึกษาไดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ใหตกเปนของผูวาจาง  บรรดา 
เอกสารที่ที่ปรึกษาไดจัดทําขึน้เกี่ยวกับสัญญานี้ใหถือเปนความลับและใหตกเปนกรรมสทิธิ์ของผูวาจาง  ที ่
ปรึกษาจะตองสงมอบบรรดาเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเมื่อส้ินสุดสัญญานี้  ที่ปรึกษาอาจเก็บสําเนา 
เอกสารไวกับตนได  แตตองไมนําเอาขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอื่นทีไ่มเกี่ยวกับงานโดยไมไดรับ 
ความยินยอมลวงหนาจากผูวาจางกอน 
 3.5  บรรดาเครื่องมือ  เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณทั้งหลายซ่ึงผูวาจางไดจัดใหที่ปรึกษาใชหรือซ่ึงที่ 
ปรึกษาซื้อมาดวยทุนทรัพยของผูวาจาง  หรือผูวาจางเปนผูจายชดใชคนืให  ถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของผูวา 
จางและตองทาํเครื่องหมายแสดงวาเปนของผูวาจาง  ที่ปรึกษาตองใชเครื่องมือ  เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ 
ดังกลาวอยางเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ  เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาเทานัน้ 
        เมื่อทํางานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา  ที่ปรึกษาจะตองทําบัญชแีสดงรายการเครือ่งมือเครื่องใช 
และวัสดุอุปกรณทั้งหลายขางตนที่ยังคงเหลืออยู  และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่งผูวาจาง  ที่ปรึกษา 
ตองดูแลเครื่องมือ  เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาที่ครองครอง  แลวตองคืน 
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เครื่องมือ  เครื่องใชและวัสดอุุปกรณดังกลาวใหครบในสภาพดีตามความเหมาะสม  แตไมตองรับผิดชอบ 
สําหรับความเสื่อมสภาพตามปกต ิ
 
4. ความรับผดิชอบของท่ีปรึกษา 
 4.1  ที่ปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง  และปองกันมใิหผูวาจางตองรับผิดชอบใน 
บรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย  คาใชจาย  หรือราคา  รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สาม  อันเกดิจาก 
ความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของที่ปรึกษา  หรือของลูกจางที่ปรึกษา 
 4.2  ที่ปรึกษาจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือสิทธิใดๆ  ในสิทธิบัตรหรือ 
ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  ซ่ึงที่ปรึกษานํามาใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 4.3  ที่ปรึกษาจะตองจดัการประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอก  และเพื่อความสูญหายหรอื 
เสียหายในทรพัยสินซึ่งผูวาจางเปนผูจัดหาใหหรือส่ังซื้อโดยทุนทรัพยของผูวาจาง  เพื่อใหที่ปรึกษาไวใชใน 
การปฏิบัติงานตามสัญญานี้  โดยที่ปรึกษาเปนผูออกคาใชจายในการประกันภัยเอง  ทั้งนี้เวนแตจะมีการตก 
ลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญานี้ 
 

5. พันธะหนาท่ีของผูวาจาง 
 ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิติตางๆ  ที่เกี่ยวของซึ่งผูวาจางมีอยูใหแกที่ปรึกษา  โดยไมคิดมูลคาและ 
ภายในเวลาอันควร 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษารองขอความชวยเหลือ  ผูวาจางจะใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตามสม 
ควร  ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุลวงไปไดดวยด ี
 

6. คาจางของที่ปรึกษา 
 6.1  ผูวาจางจะชําระคาจางปฏิบัติงานใหทีป่รึกษาตามเงือ่นไขที่ระบุในภาคผนวก  ค. 
 6.2  ในกรณีทีท่ี่ปรึกษาตองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบใุนภาคผนวก ก. 
เนื่องจากมเีหตใุดๆ  นอกเหนอืจากการควบคุมของที่ปรึกษาเกิดขึน้  และซึ่งที่ปรึกษาไมอาจคาดหมายลวง 
หนาไดหรือเนือ่งจากคูสัญญาไดตกลงเปลีย่นแปลง  หรือแกไขงาน  อันสืบเนื่องจากการเรียกรองของฝายผูวา 
จางที่ปรึกษาจะไดรับคาจางรวมทั้งคาใชจายที่เบิกคืนได (ถามี) เพิ่มเตมิ  โดยคํานวณตามอัตราเดยีวกับอัตรา 
ที่ระบุในภาคผนวก ค. 
 6.3  ในกรณีทีค่วามลาชาเกิดจากฝายผูวาจาง  และความลาชานั้นทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปน 
พิเศษ  ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับคาจางเพิ่มเตมิโดยคูของสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกันในเรื่องคาจางเพิ่มเติมนัน้ 
7.การชําระเงนิใหท่ีปรึกษา 
 7.1  เงินสกุลตางประเทศที่ทีป่รึกษาไดรับชําระทุกครั้ง  ผูวาจางจะชวยเหลือใหที่ปรึกษาสามารถสง 
กลับไปตางประเทศได  ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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 7.2  เมื่อใดที่จาํเปนตองตีราคาเงินตราสกลุหนึ่งเปนเงนิตราอีกสกุลหนึ่ง  เพื่อการชาํระเงินจํานวนที่ 
        ระบุในภาคผนวก  ค.  ใหใชอัตราขายตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ในวนัที่ถึง 
         กําหนดชาํระเงินเปนอัตราแลกเปลี่ยน 
  (ขอ 7 นี้  ใชในกรณีผูเชยีวชาญตางประเทศหรือบริษัทที่ปรึกษาตางประเทศ) 
 
8.เงินคาจางลวงหนา 
 ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกที่ปรึกษาเปนจาํนวนเงิน.......................................บาท 
(..............................................................................................................)  ซ่ึงเทากับรอยละ  15  ของราคาคาจาง 
ตามที่ระบุในภาคผนวก ค. 
 เงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ที่ปรึกษาไดวางหลักประกนัการรับเงินคาจางลวงหนา 
เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานัน้ใหแกผูวาจางยึดถือไวกอน  ที่ปรึกษาจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจาง 
ลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกาํหนดให  และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอนัเกี่ยวกับการใชจายและ 
การใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้นดังตอไปนี้ 

8.1 ที่ปรึกษาจะขอรับเงินลวงหนา  15%  ไดภายใน  15  วันนับถัดจากวันเริ่มปฏิบัติงานเปนตนไป 
8.2 ที่ปรึกษาจะใชเงินคาจางลวงหนานัน้เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้น  หาก 

ที่ปรึกษาใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวยหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานัน้ในทางอื่น  ผูวาจางอาจจะ 
เรียกเงนิคาจางลวงหนาคืนจากที่ปรึกษา  หรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
 8.3  เมื่อผูวาจางเรียกรอง  ทีป่รึกษาตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา  เพื่อพิสูจนวา 
ไดเปนไปตามขอ  8.2  ภายในกําหนด  15  วัน  นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง  หากที่ปรึกษาไมอาจ 
แสดงหลกัฐานดังกลาวภายในกําหนด  15  วัน  ผูวาจางอาจเรียกรองเงนิคาจางลวงหนาคืนจากที่ปรึกษา  หรือ 
บังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทนัท ี
 8.4  ในการจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษา  ผูวาจางจะหักเงินคาจางไวจํานวนรอยละ  15  ของเงินคา 
จางที่ปรึกษาจะไดรับในแตละงวด  ทั้งนี้จนกวาจํานวนเงนิที่หักไวดังกลาวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวง 
หนาที่ที่ปรึกษาไดรับไปแลว 
 8.5  ในกรณีทีม่ีการบอกเลิกสัญญา  หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกนิกวาจํานวนเงนิที่ที่ปรึกษาจะ
ไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว  ทีป่รึกษาจะตองจายคืนเงนิจํานวนทีเ่หลือนัน้ใหแกผูวาจางภายใน  7 
วัน  นับถัดจากวันไดรับแจง  เปนหนังสือจากผูวาจาง 
          ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกที่ปรึกษา  ตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบ 
จํานวนเงินลวงหนาตามขอ 8 
 8.6  ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา  ตองมีตวัเลขไทย  หรืออารบิกและอกัษรไทย  ถาทาํเปนภาษา 
ตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับ  ใหปรากฏขอความดังตอไปนี ้



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก                           กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 40

- 8 - 
 8.6.1  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ 
 8.6.2  ช่ือหรือยี่หอ  และที่อยูของผูออกใบรับ 
 8.6.3  ช่ือและที่อยูของผูวาจาง 
 8.6.4  เลขลําดับของเลม  และของใบรับ 
 8.6.5  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบรับ 
 8.6.6  จํานวนเงินที่รับ 
 8.6.7  ชนิด  ช่ือ  งาน/โครงการ  ของคาจางลวงหนา 
 8.6.8  ลายมือช่ือผูมีอํานาจของผูออกใบรับ 
 8.6.9  ผูรับเงิน 
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ภาคผนวก  ก. 

วันทําสัญญา........................................ 
ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาทํางาน 
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ภาคผนวก  ข. 

วันทําสัญญา........................................ 
กําหนดระยะเวลาทํางานของที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก  ค. 

วันทําสัญญา........................................ 
คาจางและวิธีการจายคาจาง 
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ภาคผนวก   ค.  แบบที่ 1 

(แบบเหมาจาย) 
คาจางและวิธีการจายคาจาง 

1. คาจางสวนท่ีเหมาจาย 
 1.1  จํานวนเงนิท่ีเหมาจาย 

ผูวาจางจะจายคาจางสําหรับการทํางานของที่ปรึกษาเปนการเหมาเปนเงิน...................................... 
.......(เงินตามตางประเทศ).................และ.....................................บาท (.............................................................) 
 1.2  งวดเงินคาจางสวนท่ีเหมาจาย 

คาจางสวนที่เหมาจายจะแบงออกเปนเงิน..........................(เงินตราตางประเทศ)............................. 
จํานวน.......................งวด  และเงินบาท  จาํนวน......................งวด  ซ่ึงแตละงวดจะถึงกําหนดชําระเมื่อผูวาจาง 
ไดรับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา  สวนใบเรียกเก็บเงินนั้น  ใหยื่นเมื่อวันสุดทายของเดือนสําหรับเงินคาจาง 
ของงวดเดือนนั้น 

เงินคาจางในแตละงวดทั้งสวนที่เปน........................(เงินตราตางประเทศ)...................และเงินบาท 
จะจายตามกําหนดเวลาดังตอไปนี ้
 

งวดการจายเงนิ เงินตราตางประเทศ เงินบาท 

 
เดือนที่ 1 - 

รวม 

 
............................................ 
............................................ 

 
............................................ 
............................................ 
 

 
 ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดงวดหนึ่งไวกไ็ด  หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตาม 
กําหนดเวลาการทํางานในภาคผนวก  ก.  และจะจายใหตอเมื่อที่ปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองนั้นแลว 
 

2.  คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 
 2.1  รายการคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

ผูวาจางจะจายเงินคืนใหแกทีป่รึกษาสําหรับบรรดาคาใชจายซึ่งที่ปรึกษาไดใชจายไปตามความ 
เปนจริง  ดังตอไปนี ้

ก.) 
ข.) 
ค.) 

ฯลฯ 
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2.2  ประมาณการคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

ประมาณการของคาใชจายสวนที่เบกิคืนไดตามขอ  2.1  ปรากฏอยูในเอกสารแนบ  ค-1  และ 
ค-2  และของภาคผนวกนี ้
 2.3  การจายเงินคาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได 

ที่ปรึกษาจะตองสงใบเรียกเก็บเงินพรอมดวยเอกสารที่จําเปน  เพื่อขอเบิกคืนเงินคาใชจายตาม 
จํานวนที่ไดจายไปจริงตอผูวาจางเปนระยะๆ ไป  ผูวาจางจะทําการจายคืนคาใชจายดงักลาวใหแกทีป่รึกษา 
ภายใน  45  วนั  นับแตวันไดรับใบเรียกเกบ็เงินนั้น  ในกรณีที่มีคาใชจายบางรายการซึง่ยังเปนขอโตแยงกนัอยู 
ระหวางผูวาจางกับที่ปรึกษา  ผูวาจางจะจายเฉพาะคาใชจายสวนที่ไมมกีารโตแยงใหแกที่ปรึกษา  ภายใน  45 
วัน  นับแตวนัไดรับใบเรียกเก็บเงินนัน้ 
3.  วิธีการจายเงิน 
 3.1  การจายเงนิสวนที่เปนเงนิตราตางประเทศ 

(แบบที่ 1 )     1.  การจายเงนิสวนที่เปนเงนิ....................(เงินตราตางประเทศ)................................ 
นั้น ผูวาจางจะเปนผูส่ังให........................(แหลงเงินกู)...........................จายเงินดงักลาวใหแกที่ปรึกษาในนาม
ของผูวา 
จาง  โดยจายเขาบัญชีของธนาคารซึ่งที่ปรึกษาจะไดกําหนด 

(แบบที่ 2 )     2.  การจายเงนิสวนที่เปนเงนิ....................(เงินตราตางประเทศ)................................ 
ผูวาจางจะเปนผูจายโดยตรง  โดยจายเขาบญัชีของธนาคารซึ่งที่ปรึกษาจะไดกําหนด 
 3.2  การจายเงนิสวนที่เปนเงนิบาท 

(แบบที่ 1 )     1.  ผูวาจางจะเปนผูจายเงนิซึ่งเปนเงินบาทโดยตรงใหแกที่ปรึกษา 
(แบบที่ 2 )     2.  ผูวาจางจะเปนผูส่ังให...................(แหลงเงินกู)..................................................... 

จายเงินสวนที่เปนเงินบาทใหแกที่ปรึกษาในนามของผูวาจาง  โดยจายเขาบัญชีของธนาคารซึ่งที่ปรึกษาจะได 
กําหนด 
 *  การจายเงนิตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้  ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของที่ 
ปรึกษา  ช่ือธนาคาร....................................................สาขา..............................ช่ือบัญชี....................................... 
และเลขที่บัญชี.....................................................ทั้งนี้  ที่ปรึกษาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคา 
บริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมใหมกีารหักเงนิดังกลาวจากจํานวนเงนิโอน 
ในงวดนั้น ๆ 
 

*  ขอความนี้ใหใสไวในสัญญาจาง   กรณีการทําสัญญาที่มมีูลคาตั้งแต  1,000,000.- บาท  ขึ้นไป 

(วงเงินรวมตามสัญญาตั้งแต  1,000,000.-  บาทขึ้นไป)  และมีการเบิกจายเงินทางทองถิ่น  เพื่อใหเปนไปตาม 

หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค 0518.1/ว 48 ลว.  23  เมษายน  2545  และกรมฯ  อนุมัติใหเพิม่เติมขอความ 

ดังกลาวไวในสัญญาแลวเมื่อวันท่ี  17  มิถุนายน  2545 
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4.  เงินประกันผลงานและหนังสือค้ําประกัน 
 ในการจายเงินคาจางในแตละงวดตามขอ  1.2  ผูวาจางจะหักเงินคาจางไวรอยละ...........(..........%) เพื่อ 
มารวมไวเปนเงินประกันผลงาน  และจะจายคืนใหที่ปรึกษาภายใน  45  วัน  นับแต............................................ 
(ตัวอยาง  เชน  “การจายเงนิงวดสุดทาย”  เปนตน) 
 อยางไรก็ตาม  ที่ปรึกษาอาจจะขอใหผูวาจางจายเงนิประกันผลงานคืนใหแกที่ปรึกษาไดแตที่ปรึกษา 
จะตองนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินค้ําประกันเทากับจํานวนเงินประกนัผลงานที่ขอรับคืนมา 
มอบใหแกผูวาจางไวแทน  หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารในประเทศไทยตามแบบที ่
แนบทายสัญญานี้  (ภาคผนวก จ.)  และจะตองมีอายุการค้ําประกันตลอดไป  จนกวาภาระหนาที่ของที่ปรึกษา 
ตามสัญญานี้ส้ินสุดลง  ผูวาจางจะคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาภายใน  7  วัน  นับแตวนัที ่
หนงัสือค้ําประกันนั้นไดหมดอายุแลว 
 
5.  เบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา 
 5.1  ถาที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามสัญญาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือที่ปรึกษาผิดสัญญาขอ 
หนึ่งขอใดก็ดี  ที่ปรึกษายนิยอมรับผิดตอผูวาจาง  ดังนี ้

1)  หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามภาคผนวก......................ไมแลวเสร็จภายใน.............วัน  นับแตวนั 
ทําสัญญาหรือวันที่ผูวาจางแจงใหเร่ิมปฏิบตังิานไดในสวนนี้  ใหปรับเปนรายวนั  วนัละ 
...................บาท (..........................................................................)  จนถงึวันที่ปฏิบัติงาน 
แลวเสร็จสมบรูณ 
การนับระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคกอนใหคํานวณนบัตามปฏิทิน  วันสุดทายตรงกับวัน 

ใด  แมจะเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณีก็ตาม  ใหถอืวาวัน 

ดังกลาวเปนวนัครบระยะเวลาที่กําหนด 
2)  เรียกคาเสยีหายที่ตองเสยีไปเนื่องจากการที่ที่ปรึกษาผิดสัญญา  ผูวาจางทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะ 
      เรียกรองใหที่ปรึกษาชดใชแตเบีย้ปรับอยางเดยีว  หรือคาเสียหายดวยหรือไมก็ได 
3)  ในระหวางที่มีการปรับนั้น  ถาผูวาจางเห็นวาที่ปรึกษาไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาให 

แลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร  ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได  และใชสิทธิตาม 
ขอ  5.2  นอกเหนือจากการปรับจนถึงบอกเลิกสัญญาดวย 

5.2  ถาผูวาจางบอกเลิกสัญญาแลว  ที่ปรึกษายอมใหผูวาจางดําเนินการตอไปนี ้
1)  ริบหลักประกันผลงาน 
2)  เรียกเอาคาจางที่เพิ่มขึ้นเพราะจางที่ปรึกษาอื่นทําการนี้ตอไปจนงานแลวเสร็จบรบิูรณ 
3)  เรียกคาเสยีหายอันพึงมีจากที่ปรึกษา 
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5.3  ความรับผิดกรณีงานบกพรอง 

ในกรณีที่แบบงานบกพรองหรือไมเหมาะสมตามความประสงคของผูวาจาง  อันเนื่องมาจากที ่
ปรึกษามิไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวชิาการทางวิศวกรรม  ที่ปรึกษาตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบ 
รอย  โดยไมคดิคาบริการจากผูวาจางอีก  ถาที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือบดิพล้ิวไมรีบจดัการแกไขใหเปนที่เรียบ 
รอยในกําหนดเวลาที่ผูวาจางแจงเปนลายลักษณอักษร  ผูวาจางมีสิทธิจางที่ปรึกษารายอื่นทําการแทน  โดยที ่
ปรึกษาจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางตามจํานวนที่ผูวาจางตองเสียไปโดยสิ้นเชิง  ถาความเสียหายเกิดขึ้น 
แกงานตามแบบที่ที่ปรึกษาไดเปนผูออกแบบไว  ซ่ึงเกดิขึ้นเนื่องจากทีป่รึกษาไดออกแบบงานไมถูกตองตาม 
หลักวิชาการ  ทางวิศวกรรม  ผูวาจางมีสิทธิใหที่ปรึกษาทําการแกไขความเสียหายดังกลาว  ถาที่ปรึกษาไม 
สามารถแกไขได  ผูวาจางมสิีทธิเรียกรองคาเสียหายทั้งหมดหรือบางสวนที่เกดิขึ้นจากความเสียหายนัน้  การ 
เรียกรองคาเสียหายดังกลาวใหหมายความรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้โดยตรงและโดยสวนทีเ่กี่ยวกับความ 
เสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการปฎบิัติงานตามสัญญาของที่ปรึกษาดวย 
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เอกสารแนบ  ค-1 

คาใชจายที่เบกิคืนไดสวนทีเ่ปนเงิน...............................(เงินตราตางประเทศ).................. 
 
1) 
2) 
3) 

ฯลฯ 
 

เอกสารแนบ ค-2 
คาใชจายท่ีเบิกคืนไดสวนท่ีเปนเงินบาท 

1) 
2) 
3) 

ฯลฯ 
 
รวม 
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ภาคผนวก  ง. 

แบบหนังสือค้าํประกัน 
(หลักประกันการรับเงินคาจางที่ปรึกษาลวงหนา) 

เลขที่......................................         วันที่............................................ 
 ขาพเจา...........................(ช่ือธนาคาร)...................................สํานักงานตัง้อยูเลขที่................................. 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง............ ............................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั.......................................โดย................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบบันี้ใหไวตอ.....................................(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)................................... 
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูวาจาง”  ดังมีขอความตอไปนี ้
 ขอ 1.  ตามที่...................(ช่ือที่ปรึกษา)...................................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา  “ท่ีปรึกษา” 
ไดทําสัญญากับผูวาจางตามสัญญาเลขที่..........................................ลงวันที่......................................ซ่ึงที่ปรึกษา 
มีสิทธิที่จะขอรับเงินคาจางลวงหนาเปนจํานวนเงิน...............................บาท (....................................................) 
 ขอ 2.  ขาพเจายินยอมค้ําประกันการจายเงินคาจางลวงหนาที่ที่ปรึกษาไดรับไปภายในวงเงินไมเกิน 
.........................................บาท (..............................................................................................) 
 ขอ 3.  หากที่ปรึกษาซึ่งไดรับเงินคาจางลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว  ไมปฏิบตัิตามสัญญา 
หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ  แนบทายสัญญา  อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาจางลวงหนาที่ไดรับไปดังกลาวคืนให 
แกผูวาจาง  หรือที่ปรึกษามีความผูกพันทีจ่ะตองจายคืนเงินคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ  ขาพเจา 
ตกลงที่จะจายคืนเงินคาจางลวงหนาเต็มตามจํานวน.........................................บาท (.......................................... 
.......................................) หรือตามจํานวนที่ยังคางอยูใหแกผูวาจางภายใน  7  วนั  นับถัดจากวนัที่ไดรับคํา 
บอกกลาวเปนหนังสือจากผูวาจาง  โดยผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหที่ปรึกษาชําระหนีน้ั้นกอน 
 ขอ 4.  หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกที่ปรึกษาหรือยินยอมใหที่ปรึกษาปฏิบัติผิดแผกไปจาก 
เงื่อนไขใดๆ  ในสัญญาจางใหถือวาขาพเจาไดยนิยอมในกรณีนัน้ๆ  ดวย 
 ขอ 5.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ  ตราบเทาที่ ที่ปรึกษายังตองรับผิดชอบตอ 
ผูวาจางตามสญัญาอยู 
 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

                           ลงชื่อ.....................................................ผูค้ําประกัน 
                                (.....................................................) 

      ลงชื่อ.....................................................พยาน 
        (.....................................................) 

       ลงชื่อ.....................................................พยาน 
         (.....................................................) 
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ภาคผนวก  จ. 

แบบหนังสือค้าํประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

เลขที่......................................         วันที่............................................ 
 ขาพเจา...........................(ช่ือธนาคาร)...................................สํานักงานตัง้อยูเลขที่................................. 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง............ ............................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวดั.......................................โดย................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบบันี้ใหไวตอ.....................................(ช่ือสวนราชการผูวาจาง)................................... 
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูวาจาง”  ดังมีขอความตอไปนี ้
 ขอ 1.  ตามที่...................(ช่ือที่ปรึกษา)...................................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา  “ท่ีปรึกษา” 
ไดทําสัญญากับผูวาจางตามสัญญาเลขที่..........................................ลงวันที่........................................โดยตาม 
สัญญาดังกลาวผูวาจางจะหกัเงินประกันผลงานไวในอัตรารอยละ.......................(...............%) ของคาจางแตละ 
งวดที่ถึงกําหนดจายใหแกที่ปรึกษานั้น 
 ขอ 2.  ขาพเจายินยอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันที่ปรึกษาสําหรับเงินประกันผลงาน  ซ่ึงผูวาจางได 
หักไวจากคาจางที่ไดจายใหแกที่ปรึกษา  ตั้งแตงวดที่....................ถึงงวดที่.......................เปนจํานวนเงนิทั้งสิ้น 
..............................บาท (...................................................................) ซ่ึงที่ปรึกษาไดขอรับคืนไป  กลาวคือ 
หากที่ปรึกษาปฏิบัติบกพรอง  หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งอันกอใหเกดิความเสียหายใดๆ  แกผูวาจางหรือจะ 
ตองรับผิดชดใชหนี้แกผูวาจางไมวากรณีใด  ขาพเจายอมชําระเงนิคาเสยีหายหรือหนีด้ังกลาวขางตนใหแกผู 
วาจางทันทีที่ไดรับแจง  เปนหนังสือจากผูวาจาง  โดยผูวาจางไมตองตองบอกกลาวลวงหนาหรือไมตองใชสิทธิ 
ทางศาลกอน  ทั้งผูวาจาง  ไมมีหนาที่ตองพิสูจนถึงขอบกพรองดังกลาวของที่ปรึกษาแตประการใดอีกดวย 
 ขอ 3.  หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกที่ปรึกษาหรือยินยอมใหที่ปรึกษาปฏิบัติผิดแผกไปจาก 
เงื่อนไขใดๆ  ในสัญญาจางใหถือวาขาพเจาไดยนิยอมในกรณีนัน้ๆ  ดวย   
 ขอ 4.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ  ตราบเทาที่  ที่ปรึกษายังตองรับผิดชอบตอ 
ผูวาจางตามสญัญาอยู 
 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

                                    ลงชื่อ.....................................................ผูค้ําประกัน 
         (.....................................................) 

        ลงชื่อ.....................................................พยาน 
         (.....................................................) 

        ลงชื่อ.....................................................พยาน 
         (.....................................................) 
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- 19 - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ค 
 

ตัวอยางแบบฟอรม  รางหนังสือขออนุมัติดําเนนิการจางที่ปรึกษา 
 

และ 
 

ตัวอยางหนังสอืขออนุมัติดําเนินการจางทีป่รึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น 
โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  โดยวิธีคัดเลือก 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ 
ท่ี         วันที่ 
เรื่อง   ขออนมุัติดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสราง  และใหคําปรกึษาแนะนํา 

 เกี่ยวกับการควบคุมงานกอสราง...............................โครงการ................................................................ 
 
เรียน   อธช.  ผาน  ผอ.กพ  และ  รธส. 
  ดวยสํานัก.......................................................มีแฟนงานกอสราง............................................. 
โครงการ.........................................................................จังหวัด........................................................................... 
โดยการจางทีป่รึกษาเพื่อดําเนินการควบคมุงานกอสราง...................................................................................... 
...............................................................โครงการ................................................................................................ 
จังหวดั....................................................เพื่อใหการดําเนนิงานโครงการ.............................................................. 
ซ่ึงใชระยะเวลาดําเนินการกอสราง........................................................ป (.........................ถึงป.........................) 
ราคาโครงการประมาณ...................................................................................................เปนไปตามแผนที่วางไว 
และถูกตองตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และฉบับทีแ่กไขเพิม่เติม  ขอ.............. 
และเหน็สมควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาชวยควบคุมงานดังนี้ 
 1........................................................................................  ประธานกรรมการ 
 2........................................................................................  กรรมการ 
 3........................................................................................  กรรมการ 
 4........................................................................................  กรรมการ 
 5........................................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 6........................................................................................  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติใหดําเนินการจางทีป่รึกษาโดยวิธี.............................................................. 

 ตามระเบียบ..................................... 
 2. อนุมัติแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาชวยควบคุมงาน  โดยวิธี..................................... 

 .......................................... 
 

- / อนุมัติ... 

(กรณกีารจางที่ปรึกษารายบคุคล 
  เพื่อควบคุมงานกอสราง) 
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3. อนุมัติการใชเอกสารในการดําเนินการจางที่ปรึกษาชวยควบคุมงานกอสราง 
โครงการ.................................................จังหวัด.......................................... 

 4. อนุมัติใชบญัชีที่ปรึกษา ( Long List ) ที่ไดจากศนูยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่แนบ 
 (ใชกรณีที่ดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก) 
 
 
 

ผส.................................................... 
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สําเนาคูฉบับ 
ที่ กษ..................        กรมชลประทาน 

ถนนสามเสน  กรุงเทพฯ  10300 
วัน  /  เดือน  /  ป 

เร่ือง   เชิญชวนสงขอมูลเพื่อคัดเลือกบริษทัที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย (Short  List) 
เพื่อดําเนนิการควบคุมงานกอสราง.............................................................................. 
โครงการ....................................................................................................................... 

เรียน   ตามรายชื่อที่แนบ 
ส่ิงที่สงมาดวย       1.  เอกสารสรุปโครงการ............................................................................... 

   2.  แบบฟอรมสําหรับกรอกรายละเอยีดขอมูลบริษัทที่ปรึกษา (ตารางที่ 1 – ตารางที่ 4) 
   3.  ตัวอยางสัญญาการเขารวมคา 
   4.  บัญชีรายช่ือบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  124  ราย 

ดวยกรมชลประทาน  มีความประสงคจะจางบริษัททีป่รึกษาเพื่อดําเนินการควบคุมงานกอสราง 
.............................................................................................  โครงการ................................................................ 
ตามสิ่งที่แนบมาดวย (1)  ซ่ึงบริษัทของทานไดขึ้นทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  และ/หรือ 
เปนบริษัทที่ปรึกษาที่ดําเนินการใหกับกรมชลประทาน 

ดังนั้น  กรมชลประทานจึงขอเรียนเชิญบริษัทของทานสงรายละเอียดขอมูลบริษัท  พรอมทั้ง 
รายละเอียดบุคลากรและผลงานตามแบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย  (2)  ใหแกคณะกรรมการดําเนินการจาง 
บริษัทที่ปรึกษา  จํานวน 5 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด) ในวนั.............ท่ี............................เวลา..............  น. 
ถึง.................... น.  ณ  สถานที่ประกวดราคา-สอบราคา  อาคารฝายวิชาการ  14  ช้ัน  กรมชลประทานสามเสน 
เพื่อที่คณะกรรมการฯ  จะนําไปใชในการพิจารณาคัดเลือกบริษัท/กลุมผูรวมคาใหเหลืออยางมาก  6  บริษัท/ 
กลุมผูรวมคา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  ขอ 86 และขอ 87(1) เพื่อใหบริษัท/ 
กลุมผูรวมคาดังกลาว  ไดจัดทําขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาตอกรมชลประทานตอไป  โดย 
บริษัทของทานสามารถเสนอขอมูลเพื่อคัดเลือกเพียงบรษิัทเดยีว  หรือรวมกับบริษัทที่ปรึกษาอื่นไดรับหนังสือ
เชิญชวน  ตามบัญชีรายช่ือส่ิงที่สงมาดวย  (4)  รวมกันไมเกิน 4 ราย  เสนอขอมูลเพื่อคัดเลือกพรอมแนบสัญญา 
การเขารวมคาตามสิ่งที่สงมาดวย (3) ตามขอกําหนดการเขารวมคา  ดังนี้.- 
  กรณีผูยื่นขอมูลในฐานะบริษัทเดียว  ตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา  4.5  ลานบาท 
และรวมสวนของผูถือหุนตามที่ปรากฏในงบดุลประจําป  2551  จะตองมีจํานวนไมนอยกวา  4.5  ลานบาท 
และในกรณีผูยื่นขอมูลในฐานะเปนกลุมผูรวมคาจะตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวรวมกันไมนอยกวา 
4.5  ลานบาท  และรวมสวนของผูถือหุนตามที่ปรากฏในงบดุลประจําป  2551  จะตองมีจาํนวนรวมกนัไมนอยกวา 
4.5  ลานบาท  โดยผูยื่นขอมูลจะตองแนบสําเนางบดุลประจําป  2551  ที่ไดรับการรับรองโดยนายทะเบียน 
หุนสวนบรษิทั  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ของนิติบุคคล  หรือของแตละนิติบุคคลผูรวมกลุมกิจการรวมคา 

/  เมื่อยื่นขอมลู ... 
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  เมื่อยื่นขอมูลในฐานะบริษัทเดียวหรือกลุมผูรวมคาแลว  จะยืน่ขอมูลและขอเสนอดานเทคนิค 
และราคา (หลังจากผานการคัดเลือก Short List)  งานเดียวกันในฐานะอื่นอีกไมได  อีกทั้งไมมีสิทธิยื่นขอมูล 
และขอเสนอฯ  ในนามกลุมผูรวมคากลุมอื่น  และจะเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมผูรวมคาภายหลังมิได 
 
 

  ในการนี้  กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพจิารณาคัดเลือกกรณีตอไปนี ้
  1.  บริษัท/กลุมผูรวมคา  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว  และรวมสวนของผูถือหุนนอยกวาเกณฑ 
ที่กําหนดไว 

2.  บริษัท/กลุมผูรวมคา  สงรายละเอียดขอมูลเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 
3.  ในระหวางดําเนินการพิจารณาคดัเลือก  คณะกรรมการฯ  ตรวจพบวาขอมูลหรือเอกสารใด 

ที่บริษัท/กลุมผูรวมคาเสนอเปนเท็จหรือเปนเอกสารปลอม 
  4.  กรณีอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการฯ  พิจารณาแลวเห็นวา  จะทําใหทางราชการเสียประโยชน 
 
  อนึ่ง  หากกรมชลประทานมีความจําเปนไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม  ทําใหไมสามารถดําเนินการ 
จางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง...........................................................................................................โครงการ 
.....................................................ใหแลวเสร็จจนถึงขึ้นลงนามสัญญาตอกันได  กรมชลประทานขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะยกเลิกการดําเนินการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการนี้ทั้งหมด  โดยผูยื่นขอมูลหรือผูยื่น 
ขอเสนอจะเรียกรองสิทธิและหรือคาเสียหายใดๆ  จากกรมชลประทานไมได 
 
  หากมีขอสงสัยประการใดสามารถสอบถามไดที่..........................................เลขานุการ 
คณะกรรมการดําเนินการจางบริษัทที่ปรึกษา  โทร.............................. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมเสนอขอมูลการคัดเลือกในครั้งนีด้วย 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

(.............................) 
     รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 
 

สํานักโครงการขนาดใหญ                  สมชาย   / ราง 
โทร. 0-2241-1040                   รัตนา     / พิมพ 
โทรสาร. 0-2243-0653                   พรชัย     / ตรวจ 
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ส่ิงที่สงมาดวย (1) 
เอกสารสรุปโครงการ 

1.   งานกอสราง.................................................................................................................................................... 
จังหวดั.......................................  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก                           กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 58

 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก                           กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 59

 

 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก                           กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 60

 

 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก                           กรกฎาคม 2553 
 

                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคมุงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 61

- 1 - 
ส่ิงที่สงมาดวย (3) 

ตัวอยาง 
สัญญาการเขารวมคา 

โครงการ....................................จังหวัด......................... 
ของ 

กรมชลประทาน 
******************* 

ขอตกลงนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่..............................................โดยและระหวาง 
 
บริษัท  เอ คอนซัลแตนท  จาํกัด          บริษัทจํากัดทะเบียนเลขที่........................................................ 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่............ซอย....................ถนน...........................แขวง/ตาํบล.......................... 
เขต/อําเภอ.................จังหวดั.........................ประเทศ............................(ตอไปในสัญญานี้จะเรยีกวา “เอ”) 
 
บริษัท  บี คอนซัลแตนท  จาํกัด          บริษัทจํากัดทะเบียนเลขที่........................................................ 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่............ซอย....................ถนน...........................แขวง/ตาํบล.......................... 
เขต/อําเภอ.................จังหวดั.........................ประเทศ............................(ตอไปในสัญญานี้จะเรยีกวา “บี”) 
 
บริษัท  ซี คอนซัลแตนท  จาํกัด          บริษัทจํากัดทะเบียนเลขที่........................................................ 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่............ซอย....................ถนน...........................แขวง/ตาํบล.......................... 
เขต/อําเภอ.................จังหวดั.........................ประเทศ............................(ตอไปในสัญญานี้จะเรยีกวา “ซี”) 
 
  เพื่อเปนหลักฐานในการรวมดําเนินการควบคุมงานกอสรางระบบ................................ 
..................................  โครงการ...........................................  จังหวดั...................  ซ่ึงตอไปใน 
สัญญานี้จะเรียกวา “งาน” ใหแกกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะ 
เรียกวา  “ผูวาจาง”  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

  1.  ขอบเขตของการรวมดําเนนิงาน 
   บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทั้งสาม  ไดรวมมือกันจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิคและ 
ขอเสนอดานราคาเพื่อใหบริการการควบคุมงานกอสราง................................................................. 
............................................................................................ซ่ึงมีกรมชลประทานเปนผูวาจาง  โดยมอบหมายให 
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บริษัท เอ  คอน  ซัลแตนท  จํากัด  เปนบรษิัทนําทําหนาที่เปนตัวแทนของกลุมในการติดตอกับเจาหนาที่กรม
ชลประทานตอไป 
  2.  การรวมทนุและความรับผิดชอบ 
   ผู เขารวมคาตางจะเขามีสวนรวมในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือที่
เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของกลุม  ตลอดจนผลขาดทุนใดๆ  ทั้งหมดที่เกี่ยวของจะเปนดังตอไปนี้ 

/  ก)      เอ      รอยละ... 
   ก) เอ รอยละ........................ 

ข) บี รอยละ........................ 
ค) ซี รอยละ........................ 

  3.  หลักความรวมมือภายในสัญญาเขารวมคา 
   ผูเขารวมคาทั้งหลายจะตองรับผิดชอบรวมกันและแทนกนัตอผูวาจาง  และบุคคล 

อ่ืนในสวนที่เกี่ยวของกับงาน  โดยความสัมพันธภายในสัญญาเขารวมคา  ความรับผิดชอบดังกลาว 
ของ  ผูเขารวมคาจะแบงสวนและจัดสรรตามสัดสวนของการรวมลงทุนของผูรวมคาแตละราย 
  4.  ความสัมพันธระหวางผูเขารวมคา 

   ความสัมพันธระหวางผูรวมคาจะจํากัดเฉพาะแตการรวมมือกันจัดเตรียมขอเสนอ 
ดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาเพื่อใหบริการการควบคุมงานกอสรางงานดังกลาวขางตนเทานั้น 
  5.  ขอสัญญาอื่นๆ (ตามที่กลุมผูรวมคาตกลงรวมกัน) 
  เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้  ผูเขารวมคาทั้งหลายจึงไดลงนามในสัญญานี้ 
 
  บริษัท  เอ  คอนซัลแตนท  จํากัด   ลงชื่อ............................................... 
                 (       ) 
       (ประทับตราของบริษัท) 
  บริษัท  บี  คอนซัลแตนท  จํากัด   ลงชื่อ............................................... 
                 (       ) 
       (ประทับตราของบริษัท) 
 
  บริษัท  ซี  คอนซัลแตนท  จํากัด   ลงชื่อ............................................... 
                 (       ) 
       (ประทับตราของบริษัท) 
 
  ลงชื่อ..........................................พยาน  ลงชื่อ.............................................พยาน 

        (               )                 (                     ) 
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ส่ิงที่สงมาดวย (4) 
บัญชีรายชื่อบริษัทท่ีปรึกษาท่ีกรมชลประทานสงหนงัสอืเชิญชวน 

1. บริษัท   โกเดน แพลน จํากดั 
2. บริษัท   แอสดคีอน คอรปอเรชั่น 
3. บริษัท   ปญญา คอนซันแตนท จํากัด   
4. บริษัท   ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จํากัด 
5. บริษัท   แมคโครคอนซัลแตนท จํากัด 
6. บริษัท   เทสโก จํากดั 
7. บริษัท   เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด 
8. บริษัท   รัซอสส เอนจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนทส จํากัด 
9. บริษัท   เซาทอ๊ีสทเอเชียเทคโนโลยี จํากัด 
10. บริษัท   เอ็นไวรเทค คอนซัลแตนท จํากดั 
11. บริษัท   แอกกีค้อนซัลท จํากัด 
12. บริษัท   คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 
13. บริษัท   รอจ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
14. บริษัท   จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
15. บริษัท   เอส ที เอส เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
16. บริษัท   ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากดั 
17. บริษัท   วิสุทธิ คอนซัลแตนท จํากัด 
18. บริษัท   โปรเกรสเทคโนโลยี คอนซัลแทน็ส จํากัด 
19. บริษัท   สุวรรณมิวิศวกรที่ปรึกษา จํากดั 
20. บริษัท   เอเชีย คอนซัลแตนท จํากัด 
21. บริษัท   พี ซี บี เทคโนโลยี จํากัด 
22. บริษัท   พรี ดีเวลลอปเมนท คอนซัลแตนท จํากัด 
23. บริษัท   วายพี คอนซัลแตนท จํากัด 
24. บริษัท   เซเวน แอสโซซิเอต คอนซัลแตนท จํากัด 
25. บริษัท   พีทีอี เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
26. บริษัท   อินฟนีตี้ เซอรวิส จาํกัด 
27. บริษัท   ลานนา เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท 
28. บริษัท   แวสท เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท 
 

/  29.  บริษัท  เอ็นแคด... 
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29. บริษัท   เอ็นแคด คอนซัลแตนท จํากัด 
30. บริษัท   มารช ยูทิลิตี้ จํากัด  
31. บริษัท   เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท จํากดั 
32. บริษัท   มหานคร  คอนซัลแตนท จํากดั 
33. บริษัท   จัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม จาํกัด 
34. บริษัท   พอล คอลซันแตนท จํากัด 
35. บริษัท   อินเดก็ซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 
36. บริษัท   ฟรอนเทียร เอ็นจเินียร่ิง คอนซัลแทนทส จํากัด 
37. บริษัท   ซันยู คอนซัลแตนท (ประเทศไทย) จํากดั 
38. บริษัท   เวนการด เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิสสิส จํากัด 
39. บริษัท   เมกกาเทค คอนซัลแตนท จํากัด 
40. บริษัท   เกษมดีซายด แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 
41. บริษัท   เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท จํากัด 
42. บริษัท   วิศวชาญ 2002 จํากดั 
43. บริษัท   วิศวกรรมธรณีและฐานราก จํากัด 
44. บริษัท   องศา คอนซัลแตนท จํากัด 
45. บริษัท   เท็น คอนซัลแตนท จํากัด 
46. บริษัท   ไทยคอนซัลแตนท เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด 
47. บริษัท   ธารา คอนซัลแตนท จํากัด 
48. บริษัท   นอรธอิสต คอนซัลแตนส จํากดั 
49. บริษัท   พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด 
50. บริษัท   พี แอนด ซี แมเนจเมนท จํากดั 
51. บริษัท   สยาม-เทค กรุป จํากดั 
52. บริษัท   เอโลฮา จํากัด 
53. บริษัท   ซิกมาไฮโดร คอนซัลแตนท จํากดั 
54. บริษัท   ลีคอน เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
55. บริษัท   สามารถ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด 
56. บริษัท   ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จํากัด 
 

/  57.  บริษัท  อินเตอรเทค... 
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57. บริษัท   อินเตอรเทค คอนซัลแตนท จํากดั 
58.  A&R Consultants Co., Ltd. 
59.  A.B.E.N. Engineering Consultants Co.,Ltd. 
60.  Academic Services Center , Rungsit University 
61.  A GRPUP Consultants., Ltd. 
62.  AIR SAVE CO., LTD. 
63.  Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. 
64.  Asia Lab and Consultant Co., Ltd 
65.  ATT Consultants Co., Ltd. 
66.  BBMT (Thailand) Co., Ltd. 
67.  Binary CO., LTD. 
68.  Black & Veatch Thai Infrastructrue Ltd. 
69. CHIANG MAI UNIVERSITY 
70.  Chotichinda Mouchel Consultants Co., Ltd. 
71.  CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD. 
72.  Eastern Thai Conusulting 1992 Co., Ltd. 
73.  ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD 
74.  ERM-Siam Co., Ltd. 
75. Faculty of Economics, Thammasat University 
76. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
77.  Faculty of Engineering, Kasetsart University 
78.  Geo-Technology Consultants Co., Ltd. 
79.  Hydro Systems Co., Ltd. 
80.  L.A.E.C. Co., Ltd. 
81. Metrix Associates Company Limited 
82.  N.S. Consultant Co., Ltd. 
83. Pass Engineering Consultant Co., Ltd. 
84.  Pattanaphum Consultants Co., Ltd. 
 

/  85.  Planning... 
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85. Planning & Research Consultant Co., Ltd. 
86. Population and Community Development Association 
87. Pro-En Technology Co., Ltd. 
88. Regal Consultants Co., Ltd. 
89. S. D. C. Co., Ltd. 
90. Siam Paragon Engineering Consultants Co., Ltd. 
91. Span Co., Ltd. 
92. Span Consultants Co., Ltd. 
93. S.P.S. Consulting Service Co., Ltd. 
94. Thai MM Limited Co., Ltd. 
95. Thai Engineering Consultants Co., Ltd. 
96. TL Intertrade Co., Ltd. 
97. Thailand Environment Foundation 
98. Vamgiard Engineering Service Co., Ltd. 
99. Water Development Consultants Co., Ltd. 
100. Water Resource Engineering Co., Ltd. 
101. What Co., Ltd. 
102. บริษัท ไมดัส อโกรโมมิคส จํากัด 
103. บริษัท  คอนซัลติ้ง เอนยิเนยี จํากัด 
104. บริษัท  นูแมพ จํากัด 
105. บริษัท  เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
106. บริษัท  อีแพ็คจํากัด 
107. บริษัท  พรีมา เทคมารค จํากดั 
108. บริษัท  ซีคอท จํากัด 
109. บริษัท  เอิทธไซเอนซอินเตอรแนทชั่นแนล จํากัด 
110. บริษัท  ส่ิงแวดลอมยั่งยืน จาํกัด 
111. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยกุต 
112. บริษัท  คอฟฟ(ประเทศไทย) จํากัด 
 

/ 113. บริษัท ทรานส ... 
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113. บริษัท  ทรานส เอเชีย คอนซัลแตนท จํากดั 
114. บริษัท  เอ็นทคิ จํากัด 
115. บริษัท เอเครต ซิสเทม จํากัด 
116. บริษัท  ยูไนเตด็แอนนาลิสต แอนด เอน็จิเนยีริง คอนซัลแตนท 
117. บริษัท  คลีน เทคโนโลยี่ จํากัด 
118. บริษัท  โรสแลนด กรุป จํากดั 
119. บริษัท  เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด 
120. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
121. บริษัท  อีโคไทย คอนซัลแตนท จํากัด 
122. บริษัท  เจ แอนด เอ็น คอนซัลแทนท จํากดั 
123. บริษัท  วิช่ัน อี คอนซัลแทนท จํากัด 
124. บริษัท  โลตัส คอนซัลแตนท จํากัด 
 

-------------------------------------------------- 
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รายชื่อผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

 1. นางวัลภา  ไวทยาภรณ  ผูอํานวยการกองพัสด ุ  ประธานที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 2. นางสาววรรณี  กิจไพบูลพันธ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 3. นางนวพร  ครามอวม  หัวหนากลุมงานจัดหาพัสดุ 1  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 4. นางลลิดา  ธัยยามาตร  หัวหนากลุมงานบริหารสัญญา 1 ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 5. นางสาววีณา  เขียวพันธ  หัวหนากลุมงานบริหารสัญญา 2 ที่ปรึกษาคณะทํางาน   

 6. นางราณี  ศฤงคาร  หัวหนากลุมงานควบคุมพัสดุ  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

  

คณะทํางาน 

 1. นางวัสวิภาอร  มาศศรีรัตน  นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนาคณะทํางาน 

 2. นางสาวนฤมล  สุทธิพงษ  หัวหนากลุมงานวิชาการพัสดุ  คณะทํางาน 

 3. นางเนาวรัตน  สุวรรณโณ  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  คณะทํางาน 

 4. นางสาวนิระมล  หนูสง  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  คณะทํางาน 

 5. นางสาวจารุวรรณ ต้ังเจริญอารีย  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  คณะทํางาน 

 6. นางสาววาสินี  มวงจีบ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  คณะทํางาน 

 7. นายเอกชัย  สุขศรี  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  คณะทํางาน  

 8. นางสาวดวงพร  สินธุฉาย  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  คณะทํางานและเลขานุการ 

 9. นางรุงทิวา  อัมพรศักดิ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 
 

 
 


