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คํานํา
“แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา” เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือในการ
ตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา เพื่อใหผูตรวจสอบภายใน ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความเขาใจ
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องกระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม สวนที่ 3 การจางที่ปรึกษา
และสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการนําไปใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทําใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบ
การดําเนินการจางที่ปรึกษา ยังเปนแนวทางฯ ใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจางที่ปรึกษาสามารถ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ ที่กําหนด อีกดวย
สําหรับเนื้อหาของคูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
ประกอบดวย 4 บท โดยบทที่ 1 กลาวถึง ความเปนมาและความสําคัญของคูมือ บทที่ 2 ความทั่วไปเกี่ยวกับ
การตรวจสอบการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บทที่ 3 ระเบียบ คูมือ แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจางที่ปรึกษา
บทที่ 4 แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจาง
ที่ ป รึ กษาเล มนี้ จะเป น ประโยชน กับ ผู ตรวจสอบภายใน ผูป ฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และผูป ฏิบัติง าน
ที่เกี่ยวของไดศึกษาและสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 1 ความเปนมาและความสําคัญของคูมือ
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของคูมือ
การดําเนินการจางที่ปรึกษา มีกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของหลายฉบับ ประกอบกับ
ตองอาศัยประสบการณ และความเชี่ยวชาญ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางฯ และถูกตอง
จึงไดทําการศึกษาขอมูล รวบรวมสรุปกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจางที่ปรึกษา
และจัดทําคูมือการตรวจสอบ : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษาขึ้น เพื่อใหผูตรวจสอบภายใน
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจางที่ปรึกษา
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
2) เพื่อใช สําหรั บศึกษาทําความเขาใจ และเปนแหลงความรูเกี่ยวกั บกฎ ระเบี ยบ ข อบั งคั บ แนวทาง
การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจางที่ปรึกษา
3) เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจางที่ปรึกษาทราบและเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจางที่ปรึกษา และสามารถปฏิบัติตามกฎฯ ที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตอง
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูตรวจสอบสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
2) ผู ป ฏิ บั ติงานที่ เ กี่ ย วข องในการดํา เนิน การจางที่ ป รึก ษาทราบและเขาใจเกี่ ย วกั บ กฎ ระเบีย บ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจางที่ปรึกษา และปฏิบัติไดถูกตองตามกฎฯ ที่กําหนด
1.4 ผูใชคูมือ
1) ผูตรวจสอบภายใน
2) ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจางที่ปรึกษา
3) ผูที่ตองการคนควาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการจางที่ปรึกษา

บทที่ 2 ความทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงานจางที่ปรึกษา
2.1 ความหมาย
การจางที่ปรึกษา หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
ที่ป รึกษา หมายความวา บุค คลธรรมดาหรือ นิติบุค คลที่ป ระกอบธุร กิจ หรือ สามารถใหบ ริก าร
เปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษา สํารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
ดวยเงินงบประมาณ (ความหมายที่ปรึกษา ที่กําหนดโดยสํานักนายกรัฐมนตรี)
ที่ปรึกษา (Consultant) หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีประสบการณ ความรูความชํานาญ
ทางวิชาการ และประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการในสาขา
วิชาชีพตาง ๆ และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตาง ๆ เชน วิศวกรรมศาสตร การเงิน บัญชี
เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน (ความหมายที่ปรึกษา ที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง) ที่ปรึกษา
อาจแบงอยางกวาง ๆ ตามลักษณะของความเชี่ยวชาญหรืองานที่ใหบริการ เชน ที่ปรึกษาดานการเงิน ที่ปรึกษา
ดานองคกร ที่ปรึกษาดานวิศวกรรม (หรือวิศวกรที่ปรึกษา) ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
เปนตน คําวา “ที่ปรึกษา” จึงรวมถึงผูประกอบวิชาชีพ (Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสายวิชาชีพตาง ๆ เชน เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซึ่งทํางานวิชาการในองคกรที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาไทย หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ของกระทรวงการคลัง
ผูเชี่ยวชาญ หมายความวา ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เชน ผูเชี่ยวชาญดานการคลัง
ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะอุโมงค ผูเชี่ยวชาญเรื่องน้ํา เปนตน ที่ปรึกษาอาจไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได
ที่ปรึกษาอาจเปนที่ปรึกษาอิสระซึ่งไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด (สวนใหญเปนผูที่เกษียณอายุแลว)
หรื อองค กรที่ ป รึกษาที่เ ป น นิติบุ คคล เช น บริษัทที่ป รึกษา หรือสถาบัน วิช าการ เชน สถาบัน วิช าการของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ สถาบัน เพื่อการพัฒ นาประเทศไทย เปน ตน งานที่เหมาะสําหรับ ที่ป รึกษาอิส ระ
คือ งานที่ มีลั กษณะเปน งานให คําปรึ กษาแนะนํา สามารถทําคนเดีย วได และหนวยงานมีปจจัย สนับ สนุน
เพียงพอ
การตรวจสอบการดําเนินงาน หมายความวา การตรวจสอบที่เนนผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ในระหวางดําเนินการและหรือที่แลวเสร็จ วาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงบประมาณ
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม มีประสิทธิภาพและสมประโยชนเพียงใด โดยใหความสําคัญกับผลงาน
ที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใชทรัพยากร ภายใตระยะเวลาที่กําหนด
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2.2 วัตถุประสงคการตรวจสอบ
(1) เพื่อใหทราบวา ผลการดําเนินงานจางที่ปรึกษาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กําหนดไวหรือไมอยางไร
(2) ชว ยใหผูบ ริห ารและผูป ฏิบัติง านไดท ราบถึง ความกา วหนา ผลสํา เร็จ ของงาน ผลกระทบ
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด
(3) ชวยทําใหการใชทรัพยากรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน
อยางแทจริง
(4) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานจางที่ปรึกษาของสวนราชการใหเปนไปตามแผนงาน งาน/โครงการ
ที่กําหนดไวตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ
(5) เพื่อใหขอสังเกต ขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานจางที่ปรึกษา
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงานตามเปาหมายที่กําหนด
2.3 ประโยชนของการตรวจสอบ
(1) ชวยใหการบริหารแผนงาน งาน/โครงการ และการดําเนินงานจางที่ปรึกษาตามแผนงาน งาน/โครงการ
ของสวนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหรือลดความเสี่ยง
ตอการไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
(2) ช วยให ผู บริ หารและผู ปฏิ บั ติงานไดทราบถึงความกาวหนา ผลสําเร็จของงาน ผลกระทบ ป ญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด
(3) ชวยทําใหการใชทรัพยากรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน
อยางแทจริง
(4) ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี
(5) ลดความเสี่ยงที่จะทําใหงานไมสําเร็จตามแผนงาน งาน/โครงการ
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บทที่ 3 ระเบียบ คูม ือ แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจางที่ปรึกษา
ในการดําเนินการจางที่ปรึกษามีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
สวนที่ 3 การจางที่ปรึกษา กําหนดไวใหสวนราชการถือปฏิบัติ และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ไดจัดทําคูมือแนวทางการคัดเลือกและวาจาง เพื่อชวยใหเจาหนาที่ของสวนราชการตางๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ
มีความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องกระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดไว ดังนี้
สวนที่ ๓ การจางที่ปรึกษา

การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ข อ ๗๔ เพื่ อเป นการส งเสริ มและพั ฒนาที่ ปรึ กษาไทย ให มี ศู นย ข อมู ลที่ ปรึ กษาอยู ภายใต การกํ ากั บ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น และเอกชนผูสนใจ
ขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ
หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก
(Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทย
ในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ กวพ. กําหนด เวนแตระเบียบนี้
กําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ กวพ.
สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ
จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได
ขอ ๗๖ ภายใตบังคับขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจางที่ปรึกษา
ที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมีบุคลากรไทย
รวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแต
สาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ.
วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ ๗๗ การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
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รายงานขอจางที่ปรึกษา
ขอ ๗๘ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๖) วิธีจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้น
ตอไปได
กรรมการ
ขอ ๗๙ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสี่คน
ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ
ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่นหรือบุคคลอื่นซึ่งเปนผูชํานาญการในงานที่จะจางที่ปรึกษาอีกไมเกินสองคน
เปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกู ใหมีผูแทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ดวยหนึ่งคน”
ขอ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ขอ ๘๒ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง
ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
ขอ ๘๓ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
(๓) เปน การจา งในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ย วชาญในงานที่จ ะใหบ ริการตามที่ตองการ
มีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือกและเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง
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การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความจําเปนที่จะตอง
ดํา เนิน การจา งโดยวิธีต กลงก็ใ หก ระทํา ได โดยหัว หนา สว นราชการจะตอ งทํา รายงานชี้แ จงเหตุผ ลและ
ความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา แตอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดมีการจาง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ. มีอํานาจแกไข
สัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ได และในการทําสัญญาจาง
โดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะมีผล
สมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ใหความเห็นชอบ
ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานชี้แจง
เหตุผลเพื่อทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
ขอ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจ ารณา และความเห็น พรอ มดว ยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ขอ ๘๕ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาว
ยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการ
เห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยราย
กอนก็ได
ขอ ๘๖ เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระหวางประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวของ หรือขอความรวมมือ
จากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยราย
โดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่
พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก ๖ ราย
เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา
และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของ
แหลงเงินนั้นดวย
ขอ ๘๗ ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่ง
วิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง
(๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
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ขอ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(๓) ในกรณี ที่ใช วิ ธี ตามข อ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ป รึกษาที่มีขอเสนอ
ดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒) ใหเชิญที่ปรึกษา
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น
แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มี
ขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถั ดไปใหยื่ น ขอเสนอดานราคา แลว แตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคา
ที่เหมาะสม
(๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ในกรณี ที่ใช วิ ธี การยื่ น ข อเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสิน ใหทํา สัญ ญากับ ที่ป รึ กษาซึ่ งไดรั บ
การคัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง
สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ใหปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ขอ ๘๙ การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปนการ
ทั่ว ไป ให อยู ในดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า ส ว นราชการที่จ ะออกหนังสือเชิญ ชวนที่ป รึกษาที่ไดคัดเลือกไว ใหยื่น
ขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้ คือ
(๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน ๒ ซอง
(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
ทุกราย และจัดลําดับ
(๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) พรอมกันแลวเลือก
รายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕)
ขอ ๙๐ การจางที่ป รึกษาเปน รายบุคคลที่ไมตอ งยื่น ขอ เสนอดานเทคนิค ใหดําเนิน การคัดเลือ ก
ที่ป รึ กษาที่ มีคุณสมบั ติเ หมาะสมตามนั ย ขอ ๘๖ และพิจ ารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว
ใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ ๙๑ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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คาจางที่ปรึกษา
ขอ ๙๒ อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบ
ตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจางอัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจาง จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวา
อัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตามสัญญา
และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจาง
คืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จาย
ตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหจายเงิน
คาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได
หลักประกันผลงาน
ขอ ๙๓ การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษา
ซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกิน
รอยละสิบ ของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงานหรือจะใหที่ป รึกษาใชห นังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนด
เปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
ขอ ๙๔ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแก
รัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม
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3.2 คูมือแนวทางการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษาของ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
บทที่ 1
การคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษาโดยทั่วไป ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้
(1) การประเมินความจําเปนในการวาจางที่ปรึกษา
(2) การกําหนดวิธีการวาจางที่ปรึกษา โดยการตกลงหรือการวาจางตรง หรือการคัดเลือกที่ปรึกษา
ที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบขอเสนอของที่ปรึกษาหลายราย และเลือกจากรายที่มีขอเสนอ
ดานเทคนิคดีที่สุด
(3) การจัดทําเอกสารสําหรับการเชิญที่ปรึกษาใหยื่นขอเสนอการดําเนินงาน (Request for Proposal
หรือ RFP) ไดแ ก ขอบเขตการดําเนิน งานของที่ป รึกษา (Terms of Reference หรือ TOR) และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา
(4) การคัดเลือกที่ปรึกษาในเบื้องตนใหเหลือนอยราย (Short-listing)
(5) การประเมินขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal Evaluation)
(6) การประเมินขอเสนอดานการเงิน (Financial Proposal Evaluation)
(7) การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสมที่สุด
(8) การเจรจาตอรองสัญญา (Contract Negotiations)
(9) การลงนามในสัญญา (Contract Signing)
(10) การบริหารสัญญา
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บทที่ 2
แนวทางทั่วไปในการวาจางที่ปรึกษา

2.1 ลักษณะของงานที่ปรึกษา
งานที่จัดวาเปนงานที่ปรึกษา ไดแก งานบริการทางวิชาการซึ่งไมใชงานประจํา ไดแก งานประเภทตางๆ
ดังนี้
(1) การออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
(2) การควบคุมและจัดการการกอสราง
(3) การศึกษาวิเคราะหเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางการแกไขปญหา แผนการดําเนินงาน
ในระดับตางๆ สรางความเขาใจในปญหา ตัวอยางเชน การจัดทําแผนปรับโครงสรางขององคกร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การจัดทําแผนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่เฉพาะ การจัดทําแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําหนึ่ง การจัดทําระบบการดําเนินธุรกิจและระบบการจัดการดานการเงินขององคกร เปนตน
(4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อจัดทําแผนการลงทุนดําเนินโครงการ
(5) การตรวจสอบวิเคราะหเพื่อแกปญหาเฉพาะทางวิศวกรรม เชน ปญหาอาคารราว ปญหาน้ําทวม
(6) การจัดการและบริหารโครงการ (ซึ่งไมใชโครงการกอสราง)
(7) การสํารวจรวบรวมขอมูลทางวิชาการ เชน การจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(8) การจัดทําแผนหลักและการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบขอมูลเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
จะเห็นไดวา งานที่ปรึกษามีขอบเขตที่กวาง งานที่มีลักษณะเปนงานประจํา เชน การถายภาพทางอากาศ
การสํารวจพื้นที่เพื่อการออกโฉนดที่ดิน เปนตน ไมจัดวาเปนงานที่ปรึกษา ถึงแมหนวยงานของรัฐอาจวาจาง
บริษัทเอกชนใหเปนผูดําเนินงานงานประจําประเภทนี้ก็ตาม
ขอควรสังเกตอีกประการหนึ่ง ถึงแมการออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมและการควบคุม
และจัดการงานกอสราง จะจัดวาเปนงานที่ปรึกษาก็ตาม แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไดแยกงานสอง
ประเภทนี้ออกจากงานที่ปรึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการกําหนดคาจางสําหรับงานทั้งสองประเภทนี้ในอัตรา
ที่แนนอน คิดเปนรอยละของราคาโครงการ
2.2 ประเภทของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา (Consultant) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีประสบการณ ความรูความชํานาญทางวิชาการ
และประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการในสาขาวิชาชีพตางๆ
และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร
สังคมและสิ่ง แวดลอ ม เปน ตน ที่ป รึกษาอาจแบงอยางกวางๆ ตามลัก ษณะของความเชี่ย วชาญหรืองาน
ที่ใหบริการ เชน ที่ปรึกษาดานการเงิน ที่ปรึกษาดานองคกร ที่ปรึกษาดานวิศวกรรม (หรือวิศวกรที่ปรึกษา)
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปนตน คําวา “ที่ปรึกษา” จึงรวมถึงผูประกอบวิช าชีพ
(Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายวิชาชีพตางๆ เชน เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร
เปนตน ซึ่งทํางานวิชาการในองคกรที่ปรึกษา อาจแบงที่ปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณไดเปน Junior
Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งยังมีประสบการณไมมากนัก และ Senior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษา
อาวุโสที่มีประสบการณนับสิบป
ผูเชี่ยวชาญ (Expert) หมายถึง ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เชน ผูเชี่ยวชาญดานการคลัง
ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะอุโมงค ผูเชี่ยวชาญเรื่องน้ํา เปนตน ที่ปรึกษาอาจไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได
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ที่ปรึกษาอาจเปนที่ปรึกษาอิสระซึ่งไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด (สวนใหญเปนผูที่เกษียณอายุแลว)
หรื อองค กรที่ ปรึ กษาที่ เป นนิ ติ บุ คคล เช น บริ ษั ทที่ ปรึ กษา หรื อสถาบั นวิ ชาการ เช น สถาบั นวิ ชาการของ
สถาบัน การศึกษาตา งๆ สถาบัน เพื่อการพัฒ นาประเทศไทย เปน ตน งานที่เหมาะสําหรับ ที่ป รึก ษาอิส ระ
คือ งานที่มีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) สามารถทําคนเดียวได และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุน
เพียงพอ
2.3 ความจําเปนในการวาจางที่ปรึกษา
การวาจางที่ปรึกษามีความจําเปนในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ตองการเพียงพอ หรือจําเปนตองใช
บุคคลที่มีความรูหลายดาน หรือเจาหนาที่มีจํานวนไมเพียงพอที่จะดําเนินงานไดเอง
(2) หนวยงานตองการขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคคลภายนอก (Second Opinion) ซึ่งเสนอ
ความเห็นไดอยางอิสระและปราศจากอคติ เพื่อพิจารณาประกอบกับขอคิดเห็นของบุคคลภายใน สําหรับเรื่อง
ที่มีความสําคัญในระดับสูง หรือเพื่อใหการวิเคราะหปญหามีแนวคิดที่ตางจากแนวคิดในกรอบราชการ
(3) หนวยงานไมตองการเพิ่มกําลังคน ทั้งนี้ เนื่องจากงานนั้นมีเปนครั้งคราว หรือหนวยงานไมสามารถ
เพิ่มกําลังคนได เนื่องจากขอจํากัดในดานอัตรากําลังอยางไรก็ตาม การวาจางที่ปรึกษาจะตองคํานึงถึงการใช
บุคลากรของหนวยงานที่มีอยูใหเปนประโยชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และจะตองคํานึงถึงการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรของหนวยงานดวย ทางหนึ่งที่อาจทําได คือ การวาจางที่ปรึกษาใหทํางานรวมกับ
บุคลากรของหนวยงาน ในกรณีนี้ หนวยงานจะมีบุคลากรพรอมในหลายดาน แตอาจขาดผูที่มีประสบการณ
มากพอที่จะเปนหัวหนาคณะทํางาน หรือขาดผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2.4 การเลือกจางที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
การวาจางที่ปรึกษาอิสระ มีขอดีตรงที่การวาจางทําไดเร็วกวาการวาจางที่ปรึกษานิติบุคคลและอัตรา
ค า ตอบแทนต่ํ า กว า โดยทั่ ว ไป สํ า หรั บ บุ คคลที่ มีค วามรูค วามสามารถระดั บ เดี ย วกัน อั ตราค า ตอบแทน
(Remuneration) ของที่ปรึกษาอิสระที่ไมสังกัดองคกรใด จะต่ํากวาอัตราคาตอบแทนของที่ปรึกษาที่เปน
นิติบุคคลมาก (อัตราคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน บวกคาใชจายหรือคาโสหุย และกําไร) ทั้งนี้เพราะที่ปรึกษา
อิสระมีคาโสหุย (Overhead Costs) ต่ํากวาที่ปรึกษานิติบุคคลมาก เมื่อเทียบกับที่ปรึกษานิติบุคคลบริษัท
ที่ปรึกษาเอกชนมีคาโสหุยคอนขางสูง เมื่อเทียบกับคาใชจายดานเงินเดือนพื้นฐาน คาโสหุยของบริษัทเอกชน
จะตกประมาณ 1.5 - 2.5 เทาของคาใชจายเงินเดือนพื้นฐาน ตัวอยางของคาใชจายที่รวมอยูในคาโสหุย ไดแก
คาใชจายในการจัดทําขอเสนอโครงการ คาเชาหรือคาเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณตางๆ คาใชจายในการ
ฝกอบรมเจา หนา ที่ คา เชา อาคารสถานที่ คาสาธารณูป โภค ฯลฯ ถึงแมการวาจางที่ป รึกษาอิส ระจะเสีย
คาใช จา ยน อยกว า แต มีขอจํา กัดตรงที่ ไม สามารถจะใชสําหรับ ภารกิจที่ตองการที่ปรึกษาหลายคนทํางาน
รวมกันเปนทีม ดังนั้น โดยทั่วไป การวาจางที่ปรึกษาอิสระจะมีความเหมาะสมในกรณีที่ภารกิจที่จะใหที่ปรึกษา
ดําเนินงานตองการที่ปรึกษาเพียงคนเดียว ลักษณะของงานประเภทนี้ ไดแก การวาจางผูเชี่ยวชาญใหทําหนาที่
ใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) แกเจาหนาที่ในหนวยงานหรือใหทําการศึกษาวิเคราะหเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกับ
เจาหนาที่ของหนว ยงาน หรือที่ป รึกษาอื่น ที่ห นว ยงานไดวาจางมา การวาจางที่ป รึกษาอิส ระหลายๆ คน
ใหมาทํางานรวมกันจะยุงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเพิ่มภาระในการคัดเลือกที่ปรึกษาและบริหารสัญญา และ
เสี่ยงตอความลมเหลวในการดําเนินภารกิจได หากกลุมที่ปรึกษาอิสระมีปญหาในดานการประสานงานการวาจาง
ที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล เชน บริษัทที่ปรึกษา (ถึงแมวา ภารกิจที่วาจางจะใชที่ปรึกษาเพียงคนเดียว) มีขอดี
ตรงที่ที่ปรึกษาจะไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานดานตางๆ จากองคกรตนสังกัด เชน ดานขอมูล ดานการ
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จั ด ทํ า รายงาน ด า นการเขี ย นแบบ เป น ต น ทําให การดําเนิ น งานมีป ระสิท ธิภ าพขึ้น อีกทั้ งการเปลี่ ย นตั ว
ที่ปรึกษาทําไดงายกวา หากที่ปรึกษาที่บริษัทสงมาไมมีความสามารถเพียงพอ
2.5 ความจําเปนในการวาจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ถึงแมนโยบายของรัฐบาลตองการใหใชที่ปรึกษาไทย แตการวาจางที่ปรึกษาตางประเทศอาจมีความ
จําเปนในบางกรณี ไดแก
(1) โครงการที่ใชเงินกูจําเปนตองเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี เวนแตกรณีที่ระบุไวชัดเจนวาตองใชที่
ปรึกษาไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาไทยมีสิทธิเขาแขงขันเชนกัน
(2) งานที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูงหรืองานที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งที่ปรึกษาไทยยังมีความชํานาญ
และประสบการณไมเพียงพอ ตัวอยางเชน การออกแบบเตาปฏิกรณนิวเคลียร งานออกแบบเขื่อนขนาดใหญ
งานออกแบบอุโมงครถไฟใตดิน งานสรางสะพานขามแมน้ําที่มีความยาวมากโดยเฉพาะอยางยิ่งสะพานแขวน
(3) งานดาน Institutional Planning หรือ Management Planning ซึ่งเปนงานของโครงการ
ตางๆภายใตการปฏิรูปภาครัฐบาล งานประเภทนี้ตองการผูที่มีประสบการณในเรื่องนี้ในตางประเทศ เชน
ที่อังกฤษ นิวซีแลนด บริษัทที่ปรึกษาตางประเทศเรียกคาตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ทั้งเจาหนาที่ที่เปนคนไทย
และชาวต า งประเทศ สํ า หรั บ ที่ ปรึ กษาที่มีป ระสบการณ บริษัทที่ป รึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริษัทที่ปรึกษาดานการเงิน การจัดการ และกฎหมาย จะเรียกคาตอบแทนของเจาหนาที่ไมต่ํากวา 700,000
-1,200,000 บาทตอเดือน บริษัทที่ปรึกษาไทยจะเรียกคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่มีประสบการณสูง
ในระดับ เดี ย วกั น ในอัตราระหว า ง 200,000 ถึง 500,000 บาทตอเดือนขึ้น กับ ประสบการณ(เงิน เดือน
พื้นฐานระหวาง 80,000 ถึง 250,000 บาท) ถามีประสบการณนอย อัตราคาตอบแทนจะต่ํากวานี้มาก เชน
50,000-150,000 บาทตอเดือน (เงินเดือนพื้นฐานระหวาง 20,000-60,000 บาท) ดังนั้น การวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาตางประเทศจึงตองพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาอยางรอบคอบ จุดแข็งของที่ปรึกษาไทย
คือ ความรูความเขาใจในคนไทย เมืองไทย และระบบการทํางานของไทยดังนั้น ทางเลือกที่ดีนาจะเปน Joint
Venture ระหวางที่ปรึกษาไทยกับที่ปรึกษาตางประเทศ เพื่อใหความรูและประสบการณของที่ปรึกษาตางประเทศ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานมากที่สุด
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บทที่ 3
แนวทางการจางที่ปรึกษา

3.1 แนวทางในการจางที่ปรึกษา
การจางที่ปรึกษาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบการจางที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
ทั้งนี้ ตามหลักขอ 78 ของระเบียบฯ กําหนดใหเจาหนาที่ซึ่งจะเปนผูกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา
ทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการในความจําเปนที่จะตองวาจางที่ปรึกษา
โดยรายงานจะตองมีเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(2) รางขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(4) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(6) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการจางที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ
1 ทาน และกรรมการ 4 ทาน โดยกรณีจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูจะตองมีผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รวมดวย 1 ทาน
(8) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งจะเปนผูกํากับ
การดําเนินงานของที่ปรึกษารวมกับเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได เจาหนาที่ซึ่งจะเปน
ผูกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในโครงการหรืองานที่จะตองมีการ
วาจางที่ปรึกษา ดังนั้น จึงตองเปนผูกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาใหตรงตอความตองการของโครงการ
เจาหนาที่ ผูนี้จึงจําเปนตองมีความเขาใจอยางดีในงานที่จะวาจางที่ปรึกษาใหดําเนินงาน และตองเปนบุคลากร
หลักในการจัดทําราง TOR
3.2 วิธีจางที่ปรึกษา
การจางที่ปรึกษา ทําได 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีการคัดเลือก
3.2.1 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง คือ การวาจางตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตัวบุคคลที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับภารกิจ และเปนบุคคลที่ผูวาจางเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
โดยทั่วไป การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีความเหมาะสมในกรณีดังตอไปนี้
(1) ผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จ ะดําเนิน การ
ดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีวงเงินคาจางไมเกิน 2,000,000 บาท
(2) เปนการจางสถาบันวิชาการของรัฐ หรือองคกรที่ปรึกษาของรัฐ หรือองคกรที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุนใหดําเนินการจางไดโดยตรง
(3) เปนการจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความจําเปน
ที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
(4) เปนการจางตามมติคณะรัฐมนตรี
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ทั้งนี้ การจางที่ปรึกษาในกรณีการจางตองกระทําโดยเรงดวน หัวหนาสวนราชการจะตองชี้แจงเหตุผล
และความจําเปนให กวพ. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการจาง
3.2.2 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คือ การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและประสบการณ
เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผานขบวนการคัดเลือกขึ้นทะเบียนใหมีรายชื่อนอยราย เพื่อจะเชิญชวน
ยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและทางดานราคาโดยมีจํานวนไมเกิน 6 ราย และผานการพิจารณาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑการตัดสินจากขอเสนอทางเทคนิคที่ดีที่สุดจากบรรดาที่ปรึกษาที่ไดรับ การเชิญ ชวน
ใหเขารวมแขงขันโดยการยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางที่ปรึกษา
3.3.1 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
คณะกรรมการจางที่ป รึกษาโดยวิธีตกลง จะดําเนิน การพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึ กษาและจัดทําหนังสือเชิญชวน เพื่อเชิญใหที่ปรึกษารายที่กําหนดใหยื่น ขอเสนอทางดานเทคนิค
และราคา รวมทั้งพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และเจรจาตอรองราคาคาจาง
ให อ ยู ใ นเกณฑ ที่ เ หมาะสมและประหยั ด โดยใช ร าคาจ า งจากโครงการที่ เ คยจ า งมาแล ว หรื อ โครงการ
ที่หนวยงานอื่นเคยจาง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคารวมและสัญญาการจางแลว
ใหนําเสนอผูมีอํานาจสั่งจางอนุมัติ เพื่อจะไดลงนามในสัญญาจางตอไป
3.3.2 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการจ า งที่ ป รึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจ ารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แลว จะ
ดําเนินงานตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) การจัดหารายชื่อที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการ
จะดํา เนิน การคัดเลือกที่ป รึก ษาจํานวนหนึ่ง ใหเ หลือนอยรายประมาณ 5-7 ราย เพื่อเชิญ ใหสงขอ เสนอ
ดานเทคนิคและดานการเงิน การที่เชิญที่ปรึกษาจํานวนจํากัดนั้นเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้
• ที่ปรึกษาตองเสียคาใชจายมากในการจัดทําขอเสนอดานเทคนิค หากเปนโครงการใหญ
คาใชจายจะเปนจํานวนเงินหลายแสนบาท เนื่องจากที่ปรึกษาตองรวบรวมขอมูลและศึกษาวิเคราะหเบื้องตน
ดังนั้น หากเชิญที่ปรึกษามากราย ที่ปรึกษาที่ไดรับเชิญอาจไมยินดีที่จะลงทุนเพื่อเขาแขงขัน ทั้งนี้ เพราะโอกาส
ที่จะไดงานลดลงตามจํานวนที่ปรึกษาที่เขาแขงขันอาจไมคุมคาใชจาย
• การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตองใชเวลาพอสมควร ดังนั้น หากที่ปรึกษาที่ได
รับเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิคมีจํานวนมากเกินไปจะทําใหการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคไมละเอียด
รอบคอบเทาที่ควร
สําหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ในขั้นแรก คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายชื่อที่ปรึกษา
ที่อยูในขายที่จะรับดําเนินภารกิจได ซึ่งอาจมีจํานวนมาก 10-20 ราย รายชื่อที่ปรึกษาดังกลาว (Long List)
อาจไดจาก
• การลงแจงความโฆษณาในหนังสือพิมพ ใหที่ปรึกษาที่สนใจแจงความจํานงที่จ ะขอเขาแขงขัน
สงหลักฐานแสดงประสบการณและผลงาน และความพรอมขององคกรเพื่อประกอบการพิจารณา (หากเปนโครงการ
เงินกูของธนาคารโลก จะตองลงแจงความในหนังสือพิมพทองถิ่นหรือหนังสือพิมพหรือวารสารระดับสากล
อยางนอย 5 วัน)
• ฐานขอมูลที่ปรึกษาที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา จะดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจากรายชื่อทั้งหมดที่ได
เพื่อใหเหลือนอยรายจํานวน 5 - 7 ราย เพื่อจะไดรับเชิญชวนใหสงขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานการเงิน
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หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย โดยทั่วไป ไดแก
• ประสบการณและผลงานที่เกี่ยวของกับภารกิจที่ตองการวาจางที่ปรึกษา
• ความพรอมในการรับดําเนินภารกิจ เชน ไมผูกพันกับโครงการอื่นๆ ในชวงเวลาที่คาดวาจะเริ่มภารกิจ
การรวมมือกับบริษัทตางประเทศ
• ความเขาใจในภารกิจ ประเมินไดจากจดหมายแสดงความจํานงที่เขารับการพิจารณาคัดเลือก
ใหเหลือนอยรายแนวทางการจางที่ปรึกษา
ขอพิจารณาอื่นๆ ในกรณีที่เปนโครงการเงินกู องคกรที่ใหกูจะมีกฎเกณฑใหเชิญที่ปรึกษาจากภูมิภาคตางๆ
เชน อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และเอเซีย เพื่อกระจายโอกาสใหทั่วถึง คณะกรรมการฯ
ควรประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก และจัดทําบันทึกการประชุมใหเหตุผลสนับสนุนผลการคัดเลือก
(2) การยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและราคา
วิธีการเชิญชวนใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา
สามารถทําไดหลายรูปแบบ ดังนี้
• แบบซองเดีย ว ใหที่ป รึกษายื่น ซองขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอ
ทางดานราคารวมกันมาในซองเดียว
• แบบทีละซอง ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคมาเปนลําดับแรกกอน
แลวเมื่ อคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินไดที่ปรึกษารายที่มีขอเสนอดีที่สุดแลว จึงเชิญ รายดังกลาวใหยื่น
ขอเสนอทางดานราคาตอไป
• แบบแยกซอง ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา
มาพรอมกันโดยแยกออกเปน 2 ซอง
(3) การพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค
คณะกรรมการฯ จะกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินขอเสนอทางดานเทคนิค
โดยมีกรอบการพิจารณา 3 ดาน คือ ดานประสบการณของที่ปรึกษา ดานวิธีบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน และ
ดานบุคลากร (รายละเอียดอธิบายในบทที่ 6 ) ทั้งนี้ การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวจะดําเนินการกอนเปดขอเสนอ
ของที่ปรึกษาที่ไดยื่นมาแลว
สําหรับเกณฑการตัดสิน คณะกรรมการฯ จะจัดเรียงลําดับตามขอเสนอที่ดีที่สุด (Ranking) แลวเชิญ
รายที่มีขอเสนออันดับดีที่สุดมาเจรจาตอรองราคาตอไป
อนึ่ง สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูจากตางประเทศ จะตองเสนอผลการประเมินขอเสนอทางดาน
เทคนิคใหแหลงเงินกูพิจารณาและอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการเชิญที่ปรึกษารายที่มีขอเสนอทางดานเทคนิค
ดีที่สุดมาเจรจาตอไป

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

15

บทที่ 4
การจัดทํา TOR

4.1 ความหมายและความสําคัญของ TOR
Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปวา TOR เปนเอกสารที่กําหนดขอบเขตและรายละเอียด
ของภารกิจที่ผูจัดทํา TOR ตองการใหผูรับจางดําเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ของผูรับจางที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจนั้น ตัวอยางเชน TOR สําหรับการวาจางที่ปรึกษาใหดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะกําหนด
ขอบเขตของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ตองศึกษา รวมทั้งระดับความลึกของการศึกษา
แตละประเด็น และรายงานตางๆ ซึ่งที่ปรึกษาจะตองจัดทําและสงมอบใหผูวาจางในชวงเวลาตางๆ ตลอดชวงเวลา
ของการดําเนินภารกิจ ดังนั้น TOR จึงเทียบไดกับขอกําหนด (Specifications) ของสินคาที่ผูซื้อจัดทําขึ้น
สําหรับ การจัด ซื้อ แตตางกัน ตรงที่ไมส ามารถจัดทําขอกําหนดอยางละเอียดสําหรับ ผลงานการศึกษาหรือ
บริการทางวิชาการไดเหมือนกับขอกําหนดของสินคา ดังนั้น TOR จึงใหขอกําหนดไดเพียงคราวๆ เทานั้น
ความสําคัญของ TOR มีสองประการ:
• ประการแรก TOR มีความสําคัญมากตอคุณภาพของผลงานที่จะไดจากที่ปรึกษา TOR จะตองมี
ความชัดเจน และกําหนดประเด็นตางๆ ที่ที่ปรึกษาจะตองวิเคราะหไวอยางชัดเจน TOR ยิ่งมีความชัดเจนเพียงใด
ยิ่งทําใหการคัดเลือกที่ปรึกษางายขึ้น โปรงใสมากขึ้น และการประเมินปริมาณแรงงานของนักวิชาการสาขา
ตางๆ ที่ตองใชจะใกลเคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้น
• ประการที่สอง TOR เปนเอกสารอางอิงที่ใชเปนสวนหนึ่งของสัญญาวาจาง ดังนั้น TOR จึงตองมี
ความชัดเจนเพียงพอตอการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจาก TOR ซึ่งกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจแลว ผูวาจางจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาไวดวย โดยเสนอแยกตางหากไวในเอกสารขอมูล สําหรับ ที่ป รึกษา TOR ที่ดี
จะตองไมเปน TOR ที่กวางทั่วไป จนสามารถนําไปใชไดในทุกกรณี ตัว อยางเชน “ประเมิน ผลกระทบของ
โครงการที่มีตอคุณภาพน้ําในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง” แตจะตองเนนเฉพาะประเด็นใหชัดเจน เชน “ประเมินผล
กระทบตอคุณภาพน้ําในคลองบางขัน คลองวง และคลองสี ในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่กองวัสดุกอสรางของ
โครงการ โดยเน นคุ ณภาพน้ํ าในเรื่ องความขุนในชว งเวลาหลังจากฝนตก ซึ่ง เกิดขึ้น จากน้ําฝนชะลางวัส ดุ
กอสราง” ดังนั้น การจัดทํา TOR จึงตองมีการศึกษาวิเคราะหปญหาในเบื้องตนหรือในระดับแนวคิด ซึ่งเปน
การศึกษาเพื่อบงชี้ปญหามากกวาการหาคําตอบ การศึกษาใชเวลาไมนาน และอาจทําไดโดยการรวมหารือกับ
กลุมตางๆ เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลายครบถวนสมบูรณที่สุด
4.2 โครงสรางของ TOR
โดยทั่วไป เอกสาร TOR จะประกอบดวยสวนหรือหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
(1) บทนํา ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
(2) วัตถุประสงคของภารกิจ และผลงานที่ตองการจากที่ปรึกษา
(3) ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
(4) ขอบเขตการดําเนินงาน
(5) ระยะเวลาการดําเนินงาน
(6) บุคลากรที่ตองการ
(7) ระยะเวลาการสงมอบผลงาน
(8) การกํากับการทํางานของที่ปรึกษา
(9) หนาที่ความรับผิดชอบของผูวาจาง
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(1) บทนํา
บทนําจะใหขอมูลความเปนมาของโครงการและภารกิจที่ตองการวาจางที่ปรึกษา เพื่อใหที่ปรึกษา
เขาใจถึงความจําเปนหรือความสําคัญของภารกิจนี้ และความเชื่อมโยงของภารกิจนี้กับเรื่องอื่นๆ
(2) วัตถุประสงคของการวาจางและผลงานที่ตองการ
วั ต ถุ ป ระสงค ของภารกิ จ คื อ สิ่ งที่ ผู วา จ างต องการจะบรรลุ ห ลั งจากที่ ภ ารกิ จ เสร็จ สิ้ น ลง TOR
สวนใหญมักกําหนดวัตถุประสงคเปนวิธีการ วัตถุประสงค คือ End ไมใช Means ตัวอยางเชน วัตถุประสงค
ของการวาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาปญหาตางๆ ในการปรับโครงสรางของกรม การศึกษาปญหาตาง ๆ เปน Means
วัตถุประสงคในกรณีนี้นาจะเปนดังนี้ เพื่อจัดทําแผนปรับโครงสรางของกรม โดยแผนดังกลาวจะตองมีเนื้อหา
สาระหรื อองค ป ระกอบดั ง ต อ ไปนี้ (กํา หนดใหชัด เจนวา ตอ งการแผนที่มีลัก ษณะอยา งไร) วัต ถุป ระสงค
จะใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการจะไดจ ากที่ปรึกษา แตสิ่งที่ตองการจะไดในกรณีนี้ นอกจากเอกสารรายงานฯ
และแผนการปรับโครงสรางของกรมแลว อาจรวมสิ่งอื่นๆ อีก เชน การฝกอบรม เอกสารอื่นๆ เปนตน
(3) ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
ประมวลเสนอสาระของปญ หาหรือเรื่อ งที่ตอ งการใหที่ป รึก ษาดํา เนิน การ บงชี้ป ระเด็น ตา ง ๆ
ที่เกี่ยวของกับปญหา ทั้งนี้ เพื่อสรางพื้นฐานสําหรับการทําความเขาใจในขอบเขตการดําเนินงานภายใตภารกิจ
ของที่ปรึกษา สวนนี้ของ TOR ควรเสนอสรุปยอผลการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเพื่อบงชี้ปญหา รายละเอียด
ควรใหไวในภาคผนวกหรือเอกสารแนบ
(4) ขอบเขตของการดําเนินงาน
ควรกําหนดชัดเจนวาการดําเนินงานของที่ปรึกษาตองครอบคลุมประเด็นใดบาง และละเอียดเพียงใด
ทั้งในดานลึกและดานกวาง ทั้งนี้ ตองแนใจวาประเด็นที่จะใหที่ปรึกษาดําเนินงานมีความจําเปนจริงๆ กับปญหาหลัก
ที่เปนพื้นฐานในการวาจางที่ปรึกษา ยิ่งมากประเด็น ยิ่งเสีย คาใชจายมากขึ้น ขอบเขตของการดําเนิน งาน
จะบอกวาตองทําอะไรบาง มิใชบอกวาทําอยางไร แตงานบางอยางอาจจําเปนตองบอกวา ควรทําอยางไร
ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของขอมูล อาทิเชน กําหนดวิธีการสํารวจดินวิธีการเก็บตัวอยางน้ํา วิธีวิเคราะหน้ํา
เปนตน ควรแบงการดําเนินงานเปนงานตางๆ ตามขั้นตอนของการดําเนินงาน เชน การสํารวจขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ การจัดทํารายงานฉบับราง การจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการปรับแกรายงานฉบับราง เปนตน
(5) ระยะเวลาการดําเนินงาน
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน โดยแบงเปนระยะตามผลงานในชวงการดําเนินงาน เชน รายงาน
เริ่มงาน (Inception Report) รายงานฉบับกลาง รายงานฉบับราง รายงานฉบับสุดทาย เปนตน ระยะเวลา
การดําเนินงานที่กําหนดใหที่ปรึกษาตองมีความเปนไปได (Realistic) สอดคลองกับปริมาณงาน และขอจํากัดอื่นๆ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเก็ บ ข อ มู ล ที่ ขึ้ น กั บ ฤดูก าล โดยทั่ว ไป ถา ระยะเวลาการทํา งานสั้น จะใชค นมาก
ถาระยะเวลาทํางานยาวใชคนนอย กลาวคือ ปริมาณคน-เดือนที่ตองใชจะไมเปลี่ยนแปลง
(6) บุคลากรที่ตองการ
จะต องกํ า หนดชั ด เจนว า บุ คลากรที่ ตอ งการสํา หรับ ภารกิ จ นี้ จะประกอบด ว ยผู เชี่ ย วชาญหรื อ
นักวิชาการดานใดบาง แตละดานจะใชแรงงานเทาใด ปริมาณแรงงานวัดเปนคน-เดือน (Person-Months)
คนทั่วไปมักมีความสับสนในความหมายของคน-เดือน งานที่ถูกกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน โดยใช
ปริมาณแรงงาน 36 คน-เดือน หมายถึงวาโดยเฉลี่ยงานนี้ใชคนทํางานเต็มเวลา 6 คน คนละ 6 เดือน รวมเปน
36 คน-เดือน อยางไรก็ตาม งานนี้อาจใชคน 12 คน แตละคนมีปริมาณแรงงานไมเทากัน แตเมื่อเอาเวลาทํางาน
ของแตละคนมารวมกันจะไดเทากับ 36 จะกําหนดสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญที่ตองการไดจากโครงราง
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ของปญหาที่ตองการใหมีการศึกษาวิเคราะห สวนขอกําหนดในเรื่องประสบการณของบุคลากรจะขึ้นกับระดับ
ความยากงายของประเด็นปญหาที่จะศึกษา ควรใชคนใหเหมาะสมกับงาน การประมาณปริมาณแรงงานที่ตองใช
ขึ้นกับประสบการณของผูจัดทํา TOR และขึ้นกับความคาดหวังถึงระดับความสามารถของที่ปรึกษา คนเกงมาก
จะใชเวลาทํางานนอยกวาคนเกงนอยกวา ถึงแมคาจางตอเดือนของคนที่เกงกวาจะสูงกวาของคนที่เกงนอยกวา
แตวงเงินรวมของคนที่เกงกวานาจะต่ํากวาของคนที่ เกงนอยกวา และไดผลงานที่มีคุณภาพดีกวา วิธีที่ดีที่สุด
สําหรับผูจัดทํา TOR ในการประมาณจํานวนคน-เดือนสําหรับที่ปรึกษา คือ การประมาณการวา ถาผูจัดทํา
TOR เปนผูทํางานเองจะตองใชกี่คน-เดือน ถาผูจัดทํา TOR คิดวาที่ปรึกษาเกงกวาผูจัดทํา TOR ก็ควรกําหนด
ปริมาณคน-เดือนใหต่ํากวาที่ประมาณการไว ในการประมาณการปริมาณแรงงานควรใชตัวเลขพื้นฐานชั่วโมง
ทํางาน 176 ชั่วโมงตอคน-เดือนกําหนดคุณวุฒิและประสบการณของที่ปรึกษาและความสามารถพิเศษอื่นๆ
ที่ ต อ งการ เช น ต อ งมี ค วามสามารถในการใชค อมพิว เตอรไ ด การคิด และพิม พไ ด และความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ เปนตน
อยางไรก็ตาม ปริมาณแรงงานที่เอกสาร TOR กําหนดไวเปนเพียงตัวเลขคราวๆ ตามการประเมินของ
ผูจัดทํา TOR เทานั้น เพื่อใชในการประมาณราคาคาจาง ตัวเลขปริมาณแรงงานที่ที่ปรึกษาเสนออาจตางจาก
ตัวเลขของผูจัดทํา TOR ได ในกรณีเชนนี้ฝายใดฝายหนึ่งอาจเขาใจปญหาที่ตองศึกษาไมเพียงพอTOR ที่ไมมี
ตัวเลขปริมาณแรงงาน จะทําใหมีความยุงยากในการประเมินขอเสนอดานเทคนิคที่ที่ปรึกษาเสนอมาปริมาณ
แรงงานกับวงเงินคาจางทั้งหมด จะชี้คราวๆ ถึงระดับความสามารถของที่ปรึกษา
(7) ระยะเวลาการสงมอบผลงานของที่ปรึกษา
ผลงานของที่ปรึกษา ไดแก รายงาน คูมือ การฝกอบรม การจัดสัมมนา เปนตน TOR จะตองกําหนด
อยางชัดเจนวาตองการผลงานอะไรบาง ขอกําหนดของผลงานเปนอยางไร (เชน รายงานแตละฉบับจะตองมี
เนื้อหาสาระอะไรบาง) รูปรางหนาตาของผลงานควรเปนอยางไร (Format) กําหนดสงมอบเมื่อไรจํานวนเทาใด
ควรกํา หนด Software ที่ที่ป รึกษาจะใชและใหที่ป รึกษาสง Diskette ดว ยโดยทั่ว ไป รายงานที่ตองการ
จากที่ปรึกษา ไดแก
• รายงานเริ่มงาน (Inception Report) หลังจากเริ่มงานแลวประมาณ 1-2 เดือน วัตถุประสงค
เพื่อทบทวนปรับแกแผนงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากที่ไดศึกษาวิเคราะหเบื้องตนแลว
• รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประมาณกึ่งกลางชวงเวลาการดําเนินงาน ถาชวงเวลาการ
ดําเนินงานสั้น เชน 4-6 เดือน อาจไมจําเปนตองมีรายงานฉบับกลาง
• รายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง (Draft Final Report) ประมาณ 1 เดือน กอนสิ้นสุดการดําเนินงาน
• รายงานฉบับสุดทาย ฉบับสมบูรณ (Final Report) ประมาณ 1 เดือน หลังจากที่ไดรับขอคิดเห็น
จากผูวาจางแลว
• รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ (Assignment or Project Completion Report) ในกรณีที่มีการวาจาง
ที่ปรึกษาใหดําเนินภารกิจที่ไมใชเปนการศึกษาจัดทําแผน เชน วาจางที่ปรึกษาเปนผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ
วาจางที่ปรึกษาใหจัดการโครงการ วาจางที่ปรึกษาใหควบคุมงานกอสราง เปนตน
• รายงานความกาวหนาจะขึ้นอยูกับความจําเปนและความตองการของผูวาจาง โดยอาจจะมีเปนรายเดือน
หรือรายไตรมาสก็ได รายงานนี้จะรายงานถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเปนระยะๆ
(8) การกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา
เอกสาร TOR ควรใหขอมูล แกที่ป รึกษาในเรื่องการจัดองคกรของผูวาจาง เพื่อการกํากับ การ
ดําเนินงานของที่ปรึกษา กลไกที่จะใชในการประสานงานกับที่ปรึกษา โดยทั่วไป ผูวาจางจะมีเจาหนาที่รวม
(Counterpart Staff) เพื่อประโยชนในการเรียนรูจากที่ปรึกษา (มักตองเรียนรูเอาเอง เพราะที่ปรึกษาจะใหความสําคัญ
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แกการทํางานตามภารกิจของตนกอน) ผูประสานงานโครงการหรือผูจัดการโครงการคณะกรรมการกํากั บ
การดําเนินงานของที่ปรึกษา (คณะกรรมการกํากับโครงการ)
ระเบีย บการจั ดซื้อจัดจางของทางราชการกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งทางปฏิบั ติ
สวนราชการมักจะแตงตั้งกรรมการตรวจการจางเปนคนละชุดกับคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา จึงมีปญหา
คือ คณะกรรมการตรวจการจางตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา รวมทั้ง
อาจไมทราบรายละเอียดผลการเจรจาที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันไวโดยเฉพาะการทําความเขาใจระหวางกัน
ในขอบเขตการปฏิบัติงานและความลึกของขอมูลที่ตองการใหศึกษาและวิเคราะห ดังนั้น คณะกรรมการ
ทั้งสองชุดควรใชบุคลากรหลักรวมกัน
(9) หนาที่ความรับผิดชอบของผูวาจาง
เอกสาร TOR จะตองกําหนดชัด เจนวา ผูวาจางจะใหอะไรหรือทําอะไรใหแกที่ป รึกษาไดบา ง
จะคิดคาใชจายหรือไมคิด ถาคิดจะคิดอยางไร
รายการที่ควรพิจารณา ไดแก
• สถานที่ทํางาน เฟอรนิเจอรสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ
เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร ยานพาหนะ วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ
• ขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานของที่ปรึกษา ถาเปนขอมูลของหนวยราชการตางๆ ผูวาจาง
ควรรับหนาที่ในการเก็บรวบรวมใหที่ปรึกษาจะประหยัดเวลาและเงินคาจางไดมาก
• คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดสัมมนา การพิมพเอกสารตางๆ ขอมูลสําหรับที่ปรึกษา

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

19

บทที่ 5
ขอมูลสําหรับที่ปรึกษา
ในการเชิญชวนใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและราคาสําหรับวิธีการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
และวิธีการคัดเลือก ผูวาจางตองชี้แจงขอมูลใหที่ปรึกษาเขาใจในเรื่องตางๆ ดังนี้
5.1 เรื่องทั่วไป
(1) (หนวยงาน) จะคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา ______ ราย ดังรายชื่อปรากฏ
ในหนังสือเชิญ โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบ (ระบุวิธีคัดเลือก) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอมูล
สําหรับที่ปรึกษานี้
(2) ที่ปรึกษาจะตองสงขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาแยก (หรือสงขอเสนอรวมดานเทคนิค
และการเงิน ) สํา หรับ การรับ ดํา เนิน ภารกิจ ใหแ ก (หนว ยงาน) เนื้อ หาสาระของขอ เสนอดานเทคนิคและ
ดานการเงินจะเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจาตอรองเพื่อทําสัญญาวาจางกับบริษัทที่ไดรับการคัดเลือก
(3) ในการจัดทําขอเสนอดานเทคนิค ที่ปรึกษาควรศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและสํารวจพื้นที่
ดําเนิน งานเทา ที่จํ าเปน เพื่อให เกิ ดความเขาใจอยางแทจริงในขอบเขตและวัตถุป ระสงคของภารกิจ และ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ดําเนินงาน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาควรเขารวมการประชุมชี้แจงภารกิจ ซึ่ง (หนวยงาน) จะจัดขึ้น
ในวันที่ ___ เวลา ___ ณ ___ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาอาจขอขอมูลหรือสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ
(หนวยงาน) ในเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจ
(4) (หนวยงาน) จะใหความสนับสนุนในการดําเนินงานแกที่ปรึกษาในเรื่องตอไปนี้
(5) (ระบุความสนับสนุนที่จะใหแกที่ปรึกษาในเรื่องขอมูล การประสานงาน สถานที่ทํางาน และ
อุปกรณในการทํางาน)
(6) ที่ปรึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานการเงิน
และค า ใช จ ายอื่ น ๆ รวมทั้ งค า ใช จ า ยในการเจรจาต อรองเพื่ อทํ า สั ญญาวาจ าง ที่ป รึกษาไมมีสิทธิ ร วมเงิ น
คาใชจายนี้ไวในวงเงินคาจาง
(7) (หนวยราชการ) ไมมีขอผูกพันใดๆ ที่จะตองยอมรับขอเสนอที่ไดรับ
(8) ที่ปรึกษาจะตองดําเนินภารกิจอยางเที่ยงตรง และยึดผลประโยชนสูงสุดของ (หนวยงาน) เปนหลัก
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะตองไมรับภารกิจอื่นในระหวางการดําเนินภารกิจให (หนวยงาน) ซึ่งขัดแยงกับภารกิจนี้ หรือ
ขัดแยงกับผลประโยชนของ (หนวยงาน)
(9) ที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหดําเนินภารกิจนี้ใหแก (หนวยงาน) และบริษัทในเครือจะไมมีสิทธิ
ในการแขงขันเขารับงานที่เกี่ยวของกับภารกิจนี้ (นอกเหนือจากงานที่เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากภารกิจนี้)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานจัดหาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณตางๆ และการกอสราง
(10) ที่ปรึกษาที่ดําเนินภารกิจนี้ มีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณารวมกับที่ปรึกษารายอื่นในการใหบริการ
ทางวิชาการที่เปนงานตอเนื่องจากภารกิจนี้
(11) นโยบายของ (หนว ยงาน) ตองการใหที่ป รึกษาดําเนิน การอยางมีจ รรยาบรรณอยางสูงสุด
ในช ว งเวลาระหวา งการคั ดเลือกที่ ปรึ กษาและการดําเนิน ภารกิจ ตามสัญ ญาวาจาง ตามนโยบายดังกล าว
(หนวยงาน) มีสิทธิที่จะไมรับพิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษา หากพบวาที่ปรึกษามีการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
• “การกระทําที่ไมสุจริต” ไดแก การเสนอ การให การรับ หรือการเรียกรองสิ่งมีคาเพื่อชักจูงโนมนาว
การดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการคัดเลือกหรือในการดําเนินการตามสัญญาวาจาง
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• “การฉอฉล” ไดแก การใหขอมูลเท็จหรือขอมูลที่มีเจตนาชักจูงใหเกิดความเขาใจผิดที่มีผลโนมนาว
ตอกระบวนการคัดเลือกหรือในการดําเนินการตามสัญญาวาจาง อันทําใหเกิดความเสียหายตอ (หนวยงาน)
การฉอฉลยังรวมถึงการกระทําอันเปนการสมรูรวมคิดในบรรดาที่ป รึกษาทั้งหลายทั้งกอนหรือหลังการยื่น
ขอเสนอ เพื่อการตั้งราคาในระดับที่ไมเหมาะสม อันจะทําให (หนวยงาน) สูญเสียประโยชนอันพึงไดจากการ
แขงขันกันอยางเสรีและเปดเผย
(12) นอกจากนี้ (หนวยงาน) จะขึ้นบัญ ชีดําที่ป รึกษาที่มีพฤติกรรมดังกลาวขางตน และจะลงโทษ
โดยไมใหมีสิทธิเขารับการพิจารณาเพื่อเปนที่ปรึกษาของ (หนวยงาน) เปนเวลาไมเกิน 5 ป
(13) (หนวยงาน) มีสิทธิตรวจบัญชีและบันทึกหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินภารกิจตามสัญญาวาจาง
ที่ไดรับเงินชวยเหลือจากธนาคาร และมีสิทธิขอใหมีการตรวจสอบบัญชี โดยผูตรวจสอบบัญชีซึ่งแตงตั้งโดย
(หนวยงาน)
5.2 การขอคําชี้แจงและขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการจัดเตรียมขอเสนอ
(1) ที่ปรึกษาอาจรองขอให (หนวยงาน) ชี้แจงขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารเชิญชวนภายในเวลา 15 วัน
กอนกําหนดสงขอเสนอ การรองขอคําชี้แจงใดๆ จะตองทําเปนลายลักษณอักษร เปนหนังสือสงทางไปรษณีย
โทรเลข โทรสาร หรือ e-mail ถึงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ (หนวยงาน) จะตอบชี้แจงโดยทางโทรเลข เทเล็กซแฟกซ
หรือ e-mail และจะสงสําเนาไปยังที่ปรึกษาอื่นๆ ที่ไดรับเชิญ โดยไมระบุถึงที่ปรึกษาที่เปนผูรองขอใหมีการชี้แจง
(2) เจาหนาที่ผูเกี่ยวของดังกลาวขางตน ไดแก ชื่อเจาหนาที่ที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท __________
หมายเลขโทรสาร __________ หมายเลข e-mail
(3) กอนถึงกําหนดสงขอเสนอ (หนวยงาน) อาจแกไขเอกสารเชิญชวนดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดย (หนวยงาน)
จะจัดทําการแกไขดังกลาวเปนลายลักษณอักษรเปนเอกสารเพิ่มเติม สงไปยังที่ปรึกษาทุกรายที่ไดรับ เชิญ
โดยทางไปรษณีย โทรเลข เทเล็กซ แฟกซ หรือ e-mail และมีผลบังคับใชตอที่ปรึกษาทุกราย อนึ่ง (หนวยงาน)
อาจเลื่อนวันกําหนดสงขอเสนอออกไปอีก สุดแทแตดุลยพินิจของ (หนวยงาน)
5.3 การจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิค
(1) ที่ปรึกษาจะตองจัดทําขอเสนอดานเทคนิคเปนภาษา _____ จํานวน ___ ชุด
(2) ในการจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิค ที่ปรึกษาจะตองศึกษาเอกสารเชิญชวนอยางละเอียดหากขอเสนอ
ดา นเทคนิคขาดขอ มูล ที่กํา หนดไวในเอกสารเชิญ ชวนนี้ (หนว ยงาน) มีสิท ธิที่จ ะไมรับ พิจ ารณาขอ เสนอ
ดานเทคนิคได
(3) ในระหวางการจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิค หากที่ปรึกษาเห็นวา บุคลากรที่มีอยูไมครบตามความ
ตองการของภารกิจ ที่ปรึกษาอาจรวมงานกับที่ปรึกษาอื่นๆ ไดในรูปแบบการรวมงานที่เหมาะสม
(4) ที่ปรึกษาไมมีสิทธิที่จะรวมกับที่ปรึกษาอื่นที่ไดรับเชิญสําหรับภารกิจนี้ (หรือที่ปรึกษาอาจขอดําเนินงาน
รวมกับที่ปรึกษาอื่นที่ไดรับเชิญสําหรับภารกิจนี้ ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก (หนวยงาน)กอน)
(5) (หนวยงาน) ไดประมาณการปริมาณแรงงานที่ตองใชสําหรับเจาหนาที่ระดับวิชาชีพไวที่ประมาณ_ _ _
คน-เดือน ดังรายละเอียดในเอกสารขอบเขตของภารกิจ อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาจะตองประมาณการปริมาณ
แรงงานที่ตองใชเองในขอเสนอดานเทคนิค
(6) บุคลากรหลักสวนใหญที่ที่ปรึกษาเสนอสําหรับการดําเนินภารกิจควรเปนเจาหนาที่ประจําของที่ปรึกษา
หรือเปนผูที่ไดเคยทํางานกับที่ปรึกษามาแลวเปนเวลานาน
(7) บุคลากรหลักที่เสนอจะตองมีประสบการณ และความรูความสามารถไมต่ํากวาที่กําหนดไวดังตอไปนี้
ตําแหนง ประสบการณและจํานวนป ความรูความสามารถเฉพาะ
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(8) ที่ ป รึ ก ษาจะต อ งไม เ สนอบุ ค ลากรหลัก เผื่อ เลือ ก แตล ะตํา แหนง ใหเ สนอเพีย ง 1 คนเทา นั้น
พรอมประวัติการทํางาน
(9) รายงานทั้งหมดที่กําหนดไวในเอกสารขอบเขตภารกิจจะตองจัดทําเปนภาษาตามที่ไดกําหนดไวใน
เอกสารขอบเขตภารกิจ
(10) ขอเสนอดานเทคนิค จะตองมีโครงรางดังตอไปนี้
• ความเหมาะสมของที่ปรึกษา: ประมวลเสนอองคกรของที่ปรึกษา ผลงานและประสบการณ
ที่ผานมาที่คลายคลึงกับภารกิจนี้ในชวงเวลาไมเกิน 5 ปที่ผานมา การสรุปยอแตละภารกิจที่ผานมาจะตองระบุ
รายชื่อบุคลากร ระยะเวลาการดําเนินโครงการ มูลคาตามสัญญา และความเกี่ยวของของที่ปรึกษา
• ความเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆ ที่มีตอเอกสารขอบเขตภารกิจ: โดยแบงเปนเรื่องของภารกิจ
และเรื่องของการสนับสนุนจาก (หนวยงาน) ที่จะใหแกที่ปรึกษา
• วิ ธี ก ารและแผนการดํา เนิ น งานตามภารกิ จ (Task Schedule) : ควรเสนอแนวคิด และ
การวิเคราะหเบื้องตนที่เปนพื้นฐานของการกําหนดวิธีการและแผนการดําเนินงาน
• บุคลากรหลักที่เสนอ เสนอรายชื่อบุคลากรหลักทุกคนและหนาที่หรืองานในความรับผิดชอบ
สรุปยอความเหมาะสม ปริมาณคน-เดือนของแตละคนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทํางาน
(Manning Schedule) ที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
• ภาคผนวก ประกอบดวย
-ประวัติบุคลากร (CV) ที่ลงนามโดยเจาของและผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจในการสงขอเสนอ
ตามแบบฟอรมในภาคผนวก ค ประวัติบุคลากรหลักจะตองระบุจํานวนปที่ทํางานใหกับบริษัท/องคกรและระดับ
ความรับผิดชอบในโครงการตางๆ ภายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา
-แบบฟอรมแสดงผลงานหรือประสบการณของที่ปรึกษา
- ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ปรึกษา
5.4 การจัดเตรียมขอเสนอดานการเงิน
(1) ในการจัดเตรียมขอเสนอดานการเงิน ที่ปรึกษาจะตองศึกษาพิจารณาความตองการและเงื่อนไข
ในเอกสารเชิญชวนนี้อยางละเอียดถี่ถวน
(2) ขอเสนอดานการเงินจะประมวลเสนอเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
(3) สรุปยอดคาใชจายทั้งหมด โดยแยกเปนเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ (ถามี) และแยกสวนภาษีออกจาก
คาใชจายฐาน การนําเสนอใหใชแบบฟอรมในภาคผนวก ง
(4) เสนอคาใชจายสําหรับแตละงาน โดยแบงคาใชจายเปน 3 ประเภท ไดแก
• คาตอบแทนสําหรับบุคลากร (Remuneration) แตละคน และแยกเปนเงินเดือนพื้นฐานคาสวัสดิการ
ตางๆ (Social Charges) คาโสหุย และคาบริการหรือกําไร
• คาใชจายที่มีสิทธิเบิก (Reimbursable Expenses) (เชน คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก คาเดินทางสําหรับ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือสําหรับเจาหนาที่จากตางประเทศ คาบริการและอุปกรณเครื่องใช (พาหนะ
อุปกรณสํานักงาน เฟอรนิเจอร และวัสดุตางๆ) คาเชาสํานักงาน คาประกัน คาจัดพิมพเอกสาร คาสํารวจและ
คาฝกอบรม ถาการฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของภารกิจ ถาทําไดควรแยกคาใชจายเหลานี้ตามงาน และแยกเปนเงินบาท
และเงินเหรียญสหรัฐ (ถามี)
• คาใชจายปลีกยอยอื่นๆ (Miscellaneous Expenses) เชน คาโทรศัพท คาสงพัสดุภัณฑ วัสดุ
สิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน เปนตน
(5) ขอเสนอดานราคาจะตองแยกภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ออกจากคาใชจายฐาน
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(6) ที่ปรึกษาจะตองยื่นราคาในขอเสนอดานการเงินเปนเวลา __ วัน ในชวงเวลานี้ที่ปรึกษาจะตอง
เตรียมบุคลากรใหพรอมตามที่ไดเสนอไวในขอเสนอดานเทคนิค (หนวยงาน) จะพยายามดําเนินการเจรจา
ต อรองให เ สร็ จ เรี ย บร อย หากการเจรจาไมเสร็จ สิ้ น ภายในระยะเวลายื่น ราคา ที่ป รึกษามีสิทธิที่จ ะไมต อ
ระยะเวลายื่นราคาได
5.5 การนําสง การรับ และการเปดขอเสนอ
(1) ตนฉบับขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานการเงินจะตองพิมพดวยหมึกชนิดที่ไมสามารถลบได
ตองไมมีการขีดเขียนทับ นอกจากที่จําเปนจะตองแกไขขอผิดพลาดที่ไดกระทําโดยที่ปรึกษาเอง และจะตองมีการ
ลงนามกํากับการแกไขนั้น โดยบุคคลผูมีอํานาจในการลงนามในขอเสนอ
(2) ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจของที่ปรึกษาจะตองลงนามในขอเสนอทุกหนา การมอบอํานาจใหผูแทน
ลงนามนี้จะตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจแนบไปพรอมกับขอเสนอ
(3) ที่ปรึกษาจะตองจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิคทั้งหมด ___ ชุด และขอเสนอดานการเงินทั้งหมด__ ชุด
ทั้งขอเสนอดานวิชาการและขอเสนอดานการเงินจะตองระบุคําวา “ตนฉบับ” หรือ “สําเนา” ถามีขอความแตกตาง
ระหวางตนฉบับกับสําเนาจะถือเอาตนฉบับเปนหลัก
(4) ตนฉบับและสําเนาของขอเสนอดานวิชาการทั้งหมดจะตองบรรจุในซองปดผนึก และระบุไวชัดเจน
หนาซองทุกซองวา “ขอเสนอดานเทคนิค”
(5) ตนฉบับและสําเนาของขอเสนอดานราคาจะตองบรรจุในซองปดผนึกเชนกัน และระบุไวชัดเจน
หนาซองทุกซองวา “ขอเสนอดานราคา” พรอมขอความ “กรุณาอยาเปดพรอมกับขอเสนอดานวิชาการ”
(6) จัดสงขอเสนอทั้งสองในซองอีกชั้นหนึ่งและปดผนึก พรอมทั้งระบุคําวา “กรุณาอยาเปด นอกจาก
ตอหนาคณะกรรมการประเมินเทานั้น” จาหนาซองถึงบุคคลตามชื่อและที่อยู
(7) ที่ปรึกษาตองจัดสงขอเสนอดานวิชาการและขอเสนอดานราคาที่เสร็จสมบูรณกอนหรือภายในวัน
และเวลา (กําหนดวันเวลาสงขอเสนอ)
(8) ขอเสนอที่ไดรับหลังวันและเวลาที่กําหนดจะถูกสงกลับคืนโดยไมถูกเปดซองแตอยางใด
(9) หลังจากพน กําหนดสงขอเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกและวาจางที่ป รึกษาของ (หนว ยงาน)
จะเปดซองขอเสนอดานเทคนิคทันที และจะฝากเก็บซองขอเสนอดานการเงินไวในตูนิรภัยของ (หนวยงาน)
จนกวาจะถึงเวลาเปดซองตามวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษา
5.6 การประเมินขอเสนอและเกณฑตัดสิน
5.6.1 ทั่วไป
นับจากวันเปดซองขอเสนอดานเทคนิคจนถึงวัน ตัดสิน หากที่ป รึกษารายใดมีความประสงค
จะติดตอกับ (หนวยงาน) ดวยเรื่องใดที่เกี่ยวของกับขอเสนอดานเทคนิคและดานการเงินใหกระทําเปนหนังสือ
สงไปยังที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของของ (หนวยงาน) หากที่ปรึกษาใชความพยายามใดๆ ในอันที่จะชักจูงโนมนาว
คณะกรรมการฯ ในการประเมิ น ข อ เสนอ การเปรี ย บเที ย บข อ เสนอหรื อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ ป รึ ก ษา
รายที่เหมาะสมที่สุด (หนวยงาน) มีสิทธิยกเลิกไมพิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษาไดผูประเมินขอเสนอดานเทคนิค
จะไมดําเนินการใดๆ กับขอเสนอดานการเงิน จนกวาการประเมินดานเทคนิคจะแลวเสร็จ และผลการประเมิน
ดานเทคนิคไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ (หรือหัวหนาหนวยงาน) แลวเทานั้น
5.6.2 การประเมินขอเสนอดานเทคนิค
(1) คณะกรรมการคัดเลือกและวาจางที่ป รึกษาของ (หนว ยงาน) จะเปน ผูป ระเมิน ขอเสนอ
ดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายโดยยึดถือความตองการในขอบเขตของภารกิจเปนบรรทัดฐาน และใหคะแนน
แตละขอพิจารณายอย รายละเอียดมีดังตอไปนี้
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1) ประสบการณที่ผานมาของที่ป รึกษาในแงขององคกรหรือบริษัท โดยใหความสําคัญ
แกประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR และประสบการณในประเทศที่มีสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับของประเทศไทย (คะแนนเต็ม ___ คะแนน)
(ขอพิจารณายอยที่ 1)
(ขอพิจารณายอยที่ 2)
(ขอพิจารณายอยที่ 3)
2) คุณภาพของวิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน โดยวัดจากการประเมินความรู
ความเขาใจของที่ปรึกษาในงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR ความถูกตองเหมาะสมของแผนการดําเนินงานใน
แงของระยะเวลาและความเชื่อมโยงของงานตางๆ การจัดวางกําลังคนตามชวงเวลาตางๆ ของการดําเนินงาน
(Personnel Schedule) ระบบและวิธีการจัดการและบริหารการดําเนินงาน และขอมูลอื่นๆ (คะแนนเต็ม ___คะแนน)
(ขอพิจารณายอยที่ 1)
(ขอพิจารณายอยที่ 2)
(ขอพิจารณายอยที่ 3)
3) คุณวุฒิและประสบการณของคณะเจาหนาที่ดําเนินงาน (คะแนนเต็ม __ คะแนน) คุณวุฒิ
โดยทั่วไป (คะแนนเต็ม ___ คะแนน) ความเหมาะสมของคุณวุฒิและประสบการณกับงานในภารกิจนี้ (คะแนน
เต็ม ___คะแนน) ความสามารถดาน (ระบุ) (คะแนนเต็ม ___ คะแนน)
4) ความเหมาะสมในการถายทอดความรู และประสบการณใหแกเจาหนาที่ของหนวยงาน
ผูวาจาง (คะแนนเต็ม ___ คะแนน)
5) การมีสวนรวมของเจาหนาที่ไทยในคณะเจาหนาที่ดําเนินงาน (คะแนนเต็ม ___คะแนน)
(ขอนี้อาจไมจําเปนถาไมมีเจาหนาที่ตางประเทศรวมดวย)
(2) ที่ปรึกษารายใดที่ไดคะแนนเฉลี่ยคิดจากคะแนนของกรรมการทุกคนไมเกินรอยละ ___จะไมมีสิทธิ
ผานเขาในการพิจารณารอบตอไป
(3) (หนวยงาน) จะแจงใหที่ปรึกษาที่ไมผานการพิจารณาดานเทคนิคใหทราบและแจงวาจะคืน
ซองบรรจุขอเสนอดานการเงินที่ยังไมไดเปดใหแกที่ปรึกษาหลังจากการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว
5.6.3 การประเมินขอเสนอดานการเงิน (ขอความตอไปนี้ จะขึ้นกับวิธีการคัดเลือกที่ใช)
5.6.3.1 การคัดเลือกดวยการพิจารณาดานเทคนิคเพียงอยางเดียว (Quality-Based Selection)
(1) หนวยงานจะเชิญที่ปรึกษาที่ไดคะแนนดานเทคนิคสูงสุดเปนลําดับแรกมาเจรจาตอรอง
(2) คณะกรรมการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษาจะเปดซองบรรจุขอเสนอดานการเงิน
ตอหนาผูแทนของที่ปรึกษาเมื่อเริ่มตนการเจรจา
5.6.3.2 การคัดเลือกดวยการพิจารณาทั้งทางดานเทคนิคและดานการเงิน (Quality and Cost
Based Selection)
(1) (หนวยงาน) จะแจงใหที่ปรึกษาทุกรายที่ผานการคัดเลือกดานเทคนิคทราบผล
พรอมทั้งนัดวันเปดซองขอเสนอดานการเงิน โดยควรใหเวลาที่ปรึกษาประมาณไมเกิน 2 สัปดาห
(2) คณะกรรมการของหนวยงานจะเปดซองขอเสนอดานการเงินอยางเปดเผยตอหนา
ผูแทนของที่ปรึกษาทุกราย พรอมทั้งขานคะแนนดานเทคนิคและราคาที่เสนอ และจดบันทึกตัวเลขไวเปนหลักฐาน
(3) คณะกรรมการฯ จะเปน ผูตัด สิน วา ขอ เสนอดา นราคาถูก ตอ งสมบูร ณห รือ ไม
(เชน มีการเสนอราคาสําหรับงานตางๆ ตามที่ระบุไวในขอเสนอดานเทคนิคครบถวนทุกงานหรือไม ถาไมครบ
คณะกรรมการฯ จะประเมินราคาและเพิ่มเขาไปในราคารวมเดิมที่เสนอ) แกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการคํานวณ
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และแปลงเงินสกุลตางๆ ใหเปนเงินสกุลเดียว โดยยึดถืออัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทย
วันสุดทายกอนวันเปดซองขอเสนอดานการเงิน ตัวเลขราคาคาบริการที่นํามาใชในการประเมินจะไมรวมภาษี
และคาธรรมเนียมตางๆ
(4) คณะกรรมการฯ จะแจงใหที่ป รึกษาทราบตัว เลขดานการเงิน ที่ไดป รับ แกใหม
ที่ปรึกษาทุกรายจะตองลงนามรับรองตัวเลขราคาคาบริการที่ไดปรับแกโดยคณะกรรมการฯ แลว
(5) ขอเสนอดานการเงินที่เสนอราคาต่ําสุดจะไดรับคะแนนดานการเงิน เต็ม 100
คะแนน ขอเสนอดานการเงินรายอื่นๆ จะไดคะแนนลดหลั่นกันตามสัดสวนตัวเลขราคาคาบริการกับตัวเลข
คาบริการต่ําสุด ตัวอยางเชน ถาขอเสนอดานการเงินที่เสนอราคาต่ําสุดเทากับ 1 2 . 3 5 ลานบาท ขอเสนอ
ดานการเงินที่เสนอราคา 13.75 ลานบาท จะไดคะแนนดานการเงินเทากับ 00X12.35/13.75=89.82%
(6) คณะกรรมการฯ จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยทั้งดานเทคนิคและดานการเงิน โดยให
น้ําหนักคะแนนดานเทคนิค _ _ _ ( 0 . 8 0 ถึง 0 . 9 0 ) และดานการเงิน _ _ _ ( 0 . 2 0 ถึง 0 . 1 0 )
(7) คะแนนเฉลี่ย จะเทากับ คะแนนดานเทคนิคคูณดวย ___ (น้ําหนัก) บวกกับคะแนน
ดานการเงินคูณดวย _ _ _ (น้ําหนัก) ที่ปรึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับเชิญมาเจรจาตอรองกอนรายอื่น
5.7 การเจรจาตอรอง
(1) การเจราจาตอรองสัญญากับที่ปรึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดจะจัดใหมีขึ้น ณ สถานที่ และตามเวลา
ที่คณะกรรมการฯ จะกําหนดหลังจากที่ไดคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีสิทธิเจรจาเปนลําดับแรกแลว
(2) การเจรจาตอรองสัญญาจะเริ่มดว ยการเจรจาดานเทคนิคกอน หลังจากนั้น จึงจะเจรจา
ดานการเงินการเจรจาดานเทคนิคจะครอบคลุมเนื้อหาสาระในขอเสนอดานเทคนิค อาทิเชน วิธีการดําเนินงาน
แผนงานบุคลากร และขอเสนอแนะจากที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงขอบเขตของภารกิจของที่ปรึกษาใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดย(หนวยงาน) และที่ปรึกษาจะพิจารณารวมกันเพื่อปรับปรุงขอบเขตการดําเนินงานของที่ปรึกษา
บุค ลากรแผนการดํ า เนิน งาน แผนการวางกํ า ลัง คน ระยะเวลาทํ า งานในสนามและสํ า นัก งานใหญ
ปริมาณ คน-เดือน การสนับสนุนดานตางๆ และรายงานตางๆ ที่ตองการ (หนวยงาน) และที่ปรึกษาจะรวมกัน
ประมวลเสนอผลงานและขอบเขตของภารกิจที่ไดปรับปรุงแลว จะจัดทําเปน “รายละเอีย ดของภารกิจ ”
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
(3) การเจรจาต อ รองด า นการเงิน (หนว ยงาน) อาจขอใหที่ป รึก ษาชี้แ จงเหตุผ ลสนับ สนุน
ด า นค า ใช จ า ยรายการต า งๆ และอาจขอให ที่ ป รึ ก ษาแสดงหลั ก ฐานการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ตั ว เลขอั ต รา
คาตอบแทนของบุคลากรหลัก
(4) เนื่องจาก (หนวยงาน) ใหคะแนนดานเทคนิคตามบุคลากรหลักที่ปรากฏในขอเสนอดานเทคนิค
ดังนั้น กอนเริ่มการเจรจา (หนวยงาน) จะขอคํายืนยันจากที่ปรึกษาวา บุคลากรตามที่ไดเสนอไวในขอเสนอ
ดานเทคนิคจะพรอมสําหรับการดําเนินงาน (หนวยงาน) จะไมยอมรับการขอเสนอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก
นอกจากเหตุสุดวิสัย เชน การเจ็บปวยหรือเสียชีวิต หรือการลาออก หรือทั้งสองฝายเห็นพองตองกันวาความลาชา
ในการเจรจาตอรองเปนเหตุใหตองเปลี่ยนตัวบุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีความจําเปนเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ หากที่ปรึกษาไมสามารถยืนยันการรวมงานได (หนวยงาน) จะถือวาที่ปรึกษา
ไมมีความพรอมในการดําเนินภารกิจและมีสิทธิที่จะยกเลิกการเจรจา เพื่อเจรจากับที่ปรึกษารายอื่นในลําดับตอไป
(5) การเจรจาตอรองจะรวมถึงการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรางสัญญา เพื่อความกระจาง
ในทางปฏิบัติและเพื่อความเหมาะสมเปนธรรมแกทั้งสองฝาย
(6) (หนวยงาน) และที่ปรึกษาจะรวมกันจัดทําบันทึกผลการเจรจาตอรอง (Minutes of Contract
Negotiations) ซึ่งจะประมวลสรุปขอตกลงหรือขอแกไขที่แตกตางไปจากที่ปรากฏในขอเสนอดานเทคนิคและ
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ขอเสนอดานการเงิน และรางสัญญา พรอมทั้งใหเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง การเจรจาตอรองจะมีผลใชบังคับ
ก็ตอเมื่อทั้งสองฝายลงนามรวมกันในบันทึกผลการเจรจาตอรอง
(7) หากทั้งสองฝายไมสามารถบรรลุขอตกลงกันได (หนวยงาน) มีสิทธิที่จะยกเลิกการเจรจา
และจะเชิญที่ปรึกษาที่ไดคะแนนเปนลําดับที่สองมาเจรจาตอรองตอไป
5.8 การตัดสิน
(1) หลังจากการเจรจาตอรองเสร็จสิ้นและมีการลงนามในบันทึกผลการเจรจาตอรองแลว (หนวยงาน)
จะแจงใหที่ปรึกษารายอื่นทราบวาไมไดรับการคัดเลือก และในกรณีของการคัดเลือกโดยพิจารณาคะแนน
ดานเทคนิคเพียงอยางเดียว (หนวยงาน) จะจัดสงซองขอเสนอดานราคาที่ยังไมไดเปดคืนใหแกที่ปรึกษารายอื่น ๆ
ทุกรายที่ไมผานการคัดเลือก
(2) ที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจะเริ่มดําเนินงานตามวันที่ไดกําหนดไวในบันทึกผลการเจรจาตอรอง
5.9 การปกปดขอมูล
หนวยงานจะไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานการเงินตอที่ปรึกษา
รายอื่นที่ไดยื่นขอเสนอ หรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยางเปนทางการ จนกวาจะไดแจงผลการตัดสินไปยัง
ที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเรียบรอยแลว
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บทที่ 6
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
6.1 หลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
ขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal) เปนเอกสารพื้นฐานที่คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาของ
หนวยงานที่ตองการจางที่ปรึกษาจะใชในการประเมินความเหมาะสมและความสามารถดานเทคนิคของที่ปรึกษา
ที่เสนอขอเขารับดําเนินภารกิจตามที่กําหนดไวใน TOR คณะกรรมการฯ จะวิเคราะหและใหคะแนนขอเสนอ
ดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายที่ไดรับเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิค โดยทั่วไป การใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค
ควรแบงเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ประสบการณที่ปรึกษา พิจารณาประสบการณที่ผานมาของที่ปรึกษาในแงขององคกรหรือบริษัท
โดยใหความสําคัญแกประสบการณที่เกี่ยวของและสอดคลองโดยตรงกับงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR และ
ประสบการณในประเทศที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับของประเทศไทย (เกณฑการตัดสินดานนี้
กําหนดไว 10-20 คะแนน)
หลักเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนดานนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากประสบการณของที่ปรึกษา
ที่เคยทํามาในอดีตยอนหลังไมเกิน 5-10 ป โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการที่เคยทํา ทั้งโครงการที่สอดคลอง
กับลักษณะงานตาม TOR และโครงการที่เคยทําในประเทศที่มีเศรษฐกิจและสภาพภูมิประเทศใกลเคียงกับ
ประเทศไทย
(2) วิธีการดําเนินงาน พิจารณาคุณภาพของวิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน โดยวัดจาก
การประเมินความรูความเขาใจของที่ปรึกษาในงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR ความถูกตองเหมาะสมของ
แผนการ แนวความคิดในการดําเนินงานในแงของระยะเวลาและความเชื่อมโยงของงานตางๆ การจัดวางกําลังคน
ตามช ว งเวลาต า งๆ ของการดํา เนิ น งาน (Personnel Schedule) ระบบและวิธีก ารจัด การและบริ ห าร
การดําเนินงาน จํานวนที่ปรึกษา (man-month) และขอมูลอื่นๆ (เกณฑคะแนนตัดสินดานนี้กําหนดไว 30-50
คะแนน)
หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดานวิธีการดําเนินงานนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากขอเสนอ
ของที่ปรึกษาที่เสนอมา โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาไว 3-4 ระดับ คือ
ดีมาก ชวงคะแนนที่ไดรับคิดเปนรอยละ 80 - 100
ดี
70 - 79
พอใช
60 - 69
ต่ํากวาเกณฑ
0 - 59
(3) บุ ค ลากร (ที่ ป รึ ก ษาหลั ก ) พิจ ารณาคุณ วุฒิแ ละประสบการณข องคณะที่ป รึก ษาที่เ สนอ
มาดําเนินงานที่สอดคลองกับ ตําแหนง รวมทั้งจํานวน man-month ที่รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 30-60
คะแนน)
(4) ความเหมาะสมในการถายทอดความรูและประสบการณใหแกเจาหนาที่ของหนวยงานผูวาจาง
(คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน)
(5) การมีสวนรวมของเจาหนาที่ไทยในคณะเจาหนาที่ดําเนินงาน (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน)
หลักการพิจารณาใหคะแนน ควรดําเนินการโดยกําหนดคะแนนเต็มสําหรับแตละหัวขอ และควรแบงหัวขอการพิจารณา
แตละหัวขอออกเปนหัวขอยอยตางๆ และกําหนดคะแนนเต็มสําหรับแตละหัวขอยอยเพื่อสะดวกในการใหคะแนน
ตัวอยางเชน คณะกรรมการอาจกําหนดคะแนนเต็มสําหรับหัวขอที่ 2 เปน 30 คะแนน และอาจแบงหัวขอที่ 2
เปนหัวขอยอยตางๆ ไดแก
คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

27

(1) ความเขาใจของที่ปรึกษาในงานตาม TOR โดยประเมินจากการวิเคราะหปญหาในเบื้องตน
ของที่ปรึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน (Conceptual Framework) คะแนนเต็ม 5 คะแนน
(2) วิธีการดําเนินงาน (Approach and Methodology) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(3) ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน คะแนนเต็ม 8 คะแนน
(4) ปริมาณแรงงานของเจาหนาที่ที่จะใชวัดเปนปริมาณคน-เดือน และของผูเชี่ยวชาญหรือ
นักวิชาการแตละดานแตกตางไปมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ประมาณไวใน TOR คะแนนเต็ม
คะแนน
(5) ความตองการการสนับสนุนตางๆ จากหนวยงานผูวาจางสมเหตุสมผลเพียงใด คะแนนเต็ม
2 คะแนน
หัวขอที่ 3 กําหนดคะแนนเต็มสําหรับบุคลากรแตละตําแหนง และแบงการพิจารณาสําหรับแตละตําแหนง
เปนคุณวุฒิ ประสบการณ และจํานวนคน-เดือนที่รับ ผิดชอบ เพื่อคํานวณใหคะแนนในกรณีที่มีห ลายคน
ในตําแหนงเดียวกัน
หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดานบุคลากรจะพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้
(1) วุฒิการศึกษา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาสามารถถือเปนประสบการณทั่วไปของที่ปรึกษาไดโดยคิดตั้งแตปที่จบปริญญา
ตรี เปนตนไป โดยบุคลากรหลักจะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ปขึ้นไป
(2) ประสบการณในสาขาหรือตําแหนงที่นําเสนอ โดยพิจารณาประสบการณจํานวนปที่เคยทํางาน
ในตําแหนงที่เสนอมา เชน ตําแหนงผูจัดการโครงการจะพิจารณาประสบการณเฉพาะที่เคยทําในตําแหนงนี้
เทานั้น นอกจากนี้ การพิจารณาอาจคํานึงถึงภาษาและความสามารถพิเศษอื่นๆ ได
(3) จํานวน man-month ที่รับผิดชอบจะพิจารณาในกรณีที่มีห ลายคนในตําแหนงเดีย วกัน
โดยคํานวณตามสัดสวน man-month ที่เสนอมาเปรียบเทียบกับ man-month ของตําแหนงนั้นทั้งหมด
เพื่อความสะดวกในการใหคะแนน แตละหัวขออาจใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน แลว จึงหาคะแนนเฉลี่ย
โดยถวงน้ําหนัก
หลักเกณฑในการตัดสิน คณะกรรมการฯจะตองกําหนดคะแนนต่ําสุดสํา หรับ ขอเสนอดานเทคนิค
ดวยขอเสนอดานเทคนิคใดที่ไดคะแนนนอยกวาคะแนนต่ําสุดจะไมไดรับการพิจารณา โดยทั่วไป คะแนนต่ําสุด
ที่ตองการจะอยูที่รอยละ 70-80 ของคะแนนรวม คะแนนต่ําสุดใหใชคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนที่ใหโดยกรรมการ
ทุกคน
สําหรับความโปรงใสในการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค เอกสารและขอมูลเชิญที่ปรึกษาใหยื่นขอเสนอ
จะตองกําหนดคะแนนเต็มสําหรับขอพิจารณาตางๆ ไวชัดเจน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักเกณฑการพิจารณา
ขอเสนอดานเทคนิคจะตองมีขึ้นกอนที่ที่ปรึกษาจะสงขอเสนอดานเทคนิค และคณะกรรมการฯ จะตองแจงให
ที่ปรึกษาทุกรายที่ไดรับ เชิญใหทราบถึงการเปลี่ย นแปลง การเปลี่ย นแปลงใดๆ หลังจากที่ไดรับ ขอเสนอ
ดานเทคนิคจากที่ปรึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ กอนที่จะไดรับขอเสนอดานเทคนิคจากที่ปรึกษา แตไมไดแจงให
ที่ปรึกษาทุกรายทราบถือวาไมโปรงใสและผิดหลักการคัดเลือกที่ปรึกษานอกจากนี้ การกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาโดยละเอียดจะตองกําหนดวันกอนเปดซอง และจะตองไมมีการ
แกไขใดๆ เมื่อเปดซองขอเสนอทางดา นเทคนิคแลว ดังนั้น คณะกรรมการจึงจําเปน ตองจัดทําหลักเกณฑ
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและกําหนดคะแนนเต็มสําหรับหัวขอการพิจารณาตางๆ ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ ควรดํ าเนิ น การพร อมกั น ไปกั บการคั ด เลือกที่ป รึกษาในเบื้องตน เพื่อคัดใหเหลือนอยรายแลว แจงให
ที่ปรึกษาทราบ โดยระบุเกณฑการตัดสินไวในหนังสือเชิญชวนดวย
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6.2 วิธีการใหคะแนน
(1) การใหคะแนนในรูปแบบคณะกรรมการ
ฝา ยเลขานุ การจะสรุ ป รายละเอีย ดขอเสนอดานเทคนิคใหที่ป ระชุมพิจารณาในแตละประเด็น
และกรรมการแตละทานจะพิจารณาใหคะแนนโดยประธานคณะกรรมการจะนําผลการใหคะแนนของกรรมการ
แตละคนมาพิจารณาเปรียบเทียบและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกรรมการแตละคน ควรสงรายงาน
แสดงความคิดเห็นของตน เพื่อใหเหตุผลสนับสนุนคะแนนของตนที่ให หากพบวากรรมการบางคนใหคะแนน
บางหัวขอแตกตางมากจากคะแนนของกรรมการคนอื่นๆ ประธานคณะกรรมการควรขอใหกรรมการทานนั้น
อธิ บ ายให เ หตุ ผ ล รวมทั้ ง ให ก รรมการคนอื่น ไดแ สดงความคิด เห็น ดว ย จากนั้น ประธานคณะกรรมการ
จะหาคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนของกรรมการแตละคน ที่ปรึกษารายใดที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 80
จะไมไ ดรับ การพิ จ ารณาในขั้ น ต อ ไป ประธานคณะกรรมการจะทํา บัน ทึก สรุป ผลการพิจ ารณาขอ เสนอ
ดานเทคนิคถึงหัวหนาหนวยราชการ เพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินการขั้นตอไป ไดแก การเปดซองขอเสนอ
ดานการเงิน ในกรณีที่ใชการคัดเลือกดวยวิธี Quality and Cost Based Selection และในการเจรจา
ตอรองกับที่ปรึกษาที่ไดคะแนนดานเทคนิคสูงสุด ในกรณีที่ใชการคัดเลือกดวยวิธี Quality Based Selection
(2) การใหคะแนนตามความเห็นของกรรมการแตละคน
คณะกรรมการแตละคนจะพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค แลวพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไว แลว จัดลําดับ ที่ป รึกษาเรีย งตามลําดับ ที่ดีที่สุดเสนอที่ป ระชุม โดยที่ป รึกษาที่ไดอัน ดับ ดีที่สุด
มีคณะกรรมการเห็นชอบมากที่สุด ทั้งนี้ วิธีนี้เปนการจัดลําดับเรียงลําดับที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดีที่สุด
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บทที่ 7
การพิจารณาขอเสนอดานการเงิน
7.1 การเปดซองขอเสนอดานการเงิน
(1) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
คณะกรรมการฯ จะดํ า เนิ น การเปดซองขอเสนอดานการเงิน ในกรณีขอเสนอทางดานเทคนิ ค
ผานเกณฑการตัดสินที่กําหนดไว
(2) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะดําเนินการเปดซองขอเสนอดานการเงินในรายที่มีขอเสนอทางดานเทคนิคดีที่สุด
เปนลําดับแรก
โดยประธานคณะกรรมการจะเปดซองขอเสนอการเงินตอหนากรรมการทุกคน
ในกรณีที่ใชวิธีการคัดเลือกแบบ Quality and Cost Based Selection ประธานคณะกรรมการจะสง
หนังสือแจงที่ปรึกษาทุกรายที่ผานการพิจารณาดานเทคนิคใหมารวมในการเปดขอเสนอดานการเงิน ณ วัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยใหเวลาที่ปรึกษาเตรียมตัวไมนอยกวา 10 วันทําการ
เมื่อที่ปรึกษาทุกรายมาพรอมกันประธานแจงใหที่ปรึกษาทราบถึงผลการใหคะแนนดานเทคนิค ทั้งนี้
คณะกรรมการจะเขียนคะแนนดานเทคนิคของทุกรายลงบนกระดานใหที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน
จากนั้นประธานจะนําซองบรรจุขอเสนอดานการเงินที่ไดรับจากที่ปรึกษาทุกรายมาเปดทีละซอง ตรวจความถูกตอง
ของตัวเลขและปรับแกตัวเลขทันทีตอหนาที่ปรึกษาทุกคน และใหที่ปรึกษาเจาของขอเสนอการเงิน ยืน ยัน
ความถูกตองของตัวเลขวงเงินตามที่ไดปรับแกใหม
7.2 การปรับแกตัวเลขวงเงินที่เสนอ
ในการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยใชวิธี Quality and Cost Based Selection จําเปนตองปรับแกตัวเลข
วงเงินที่เสนอของที่ปรึกษาทุกรายใหมีพื้นฐานเดียวกันเพื่อการใหคะแนน ประเด็นที่ตองพิจารณา ไดแก
(1) สกุลเงินที่เสนอ
ในกรณีที่ตัวเลขวงเงินที่เสนอมีทั้งเงินบาทและเงินสกุลตางประเทศ จําเปนตองปรับตัวเลขวงเงิน
เพื่อหายอดรวมในสกุลเดียว เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาใหยื่นขอเสนอดําเนินงาน จําเปนตองกําหนดสกุลเงินตรา
ตางประเทศเพียงสกุลเดียว โดยทั่วไป จะใชเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เปนเกณฑการปรับตัวเลขวงเงินที่เสนอ
จึงควรปรับเปนสกุลเงินบาททั้งหมด โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของวันกอนวันเปดซองขอเสนอดานการเงิน
เปนเกณฑ
(2) ภาษี
ที่ปรึกษาแตละรายอาจคิดภาษีตางกัน ตัวเลขวงเงินที่จะใชเปนพื้นฐานในการใหคะแนนดานการเงิน
ไมควรรวมภาษี
(3) รายจายบางรายการ
ที่ปรึกษาบางรายอาจไมแสดงรายจายบางรายการที่ควรรวมอยูในสัญญาวาจาง ทั้งนี้ เพื่อตองการ
ใหตัวเลขวงเงินต่ํา เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาใหยื่นขอเสนอดําเนินงานจะตองกําหนดชัดเจนวา การดําเนินงาน
ของที่ปรึกษาจะประกอบดวยรายจายอะไรบาง
(4) วงเงินรวม
คณะกรรมการฯ จะตองตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขวงเงินรวมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได
ปรับแกตัวเลขของรายการตางๆ แลว
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7.3 การพิจารณาดานคาใชจาย
การพิจารณาขอเสนอดานการเงินเปนการพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตางๆ ที่ที่ปรึกษาเรียกรอง
รวมทั้งวิธีการเบิกจายเงินดวย
ค า ใช จ า ยสํา หรั บ งานบริ ก ารที่ ป รึ ก ษาจะประกอบด ว ยค า ใช จ า ยสองประเภท ได แ ก ค า ใช จ า ย
ดานบุคลากร (Remuneration) ประกอบดวย บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน และคาใชจายอื่นๆ ที่เบิกจายได
(Reimbursable Expenses) คาใชจายดานบุคลากรจะเปนยอดรายจายที่สูงที่สุด อาจสูงถึงประมาณรอยละ
60-70 ของคาใชจายรวม
7.3.1 อัตราคาตอบแทนบุคลากรหลัก
อัตราคาตอบแทน (Remuneration) สําหรับบุคลากรหลักแตละคนจะขึ้นกับคุณวุฒิ
และประสบการณที่ทํางานผานมาในแตละตําแหนง ซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณาอัตราคาตอบแทนดังนี้
(1) เงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ไมรวมเงินเพิ่มอื่นๆ
(2) เงิน สวัส ดิการตางๆ ที่ที่ป รึกษาใหแกพนักงาน (Social Charges) เชน
วันหยุดพักผอนประจําป เงินบํานาญ ฯลฯ คิดเปนรอยละของเงินเดือนพื้นฐาน โดยทั่วไปไมเกินรอยละ 30-45
ของเงินเดือนพื้นฐาน
(3) คาโสหุย (Overhead Expenses) ในการดําเนินงานของที่ปรึกษานอกเหนือจาก
เงินเดือนคิดเปนรอยละของเงินเดือนพื้นฐาน โดยทั่วไป ไมเกินรอยละ 60-150 ของเงินเดือนพื้นฐาน
(4) คาบริการหรือกําไรของที่ปรึกษา โดยทั่วไป ประมาณไมเกินรอยละ 10
ของยอดรวมของ (1)+(2)+(3)
อัตราคาจางโดยทั่วไปจะตกประมาณ 2-3 เทาของเงินเดือนพื้นฐาน ดังตัวอยาง
การคํานวณอัตราคาจางสําหรับ Mr. X จากขอมูลดังตอไปนี้
เงินเดือนพื้นฐาน = 80,000 บาท/เดือน
เงินสวัสดิการ = 25% ของเงินเดือนพื้นฐาน = 20,000 บาท/เดือน
คาใชจายของบริษัท = 118% ของเงินเดือนพื้นฐาน = 94,400 บาท/เดือน
คาบริการ = 10%ของ(80,000+20,000+94,400)=19,440 บาท/เดือน
อัตราคาจาง = 213,840 บาท = 2.673 เทาของเงินเดือนพื้นฐาน
อยางไรก็ตามโดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 อนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 โดยเห็นชอบในหลักการแนวทางการสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
ที่กระทรวงการคลังเปนผูเสนอนั้น หนึ่งในมาตรการภายใตกลยุทธสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย คือ การปรับอัตรา
คาตอบแทนที่ปรึกษาไทย เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายกําหนด และ
คาใชจายเพื่อการพัฒนาที่ปรึกษาไทยใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
ในระยะยาวได โดยการเพิ่ ม ตั ว คู ณ ที่ ใ ช ใ นการคํา นวณอัต ราคา ตอบแทนที่ป รึก ษาไทยจากเดิม 2.145
เปน 2.64 ซึ่งเปนการปรับอัตราคาสวัสดิการสังคมจากเดิมรอยละ 35 เปนรอยละ 45 ของอัตราเงินเดือน
พื้นฐาน และคาโสหุยดําเนินการจากเดิมที่คิดรอยละ 60 เปนรอยละ 95 ของเงินเดือนพื้นฐาน โดยคาโสหุย
ดํา เนิน การที่เพิ่ม ขึ้น ไดร วมสว นของคาวิจัย และพัฒ นา คาประกัน ภัย วิช าชีพและคา ลิข สิทธิ์ค อมพิว เตอร
ซึ่งไมไดกําหนดไวในโครงสรางเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการรวมภาครัฐและที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ไดกําหนดหลักเกณฑการใชอัตราคาตอบแทนเพื่อประสิทธิผลตามเปาหมายของการพัฒนากิจการที่ปรึกษาไทย
ใหมีความแข็งแกรงมั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับเหตุผลการปรับและเปนไปตามมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
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(1) ตัวคูณ 2.64 นี้ใชเฉพาะกับบุคลากรที่ทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเปน
การจูงใจใหผูประกอบการใหความสําคัญกับ การจัดการใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพประจําและมีการพัฒ นา
อยางตอเนื่องตามเจตนารมณ ในการนี้ ผูยื่นเสนองานจะตองแสดงหลักฐานการเปนบุคลากรประจํากับบริษัท
พรอมหลักฐานแสดงอัตราเงินเดือนจากการยื่นเสียภาษีตอกรมสรรพากร บริษัทที่ไดใชตัว คูณ 2.64 เต็ม
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ไดใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ตามที่เสนอขอเพิ่มตัวคูณ
2) มีการประกันทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลคา
ไมต่ํากวา 30 ลานบาทในปที่ยื่นขอเสนอ
3) มีการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวรเพื่อใชในการดําเนินกิจการ โดยการแสดงหลักฐานลิขสิทธิ์
ซอฟแวรที่ใช
4) หากไมมีหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมาแสดง คาโสหุยจะถูกลดลงรอยละ 5 ของ
อัตราเงินเดือนตอรายการ ซึ่งรวมกันทั้ง 3 รายการ คาโสหุยมีคาเทากับรอยละ 15 ของอัตราเงินเดือน จะทําให
ตัวคูณลดลงเหลือเพียง 2.475
(2) ในกรณีที่ใชบุคลากรที่ไมไดทํางานประจํากับบริษัท เชน อาจารยจากมหาวิทยาลัย
คาตัวคูณจะถูกลดลง โดยจะไมไดคาสวัสดิการสังคม (45% ของอัตราเงินเดือน) และจะไดคาโสหุยเพียงสวนหนึ่ง
ซึ่งเปนคาการจัดการและความรับผิดชอบ (30% ของอัตราเงินเดือน) และคาตอบแทนทางวิชาชีพ (10% ของ
เงินเดือนรวมคาโสหุยที่ได) โดยสรุปจะไดตัวคูณเทากับ 1.430
หมายเหตุ กรณีนี้ ADB ใหคาโสหุยรอยละ 25 แตใหคาตอบแทนทางวิชาชีพรอยละ 15 ของเงินเดือนรวมกับ
คาโสหุย หรือไดตัวคูณเปน 1.438
(3) ในกรณีจางบุคลากรใหมเฉพาะโครงการ โดยมีใบยืนยันเขาทํางานโครงการเมื่อไดงาน
จะไดคาสวัสดิการรอยละ 45 ของเงินเดือน เพิ่มจากคาในขอ 2 ซึ่งจะไดตัวคูณเทากับ 1.925 สําหรับแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจสอบอัตราคาตอบแทนของที่ปรึกษาตามที่กลาวสามารถดําเนินการไดโดยตรวจสอบหลักฐาน
การเสียภาษีสรรพากรมาแสดง สวนในกรณีที่เปน Consortium หรือ Joint Venture หรือ Sub Consultant
ก็ใหพิจารณาตามเงื่อนไขเหลานี้กับบริษัทซึ่งบุคลากรที่เสนอมาสังกัดเชนกัน
ผลประโยชนและผลกระทบ
• มาตรการการใชตัวคูณ 2.64 เฉพาะกับบุคลากรประจําเต็มเวลากับ บริษัทที่ป รึกษาที่ผานมา
การใหคาตอบแทนที่ปรึกษาไมไดพิจารณาแยกระหวางบุคลากรสังกัดประจําบริษัทกับบุคลากรที่ปรึกษาอิสระ
โดยเฉพาะอาจารยจากมหาวิทยาลัย ซึ่งการใชบุคลากรนอกสังกัดที่ประจําอยูในองคกรอื่นเหลานี้ จะไมมี
คาใชจา ยดา นสวัส ดิการสังคมของบุคคลนั้น นอกจากนี้คาโสหุย ของการใชบุค ลากรที่ไ มไดป ระจําบริษัท
ก็จะนอยกวาคาโสหุยของบุคลากรประจําบริษัท ทําใหบริษัทที่ปรึกษาทั้งหลายมีแนวโนมไมจางบุคลากรประจํา
ทําใหไมเกิดการพัฒนาและคุณภาพของงานที่ไดก็ไมดีเทาที่ควร การเพิ่มคาตอบแทนที่ปรึกษาโดยการเพิ่ม
ตัวคูณเงินเดือนจาก 2.145 เปน 2.64 จึงสมควรจะใหเฉพาะบุคลากรประจําเต็มเวลากับบริษัทที่สังกัด
อันจะเกิดผลทําใหบริษัทที่ปรึกษาสรรหาบุคลากรที่จําเปนในสายวิชาชีพที่ใหบริการประจําเต็มเวลามากขึ้น
และจะรั ก ษาที่ ป รึ ก ษามื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพไว เ ป น บุ ค ลากรในสั ง กั ด ซึ่ ง จะเป น การสร า งงานที่ มั่ น คง
ใหแกบุคลากรวิชาชีพมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสงผลดีตอกิจการที่ปรึกษาไทยในระยะยาว
• การมีการนําเสนอใบรับรองการบริหารคุณภาพ ISO เปนการสนองตอบโดยตรงจากการเสนอขอเพิ่ม
ตัวคูณเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และการที่ที่ป รึกษาได ISO ก็จ ะมีความมั่น ใจวาที่ป รึกษามีคุณภาพรองรับ
ทําใหผลงานที่ไดตามมามีคุณภาพ เชน การประมาณราคาในงานกอสรางก็จะมีความถูกตองเหมาะสมมากขึ้น
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และเพื่อการสงเสริมใหกิจการที่ปรึกษาไทยกาวสูความเปนมาตรฐานสากลเพื่อการคาเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล ทําใหที่ปรึกษาไทยมีคุณภาพงานที่ดีขึ้น มีการวิจัยและพัฒนาในกิจการวิชาชีพ
• การมีการนําเสนอการประกัน ทางวิช าชีพเปน การดําเนิน การที่จ ะทําใหเกิดความเชื่อมั่น ในการ
ใชบริการที่ปรึกษามากขึ้น และสอดคลองกับความตองของผูวาจางที่ไดมาตรฐานเปนสวนใหญ ดวยหลักเกณฑนี้
ที่ปรึกษาสวนใหญก็จะมีการประกันวิชาชีพ ซึ่งจะเปนผลดีทั้งที่ปรึกษาและผูวาจาง
• การใชซอฟแวรที่มีลิขสิทธิ์วิชาชีพที่ปรึกษาจะมีการใชโปรแกรมซอฟแวรกันอยางกวางขวาง การให
ที่ป รึก ษาเสนอหลัก ฐานนี้ก็จ ะเปน การสง เสริม ใหที่ป รึก ษาใชซ อฟแวรที่มีลิข สิท ธิ์แ ละเพิ่ม คา ตอบแทน
เพื่อคาใชจายดานนี้เปนการสงเสริมใหที่ปรึกษาทําถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟแวร
• การใหคาตอบแทนบุคลากรที่ไมไดสังกัดบริษัทที่ปรึกษาแตกตางไปจากบุคลากรที่สังกัด เปนการให
คาตอบแทนตามขอเท็จจริง เพราะที่ปรึกษาอิสระที่ไมไดสังกัดเปนบุคลากรประจํากับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทฯ
ก็ไมจําเปนตองมีคาใชจายดานสวัสดิการตามกฎหมายและคาโสหุยก็นอยตามหลักการสากล เชน การจาง
ที่ปรึกษาของ ADB ก็จะใหคาโสหุยในการจัดหาและจัดการเพียงรอยละ 25 ของเงินเดือน การจายคาตอบแทน
ตามขอเท็จจริงเชนนี้ก็จะทําให
1) บริษัทที่ปรึกษาจะพัฒนาบุคลากรของตนเองอยางจริงจังมากขึ้น แทนที่จะใชที่ปรึกษา
อิสระ เชน จางอาจารยมหาวิทยาลัยเปนการสวนตัวเชนทุกวันนี้ จนทําใหกิจการที่ปรึกษาไมไดรับการสงเสริม
และพัฒนาอยางถูกตอง
2) ในกรณีที่ยังจําเปนตองใชอาจารยจากมหาวิทยาลัยก็จะเปนการจางที่ปรึกษาผานมหาวิทยาลัย
ซึ่งถือวาเปนการรับชวงงาน และทําใหมหาวิทยาลัยไดประโยชนดวย
3) ทําใหมีการใชบุคลากรจากบริษัทที่ปรึกษาดวยกันมากขึ้นในรูปของ Consortium หรือ
Joint Venture หรือ Sub Contract ในกรณีที่บุคลากรเพียงบริษัทเดียวไมสามารถทํางานไดครบทุกดาน
ทําใหเกิดการพัฒนาบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กที่มีความสามารถเฉพาะดานใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
• การใหคาตัวคูณสําหรับบุคลากรจางใหมเฉพาะโครงการต่ํากวาบุคลากรประจํา คาโสหุยที่เกี่ยวกับ
บุค ลากรที่จา งเฉพาะโครงการต่ํา กวา กรณีจางบุค ลากรประจํา แตก็แ ตกตา งจากการจา งบุค ลากรอิส ระ
เพราะมีคาสวัสดิการสําหรับบุคลากรเหมือนบุคลากรประจําดวย ในการนี้ ทําใหบริษัทที่ปรึกษาจางบุคลากร
ที่มีคุณภาพอยูประจํากับบริษัทมากขึ้น เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความชํานาญในรูปกิจการบริษัท
ประสบการณจากงานที่ทําจะเปนประสบการณบริษัทอยางแทจริงดวย
• การแสดงเงินเดือนจริงจากการเสียภาษีเพื่อใชเปนฐานตัวคูณจะเปนหลักฐานที่เปดเผย โปรงใส และ
ใชอางอิงได ซึ่งเงินเดือนจะแสดงความสามารถและความตองการในตลาดอยางแทจริง
7.3.2 อัตราคาตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุนทางดานเทคนิค เปนบุคลากรที่จบการศึกษาใหม เชน การควบคุมงาน
โดยมีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป แตบางงานบุคลากรสนับสนุนจะมีประสบการณมากวา 10 ป ทั้งนี้
บุคลากรที่กลาวจะเขามาปฏิบัติงานรวมกับที่ปรึกษาและเจาหนาที่หนวยงาน โดยมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากที่ ป รึ ก ษาอั ต ราค าตอบแทนจากบุค ลากรสนับ สนุน จะอยู ป ระมาณ
30,000-70,000 บาทตอเดือน โดยขึ้นอยูกับลักษณะงานของแตละโครงการ
7.3.3 คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่ควรใหแกที่ปรึกษา ไดแก
(1) คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักที่ปรึกษาชาวตางประเทศที่ไมไดมีถิ่นฐานในประเทศไทย
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มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักที่ปรึกษามี 2 อัตรา คือ อัตราระยะสั้น ซึ่งที่ปรึกษา
ตางประเทศมาทํางานในประเทศไมเกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไมควรเกิน
60,000-90,000 บาทตอเดือน สวนอัตราระยะยาว หมายถึง ที่ปรึกษามาทํางานในประเทศตั้งแต 6 เดือน
ขึ้นไป มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไมเกิน 60,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้ อัตราคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักที่กลาว
เปนประเด็นหนึ่งในการเจรจาตอรองระหวางการเจรจาสัญญา เพื่อใหอยูในอัตราที่เหมาะสมคาเบี้ย เลี้ย ง
และที่พักนี้ ที่ป รึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับ ทุกวัน รวมทั้งวัน หยุดในชว งเวลาปฏิบัติงานในประเทศไทย
ดั ง นั้ น จํ า นวนวั น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เบี้ ย เลี้ ย งและค า ที่ พั กจึ ง มากกว า จํ า นวนวั น ทํ า งาน นอกจากนี้ ที่ ป รึ ก ษา
ตา งประเทศมีสิทธิไ ดรับ เบี้ย เลี้ย งและคาที่พัก รวมทั้ง คา เดิน ทาง ในกรณีที่ป รึกษาเดิน ทางไปปฏิบัติง าน
นอกพื้นที่โครงการ (กรุงเทพมหานคร) เชนเดียวกับที่ปรึกษาไทยสําหรับที่ปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิไดคาเบี้ยเลี้ยง
และที่พัก หากตองไปปฏิบัติงานนอกกรุงเทพมหานครตามอัตราที่ที่ปรึกษาใชภายในองคกร หรืออัตราเดียวกับ
ทางราชการ
(2) คาเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ คาเครื่องบินของที่ปรึกษาตางประเทศ
สําหรับการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ จะเบิกไดไมเกินคาเครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และตองบินตรง
ไมแวะพักที่ใด ทั้งนี้ จํานวนเที่ยวบินจะขึ้นอยูกับการเจรจาที่เหมาะสม และการเบิกจายรายการที่สามารถทําได
ในลักษณะเหมาจายหรือเบิกจายตามจายจริงโดยกําหนดจํานวนเที่ยวบินและวงเงินไวเปนเพดานสูงสุด
(3) คา ใช จ ายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯที่ป รึกษาชาวตางประเทศ
ควรไดรับคาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ โดยเหมาจาย ทั้งนี้ เพื่อเปนคาใชจายดานการทํา
หนังสือเดินทาง การขอวีซา คาธรรมเนียมการใชสนามบินคาเดินทางไปกลับจากสนามบินสูที่พัก คาอาหาร
ระหวางการเดินทาง คาฉีดวัคซีน เปนตน ตัวเลขที่แนนอน ควรพิจารณาเปนกรณีไป เชน ที่ปรึกษาที่มาจาก
ประเทศใกลเคียงควรไดคาใชจายต่ํากวาที่ปรึกษาที่มาจากประเทศไกล โดยปกติจะจายใหในลักษณะเหมาจาย
คนละ 5,000-10,000 บาท
(4) คาเดินทางภายในประเทศ คาเดินทางจากโรงแรมหรือจากที่พักถึงที่ทํางาน
ของที่ป รึกษาชาวตางประเทศ รวมเหมาจา ยอยูในคาที่พักและเบี้ย เลี้ย ง ในกรณีที่ป รึกษาตองไปทํางาน
ในที่หางไกลหรือตางจังหวัด ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางหรือคาพาหนะ วิธีที่สะดวกที่สุด
คือ หนวยงานที่วาจางเปนผูจัดหาพาหนะใหที่ปรึกษาสําหรับใชในการปฏิบัติงานสําหรับที่ปรึกษาชาวไทยนั้น
การเบิกคายานพาหนะควรอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชกับที่ปรึกษาชาวตางประเทศ
(5) คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน (Office Supplies) เชน
เครื่องเขียน Diskettes กระดาษ ฯลฯ ควรเปนการเหมาจาย ขึ้นกับจํานวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาทํางาน
ซึ่งปกติจะจายในอัตราเดือนละ 10,000-20,000 บาท หากหนวยงานจัดหาใหที่ปรึกษาไดจะสะดวกที่สุด
หรือเบิกจายตามจริงโดยการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในจํานวนมากเปนครั้งคราวสวนคาอุปกรณนั้น สวนใหญไดแก
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน ซึ่งหากที่ปรึกษาจะตองซื้อหามาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานที่หนวยงาน
ที่วาจางจะตองเบิกจายจริง และเมื่อเสร็จสิ้นงานแลวจะตองมอบใหแกหนวยงานที่วาจาง หากเปนการทํางานที่
ที่ทํางานของที่ปรึกษา คาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงานไดรวมอยูในคาโสหุยของ
ที่ปรึกษาแลว จึงไมควรคิดคาใชจายแตอยางไรก็ดี หากเปนรายการที่ที่ปรึกษาจําเปนตองเชาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณสํานักงานก็สามารถทําไดโดยคิดเปนคาเชาเหมาจายรายเดือน อัตราเดือนละไมเกิน 10,00020,000 บาท ทั้งนี้ คาเชาและวัสดุที่กลาวจะขึ้นกับจํานวนเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรดวย
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(6) คาจัดทํารายงานคาจัดทํารายงานสวนใหญเปนคาถายเอกสาร (หากไมตองการ
รายงานจํานวนมาก ซึ่งตองใชเครื่องพิมพ) จํานวนเงินจะขึ้นกับจํานวนรายงาน และจํานวนหนาของรายงาน
ทั้งนี้ คารายงานจะขึ้นกับประเภทและจํานวนรายงาน ซึ่งมีอัตราคารายงานดังนี้
- รายงานเบื้องตน (Inception Report) ราคาเลมละ 200-500 บาท
- รายงานความกาวหนา (Progress Report) ราคาเลมละ 200-600 บาท
- รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ราคาเลมละ 8002,000 บาท
- รางรายงานฉบับสุดทาย (Draft Final Report) ราคาเลมละ 1,0002,500 บาท
- รายงานฉบับสุดทาย (Final Report) ราคาเลมละ 1,000-3,000 บาท
นอกจากนี้ บางงานมีคาพิมพแบบตางๆ ดวย
(7) คาถายเอกสาร หนวยงานควรจะจัดหาหรือใหที่ปรึกษาใชเครื่องถายเอกสารได
สําหรับการถายเอกสารในปริมาณไมมากนักในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมใชเปนการทํารายงาน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จงานแลว
จะตองมอบใหแกหนวยงานผูวาจาง
(8) คาจางเลขานุการ โครงการยอยสวนใหญอาจจําเปนตองจางเลขานุการหนึ่งคน
เพื่อสนับสนุนการทํางานของที่ปรึกษา เชน การติดตอนัดหมาย การชวยถายเอกสาร ฯลฯ อัตราคาจางจะขึ้นกับ
คุณวุฒิและประสบการณโดยประมาณ 25,000-35,000 บาทตอเดือน
(9) คาจัดการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาจมีการสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประหยัดคาใชจายควรจัดในสถานที่ของหนวยงานหรือของหนวยราชการอื่น
คาใชจายจะขึ้นกับจํานวนครั้งของการสัมมนา จํานวนคน การจัดเลี้ยง คาเชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ปกติ
จะจายในลักษณะเหมาจายครั้งละ 400 บาทตอครั้ง
(10) คาแปลเอกสารโครงการยอยที่ตองการใหมีการทํารายงานฉบับยอเปนภาษาไทย
จําเปนตองตั้งงบไวเปนคาแปลเอกสารดวย
7.3.4 เงินสํารองเผื่อขาด
สําหรับการวาจางที่ปรึกษาภายใตโครงการเงินกูและเงินชวยเหลือแบบใหเปลาโดยทั่วไป
จะกําหนดเงินสํารองเผื่อขาด (Contingencies) ประมาณรอยละ 3-10 ของคาใชจายอื่นๆ วัตถุประสงคของ
เงินสํารองเผื่อขาดเพื่อการดําเนินงานเพิ่มเติมในเรื่องที่อาจพบวามีความจําเปนในภายหลัง การใชเงินสํารอง
เผื่อขาดอยูในดุลยพินิจของผูวาจาง และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังตามลําดับ
7.4 การพิจารณาดานการเบิกจาย
การเบิกจายเงินตามสัญญามี 2 วิธี คือ การเบิกจายแบบเหมาจาย (Lump Sum Payment) และ
การเบิกจายตามรายจายจริงผสมกับการเบิกจายแบบเหมาจาย
7.4.1 การเบิกจายแบบเหมาจาย (Lump Sum Payment)
การเบิกจายเงินตามวิธีนี้ จะแบงวงเงินคาจางตามสัญญาเปนงวดๆ แตละงวดจะขึ้นกับ
การสงมอบผลงาน ตัวอยางเชน จายงวดที่ 1 รอยละ 15 ของวงเงินคาจางทั้งหมดภายใน 30-45 วันหลังจาก
สงมอบรายงานเริ่มงานภายใน 2 เดือนแรกของสัญญา การเบิกจายแบบเหมาจายเปนวิธีที่สวนราชการตางๆ
ใชกันทั่วไปในการวาจางที่ปรึกษา เนื่องจากความสะดวกในการบริหารสัญญา และการจายเงินขึ้นกับผลงาน
อยางไรก็ตาม การเบิกจายแบบเหมาจายจะไมเหมาะกับงานที่ไมมีผลงานแนชัด เชน การวาจางผูเชี่ยวชาญ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน เปนตน
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7.4.2 การเบิกจายตามรายจายผสมกับการเบิกจายแบบเหมาจาย การเบิกจายเงินตามวิธีนี้
โดยทั่วไป รายจายใหญจะเปนการเบิกจายตามคาใชจายจริง เชน คาเครื่องมืออุปกรณตางๆ คาเครื่องบิน
ค า โรงแรมในกรณี ที่ ไม เหมาจ าย ค าจั ดทํ ารายงาน ค าจั ดการสั มมนา ฯลฯ ส วนรายจ ายรายการเล็ กๆ เช น
คาโทรศัพท คาวัสดุสิ้นเปลือง จะเปนการเหมาจาย เนื่องจากไมสะดวกในการเก็บและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
สําหรับคาจางนั้นจายตามเวลาที่ทํางานจริง โดยที่ปรึกษาจะตองสงบันทึกเวลาการทํางาน (Time Sheet)
ตอผูวาจางทุกสัปดาหหรือทุกเดือนแทแตความเหมาะสม ในเอกสารดังกลาวที่ปรึกษาไมตองแจกแจงรายละเอียด
การทํางานเปนรายชั่วโมง เพียงแคสรุปยอไมเกิน 3-4 บรรทัด การจายคาจางจะคิดตามวันทํางานจริง โดยทั่วไป
ที่ปรึกษาไมมีสิทธิเบิกเงินคาลวงเวลา นอกจากจะไดตกลงกับผูวาจางกอน โดยทั่วไปที่ปรึกษาจะตองทํางาน
อยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน 40 ชั่วโมงตอสัปดาหการจายคาจางตามเวลาทํางานจริงนั้น จําเปนตองประเมิน
คุณภาพของผลงานของที่ป รึก ษาเปน ระยะๆ และเหมาะสมที่จ ะใชใ นกรณีที่ป ริมาณแรงงานที่จ ะตองใช
คิดเปน คน-วัน หรือ คน-เดือน มีความไมแนนอนสูง อยางไรก็ตาม จําเปนตองกําหนดวงเงินสูงสุดไวในสัญญาดวย
7.4.3 ขอดีขอเสียของการเบิกจายเงินทั้งสองวิธี
การเบิกจายเงินทั้งสองวิธีมีทั้งขอดีขอเสีย การเบิกจายเงินแบบเหมาจายเปนวิธีที่งาย
ที่สุดสําหรับการบริหารสัญญา แตผูวาจางอาจเสียเปรียบ ที่ปรึกษาสวนใหญมีแนวโนมที่จะเสนอปริมาณงาน
และราคาในทางสูง ดังนั้น ถาหากผูวาจางไมตรวจสอบหรือไมสามารถตรวจสอบในระหวางการเจรจาสัญญา
ไดวาคาใชจายตามรายการตางๆ ที่ที่ปรึกษาเสนอนั้น เหมาะสมเปนธรรมเพียงใดตอผูวาจาง อาจเสียเปรียบ
ที่ปรึกษาไดกลาวคือ ที่ปรึกษาเอากําไรเกินควร อยางไรก็ตาม การจายเงินแบบเหมาจายจะมีบางรายการที่
ที่ปรึกษาจายนอยกวาที่ตั้งไว และบางรายการที่ที่ปรึกษาจายเกินกวาที่ตั้งไว เมื่อหักกลบกันแลว ผูวาจางและ
ที่ปรึกษาไมควรไดเปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป ขอเสียที่สําคัญของการเบิกจายแบบเหมาจาย คือ ที่ปรึกษา
มีแนวโนมที่จะหาทางลดคาใชจายลง ซึ่งอาจมีผลกระทบตองาน ในทํานองเดียวกัน หนวยงานที่วาจางมีแนวโนม
ที่จะขอใหที่ปรึกษา ทํางานมากกวาที่ไดตกลงกันไวเดิม เปนการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจมีปญหาในการ
ดําเนินงานไดสวนการเบิกจายเงินตามวิธีที่สองมีภาระในการบริหารสัญญา และมีความเสี่ยงในดานการจายเงิน
ใหที่ปรึกษาโดยไมไดผลงานที่ตองการ
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บทที่ 8
การกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาและการบริหารสัญญา
8.1 การกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา
8.1.1 ผูจัดการโครงการ
ในกรณีที่งานที่วาจางที่ปรึกษาเปนงานที่อยูในรูปของโครงการ เชน การศึกษาวิเคราะหความเหมาะสม
ของโครงการลงทุน การศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนตน หนวยงานที่วาจางที่ปรึกษาจะแตงตั้ง
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) เพื่อใหเปนผูรับผิดชอบในการกํากับหรือทํางานรวมกับที่ปรึกษา ผูจัดการ
โครงการควรมีสวนรวมในการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษาตั้งแตเริ่มตน
ผูจัดการโครงการมีหนาที่ดังตอไปนี้
• อํานวยความสะดวกในการทํางานของที่ปรึกษา
• กํากับการทํางานของที่ปรึกษา เพื่อใหไดผลงานที่ตรงตามความตองการของหนวยงาน
• บริหารสัญญารวมกับฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในหนวยงาน
วัตถุประสงคของการอํานวยความสะดวกในการทํางานของที่ปรึกษา คือ ใหที่ปรึกษาไดใชเวลาอยางคุมคาจาง
แทนที่ จ ะใช เ วลาไปในเรื่องที่ ไมคุมค า จ าง อาทิเชน การติดตอหนว ยงานตางๆนอกจากผูจัดการโครงการ
หนวยงานที่วาจางที่ปรึกษาควรกําหนดตัวเจาหนาที่รวมงานกับที่ปรึกษา (Counterpart Staff) เพื่อทําหนาที่
ประสานระหวางหนวยงานกับที่ปรึกษาหรือทํางานรวมกับที่ปรึกษาทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูและ
ทักษะ นอกจากนี้ หนวยงานที่วาจางที่ปรึกษาควรกําหนดตัวเจาหนาที่ที่จะกํากับการทํางานของที่ปรึกษา
8.1.2 คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
ในกรณีที่งานวาจางที่ปรึกษาใหดําเนินการมีลักษณะเปนโครงการ หนวยงานที่วาจางที่ปรึกษา
ควรแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานของที่ปรึกษา (Steering Committee) เพื่อทําหนาที่
• ใหคําปรึกษาแนะนําแกที่ปรึกษาผานทางหัวหนาโครงการในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
และคุณภาพของผลงานของที่ปรึกษา
• ชวยในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
• พิจารณาทบทวนรายงานตางๆ ของที่ปรึกษา เพื่อใหขอคิดเห็นและใหความเห็นชอบในคุณภาพ
และความถูกตองของผลงาน
• กํากับดูแลการบริหารสัญญา
• ชวยในการดําเนินงานเรื่องอื่นๆ ตามที่หัวหนาโครงการรองขอผานทางประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกํากับฯ ควรเปนผูที่รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ อาจจะเปนหัวหนาสํานักงานหรือระดับรองลงไปก็ไดขึ้นกับความสําคัญของงาน กรรมการอื่นๆ
ควรประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน เจาหนาที่ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาของกองที่เกี่ยวของ
ผู เ ชี่ ย วชาญจากภายนอก และผู จั ด การโครงการทํา หน า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ
ควรประชุมกับที่ปรึกษาอยางนอยเดือนละครั้ง เนื่องจากงานที่วาจางที่ปรึกษาดําเนินการเปนเรื่องทางวิชาการ
การตรวจรับ งานของที่ป รึก ษาจึง ควรกระทํา โดยกลุม บุค คลที่มีค วามรูค วามเขา ใจในงานของที่ป รึก ษา
เรื่องนี้แตกตางจากการจัดซื้อสิ่งของ หรืออุปกรณที่การตรวจรับเปนการตรวจสอบความถูกตองของปริมาณ
สิ่งของ และตรวจสอบคุณสมบัติของสิ่งของวาตรงกับขอกําหนดที่ตองการหรือไม ดังนั้น การตรวจรับงานของที่ปรึกษา
จึงควรใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการกํากับการทํางานของที่ปรึกษา
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8.2 การบริหารสัญญา
การบริหารสัญญา คือ การดําเนินงานตางๆ ดานบริหารเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวใน
สัญญา งานบริหารสัญญาที่สําคัญ ไดแก
• การพิจารณาการขอเบิกคาใชจายของที่ปรึกษา และการทําเรื่องขอเบิกจายเงินใหแกที่ปรึกษา
• การพิจารณาทบทวนคําขอของที่ปรึกษาในการแกไขปรับแปรสัญญา (Contract Variation) และ
การเปลี่ยนตัวที่ปรึกษา
• การจัดทําบัญชีโครงการ
8.2.1 การพิจารณาขอเบิกคาใชจายของที่ปรึกษา
ในกรณีที่เปนการเบิกจายเงินตามสัญญาเปนแบบจายตามเวลาทํางานของบุคลากรของที่ปรึกษา
โดยทั่วไป ทุกเดือนที่ปรึกษาจะจัดสงใบเบิกเงินคาใชจาย (Invoice) พรอมหลักฐานประกอบ เชน ตารางเวลา
การทํางาน ใบเสร็จรับเงิน เปนตน ผูจัดการโครงการจะดําเนินการดังตอไปนี้
• ตรวจสอบสัญญาเพื่อดูวารายการตางๆ ที่ขอเบิกนั้น เปน รายการที่เบิกไดห รือไม (Eligible
Expenses)
• ตรวจสอบความถูกตองหลักฐานประกอบรายการที่ขอเบิก เชน หลักฐานเชื่อถือยอมรับไดหรือไม
และตรวจตัวเลขวงเงินวาตรงกับในใบเบิกหรือไม
• ตรวจสอบความถูกตองของวงเงินรวมที่ขอเบิก
• บันทึกรายการตางๆ ที่ขอเบิกลงบัญชีโครงการ
• จัดทําบันทึกถึงหัวหนาสวนราชการ เพื่อเสนอใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) สมควรจายไดทุกรายการที่ขอเบิก
(2) มีบ างรายการที่ตอ งขอหลัก ฐานประกอบเพิ่ม เติม หรือ ตอ งขอใหที่ป รึก ษาชี้แ จง
สวนรายการอื่นที่เหลือจายไดทุกรายการ
(3) มีบางรายการที่เบิกไมได สวนรายการอื่นที่เหลือสมควรจายไดทุกรายการ
(4) มีบางรายการที่ตองขอหลักฐานประกอบเพิ่มเติม บางรายการเบิกไมไดเพราะไมไดระบุ
ไวในสัญญา สวนรายการอื่นที่เหลือสมควรจายไดทุกรายการ
ในกรณีที่เปนการเบิกจายเงินแบบเหมาจาย การตรวจสอบใบเบิกเงินจะงายและรวดเร็วกวาในกรณี
การเบิ กจ ายตามเวลาทํางานมาก เนื่องจากการเบิกจายเงิน จะขึ้น กับการยอมรับผลงานของที่ป รึกษาโดย
คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานที่ปรึกษา
8.2.2 การปรับแปรสัญญา
ในระหวางการดําเนินโครงการอาจมีความจําเปนตองปรับแปรสัญญาในบางเรื่อง เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนประโยชนตอโครงการมากที่สุด โดยทั่วไป เรื่องที่จะขอใหมีการปรับแปรสัญญาอาจไดแก
(1) ขอบเขตการดําเนินงาน
(2) กําหนดการใชบุคลากร (Manning Schedules)
(3) แผนการดําเนินงาน
(4) การเปลี่ยนตัวบุคลากร
(5) การเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงงาน เชน ขอเพิ่มปริมาณแรงงานสําหรับบุคลากรบางคน
(6) การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพิ่มเติมหรือขอแกไขรายการ
(7) การตออายุสัญญา
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เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาของทางราชการเปนเรื่องที่ทําไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องตางๆ ในเรื่องที่ 1 ถึง 5 จึงอาจไมจําเปนตองปรับแปรสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยแตให
เสนอคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานของที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ และบันทึกเปน
หลั กฐานไว ในรายงานการประชุ มเท านั้ น หากการเปลี่ ยนแปลงมี นัยสําคั ญจํ าเป นตองแก ไขสั ญญาสํ าหรั บ
เรื่องการตออายุสัญญาจําเปนตองแกไขสัญญาความจําเปนในการปรับแปรสัญญาอาจเนื่องมาจาก
• มีขอมูลมากขึ้น ซึ่งมีผลตอกรอบแนวคิดของโครงการ หรือแผนการดําเนินงาน ปริมาณแรงงาน
สําหรับผูเชี่ยวชาญบางดาน
• งบดําเนินงานไมพอ หรือความตองการใชงบที่เหลือ เพื่อเพิ่มปริมาณงาน
• ความจําเปนที่จําตองลดหรือขยายขอบเขตของการดําเนินงาน
การปรับแปรสัญญานั้น อาจถูกริเริ่มโดยหนวยงานหรือที่ปรึกษาก็ได แตทั้งสองฝายจะตองเห็นพอง
ตองกันในเหตุผลหรือความจําเปนที่จะตองมีการปรับแปรสัญญาที่ปรึกษาจะทําหนังสือถึงผูจัดการโครงการ
เพื่อขอปรับแปรสัญญา โดยหนังสือดังกลาวจะตองใหเหตุผลหรือความจําเปนในการปรับแปรสัญญา และจัดทํา
โครงรางคาใชจายใหมเปรียบเทียบกับโครงรางคาใชจายเดิมในสัญญาวาจาง ผูจัดการโครงการจะพิจารณา
ทบทวนหนังสือดังกลาว หากเห็นดวยจะแจงใหคณะกรรมการกํากับฯ ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับ
แปรสัญญาดังกลาวตามขอเสนอของที่ปรึกษาการกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาและการบริหารสัญญา
8.2.3 การจัดทําบัญชีโครงการ
ผูจัดการโครงการจะตองจัดทําบัญชีโครงการแสดงสถานะภาพดานการเงินของโครงการซึ่งไดแก
วงเงินคาจางตามสัญญา (แยกตามสกุลเงิน ถาการจายเงินมีทั้ง 2 สกุล) ยอดรวมของเงินที่เบิกจายไปแลวตาม
รายการตางๆ และวงเงินที่เหลือ ผูจัดการโครงการควรรายงานใหคณะกรรมการกํากับฯ ทราบเปนระยะๆ
ถึงสถานะภาพทางการเงินของสัญญาวาจางที่ปรึกษา
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3.3 แนวปฏิบัต/ิ ขอหารือ/แนวทางวินิจฉัย
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม 10300
16 มีนาคม 2543

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา
เรียน เวียนกระทรวงและทบวง
เนื่องจากปรากฏวา สวนราชการตางๆ ไดดําเนินการประกวดราคาโดยใชตัวอยางเอกสารประกวดราคา
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด และไดแจงเวียนใหสวนราชการใหเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งตามตัวอยางเอกสาร
ประกวดราคาดังกลาวมิไดกําหนดเกี่ยวกับผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคาไว แตในทาง การพิจารณาผูเสนอราคา
ที่เปนกิจการรวมคาสามารถที่จะเขาเสนอราคากับสวนราชการได ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
กิจ การร ว มค า เป น ไปตามแนวทางเดี ย วกั น คณะกรรมการว า ด ว ยการพั ส ดุ อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 12 (5) จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว ดังนี้
1. กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดานผลงาน
กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการ
รวมคาที่เขาประกวดราคาได
2. กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซองประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงเวียนใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัตติ อ ไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ภิรมย สิมะเสถียร
(นายภิรมย สิมะเสถียร)
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัตริ าชการแทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ฝายเลขานุการ
โทร. 282-5827 ตอ 260-267
โทรสาร 282-7896
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ตัวอยาง 1 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อดําเนินโครงการศึกษาและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
หนวยงานหนึง่ ได ดําเนินโครงการศึกษาและผลกระทบตอเศรษฐกิจ โดยการจัดจางโครงการฯ เปนไปตามการจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม คกก.
ดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จึงดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษา
ที่คัดเลือกแลว จํานวน 5 ราย ใหมายื่นขอเสนอเขารับงานภายในเวลาที่กําหนด เมื่อครบกําหนดยื่นขอเสนองาน
ปรากฏวา มีบริษัทที่ปรึกษายื่นขอเสนอทั้งสิ้น 4 ราย โดยรายที่ 4 เปนสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ
แหงหนึ่ง ซึ่งกรมฯ ไมไดมีหนังสือไปเชิญชวนใหเสนองานแตอยางใด
ขอหารือ
หนวยงานจึงขอหารือวา ตามระเบียบฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะสามารถรับพิจารณาขอเสนอรับงาน
ของสถาบันวิจัยนั้นไดหรือไม และจะตองดําเนินการอยางไร
แนววินิจฉัย
ตามระเบียบฯ ขอ 85 กําหนดวา การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือก
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้น ใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ซึ่งการคัดเลือกที่ปรึกษา
ใหเหลือนอยรายนั้น ให คกก. จางที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 รายและ
ตามระเบียบฯ ขอ 86 วรรคสาม และใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอ
เพื่อรับงาน
หากปรากฏตามขอเท็จจริงวา หนวยงานไดขอรายชื่อจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะแลว
และ คกก. ไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายและเชิญชวนที่ปรึกษาที่คัดเลือกแลวจํานวนทั้งสิ้น
5 ราย ใหมายื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมปรากฏวา ในการคัดเลือกมีรายชื่อของสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย
ของรัฐแหงนั้นดวย ดังนั้น กรณีที่สถาบันวิจัยฯ ไดยื่นขอเสนอมายังหนวยงาน โดยที่ไมอยูในรายชื่อที่ไดทําการ
คัดเลือกไว จึงเปนการดําเนินการที่ไมสอดคลองดวยระเบียบฯ ขางตน หนวยงานก็ไมอาจพิจารณาขอเสนอ
ของสถาบันวิจัยฯดังกลาวได
ตัวอยาง 2 หนวยงานหารือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจางที่ปรึกษา
หนวยงาน แจงวา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก เพื่อใหดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิ ศวกรรม และสิ่งแวดลอม โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน การจัดจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ เนื่องจากมีปญหาในการปฏิบัติ จึงขอหารือดังนี้
1. หากที่ปรึกษาที่คัดเลือกไวไมเกิน 6 ราย จะไปรวมกลุมกันเองในลักษณะ Consortium กับรายอื่นๆ
ที่อยูในบัญชีรายชื่อที่คัดเลือกไวไมเกิน 6ราย ดังกลาวนั้น จะกระทําไดหรือไม ขัดตอระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ใดหรือไม
2. หากที่ปรึกษาที่คัดเลือกไวไมเกิน 6 ราย จะไปรวมกลุมในลักษณะ Consortiumกับรายอื่นที่อยู
นอกบัญชีรายชื่อที่คัดเลือกไวไมเกิน 6 รายดังกลาว ไมวาจะเคยปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาแตไมผาน
การคัดเลือกใหเหลือนอยราย หรือเปนรายใหมนอกเหนือไปจากนั้นอีกจะกระทําไดหรือไม ขัดระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติใดหรือไม
แนววินิจฉัย
โดยหลักการตามระเบียบฯ ขอ 85 กําหนดแนวทางปฏิบัติไวสรุปวา “การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก
การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวน
ที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอ เขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
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รายที่ดีที่สุด...” ขอ 86 “...การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 ราย และเมื่อไดดําเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลวใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา...” และ ขอ 87 “ใหสวนราชการ
ออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน…”
จากหลักการดังกลาว ในการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหนวยงานจะตองดําเนินการคัดเลือกและเชิญชวน
ที่ปรึกษา เพื่อยื่นขอเสนอเขารับงานไดเฉพาะจากในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการดําเนินการจางที่ป รึกษา
โดยวิธีคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 รายแลวเทานั้น
กรณีที่หารือขอ 1หากที่ปรึกษาที่อยูในบัญชีรายชื่อที่คัดเลือกไวไมเกิน 6รายและอยูในระหวางเชิญใหมายื่น
ข อเสนอทางด า นเทคนิ คและด า นการเงิ น ประสงคจ ะรวมกลุมกัน เอง ในลักษณะเปน กิ จ การรว มคา Join
venture หรือกิจการคารวม Consortium กับรายอื่นๆ ที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับการคัดเลือกไวแลวไมเกิน
6 ราย นั้นยอมสามารถที่จะกระทําได โดยไมเปนการขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม แตอยางใด
กรณีที่หารือขอ 2หากที่ปรึกษาในบัญชีรายชื่อที่ไดรับการคัดเลือกไวไมเกิน 6 ราย และอยูระหวางเชิญใหมายื่น
ขอเสนอทางดานเทคนิคและดานการเงิน จะไปรวมกลุมกับ ที่ป รึกษารายอื่น ที่อยูน อกเหนือบัญ ชีร ายชื่อ
ที่คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาไดทําการพิจารณาคัดเลือกไวแลว ยอมไมอาจกระทําได
ตัวอยางที่ 3 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง กรณีเปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
หนวยงาน ก แจงวา ตามระเบียบฯ ขอ 83การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
โดยขอ 83 (2) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ทําอยูแลว หนวยงาน ก จึงขอหารือวา การจางที่ปรึกษา
โดยวิธีตกลง กรณีเปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว มีหลักการพิจารณาอยางไรวาการจาง
ที่ปรึกษาโครงการนั้น ๆ เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ทําอยูแลวได
ตามระเบียบฯ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ตามขอ 83 (2) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทํา
อยูแลว สวนราชการตองพิจารณาวา หากมีความจําเปนที่สวนราชการจะตองจางที่ปรึกษารายเดิม โดยพิจารณา
ถึงขีดความสามารถของที่ปรึกษารายที่จะจัดจางตอเนื่องดวยวามีความเหมาะสมหรือไม และหากจัดใหมีการ
จา งที่ป รึก ษารายเดิม ดัง กลา วโดยวิธีต กลงแลว จะเกิด ประโยชนม ากกวา การใชวิธีคัด เลือ กอยา งไรก็ดี
หากสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ปรึกษารายอื่นก็สามารถดําเนินงานตอจากงานที่ไดเคยดําเนินการไวแลวได
สวนราชการก็อาจใชวิธีคัดเลือกโดยไมจําตองจางที่ปรึกษารายเดิมแตอยางใด
ตัวอยางที่ 4 สํานักงาน พ หารือการจัดจางที่ปรึกษา
สํานักงาน พ แจงวา ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 77 (2) ในการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาดังกลาวไดมีการ
พิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคและคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว โดยไดเปดซองขอเสนอดานราคา
ของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดซึ่งไดเสนอราคาเปนเงิน 28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดลานหาแสน
บาทถวน) และเจรจาตอรองใหไดในราคาที่เหมาะสม เชน คาใชจายผูบริหาร และผูชวยผูจัดการโครงการ และ
คาใชจายในระบบ แตเนื่องจากการเจรจาของคณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวา ราคาที่ลดลง
เปนราคาที่ไมเหมาะสมจึงจะพิจารณาราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปเพื่อเจรจา
ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
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ขอหารือ
สํานักงาน พ จึงขอหารือวา กรณีที่ไมสามารถเจรจาตอรองกับที่ปรึกษารายที่มีขอเสนอทางดานเทคนิคที่ดีที่สุดได
และจะดํา เนิ น การพิ จ ารณาข อ เสนอด า นราคาของที่ ป รึ ก ษารายที่ ดี ที่ สุ ด รายถั ด ไปเพื่ อ เจรจาต อ รอง
กรณีดังกลาวตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากที่ปรึกษารายที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุด
หรือไม หรือเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะยกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น
แนววินิจฉัย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 88 กําหนดหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกไว กลาวคือขอ 88(3) กําหนดวา ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ
87(1) ใหเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคา
ที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ 87(2) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอ
ดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม และในวรรคสอง กําหนดวา หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษา
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่น
ขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม ดังนั้น หากคณะกรรมการฯ ไดเปดซอง
ขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและไดเจรจาตอรองกับที่ปรึกษารายดังกลาวแลว
แตคณะกรรมการฯ เห็นวา เปนราคาที่ไมเหมาะสม กรณีนี้คณะกรรมการฯ จะตองทําความเห็นเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลวจึงเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษา
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป โดยกรณีการพิจารณายกเลิกดังกลาวไมจําตองไดรับความยินยอม
จากที่ปรึกษารายที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดแตประการใดทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษา
รายนั้นจะตองมีเหตุผลอันสมควรประกอบดวย
ตัวอยางที่ 5 กรม น หารือการจางที่ปรึกษาโครงการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา
กรม น แจงวา ไดรับงบประมาณ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาใชจายโครงการการจัดทําระบบ
เตือนภัยลวงหนา สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย –ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในวงเงินทั้งสิ้น
จํานวน 160,000,000บาท ประกอบดวยคาจางดําเนินการ ศึกษา ทบทวน ออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง
ระบบเตือนภัยที่เหมาะสม (อยูในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ) วงเงิน 155,789,765บาท และคาใชจายในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 4,210,235บาท กรมฯ ไดพิจารณาดําเนินโครงการดวยการจางบริษัท
ที่ปรึกษา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 77 (2)
ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานและมีทิศทางที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของชาติ และตอบสนองนโยบายรัฐ บาล และจําเปน ตอ งใชเ ทคโนโลยีเฉพาะหรือ เปน โครงการที่ตอ งใช
ความชํานาญพิเศษ ผลการดําเนินการจางครั้งนี้ ทางราชการจะไดระบบเตือนภัย Real time ซึ่งทํางานแบบ
อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ มีความแมนยําสูง เกณฑการเตือนภัย และฐานขอมูลของพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งไดมาจาก
การศึกษา ออกแบบพัฒนาและติดตั้งอยางเหมาะสม ระบบเตือนภัยดังกลาว ไมสามารถจัดหาใหส มบูร ณ
ได ในท องตลาดทั่ ว ไป เนื่ องจากต องได รั บ การออกแบบ พัฒ นาระบบ และจัดทํา โปรแกรมอยางต อเนื่อ ง
ในแตละพื้นที่ ซึ่งมีตัวแปรและเงื่อนไขการเตือนภัยที่แตกตางกัน เพื่อใหการทํางานของระบบทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชประโยชนในดานการบริหารจัดการน้ําและโครงการวิจัยตอเนื่องดานอื่นๆ ผูแทน
กรม น ไดเขารวมประชุมชี้แจงเพิ่มเติม วา เนื่องจากเกิดภาวะอุทกภัยและดินถลมในประเทศ ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยอาจไดรับความเดือนรอน จึงจําเปนตองมีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา ซึ่งกรมฯ ไดรับงบประมาณ
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาใชจายโครงการการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาEarly Warning
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ประกอบดวยคาจางดําเนินการ ศึกษา ทบทวน ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบเตือนภัยที่เหมาะสม จํานวน
๘๐๓ หมูบ าน ซึ่งแตละหมูบานมีความแตกตางกันในทางภูมิศาสตร จึงจําเปนตองมีการศึกษาพื้นที่แตล ะ
หมูบานกอนในการดําเนินการครั้งนี้ จําเปนตองใชเทคโนโลยีเฉพาะและผูรับจางที่มีความชํานาญพิเศษ
ขอหารือ
กรมฯ จึงขอหารือวาจากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน การที่กรมฯ ไดดําเนินการจางตามระเบียบฯ ขอ 77 (2)
ซึ่งเปน การจา งที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกนั้น เปนการดําเนินการถูกตองตามระเบียบฯ หรือไมอยางไร และ
หากไมสามารถดําเนินการได กรมฯ จะตองดําเนินการอยางไร
แนววินิจฉัย
โดยหลักการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม การจาง
ที่ปรึกษา หมายความถึง การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง
อาคารดวยเงินงบประมาณซึ่งการจางที่ปรึกษาจะเปนงานบริการทางวิชาการที่ตองใชความรูความสามารถ
ในทางวิชาการของที่ปรึกษาเปนการเฉพาะโดยที่ปรึกษาจะเปนผูกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการทํางานเอง
สว นราชการผูวา จา งเพีย งแตจ ะกํา หนดแนวทางการดํา เนิน งานเปน กรอบกวา ง ๆ ใหที่ป รึก ษาเทา นั้น
โดยวิธีการจัดหามี 2 วิธี ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ซึ่งใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนด
ไวในระเบียบฯ ขอ 83 และการจางที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก คือ การจางที่ปรึกษาที่ไมอยูในเงื่อนไขอยาง
ใดอยางหนึ่งในการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และการจางที่ปรึกษานั้นจะตองเปนที่ปรึกษาที่มีรายชื่อในศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังเทานั้น เนื่องจากกรณีนี้ ปรากฏขอเท็จจริงตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย ที่สํานักงบประมาณ จัดสรรใหระบุวาเปนรายจายในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวย
ตํ่ากว า 10 ล านบาท รวม 1รายการ (รวม 803หนว ย) โดยเปน คาติดตั้งระบบเตือนภัย ลว งหนา Early
Warning สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 803 หมูบาน ถือไดวาเปน
งานจางทําของที่กรม น จะตองดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตามระเบียบในสวนที่ 2 มิใชการจางที่ปรึกษา
ตามระเบียบฯ ในสวนที่ 3 ดังนั้น กรณีนี้ กรมฯ จึงชอบที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนัยหลักการของระเบียบ
ในสวนที่ 2 ตอไป
ตัวอย า งที่ 6 สํ านั กงาน ส หารื อการจั ดจ างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะหตนแบบแนวทางการสํารวจ
สถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สํานักงาน ส มีความประสงคที่จะจัดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ ยวของประเทศไทย ขอมู ลสนั บ สนุ นใหกับ หนว ยงานภาครัฐ ใชในการกําหนดนโยบายและกําหนด
เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาในนโยบาย ITดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ใหเปนไป
อย า งมี ร ะบบและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สํ า หรั บ นําไปใชในการส งเสริ มอุตสาหกรรมการทองเที่ย ว เพื่อ กระตุ น
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก สํานักงาน ส มีความประสงค
ที่จะจัดจ างที่ปรึกษาจากศูนยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง โดยวิธีตกลง ทําการศึกษา
วิเคราะหตนแบบแนวทางการสํารวจขอมูลดังกลาว ในวงเงิน 1,150,000บาท
ขอหารือ
สํานักงาน ส จะสามารถจัดจางที่ปรึกษาจากศูนยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง โดยวิธีตกลง
ไดหรือไม หรือจะตองดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยวิธีใด
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แนววินิจฉัย
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 83 (4) ไดกําหนดให
สวนราชการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ในกรณีที่เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุนใหดําเนินการจางไดโดยตรง
ประกอบกับตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 17 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2531 และ
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว 2314ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538 กําหนดใหมหาวิทยาลัย
ของรัฐไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใหบริการดานวิชาการและการวิจัยในขอบเขตสาขาวิชา ที่จัดใหมีการเรียน
การสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยใหสวนราชการสั่งจางหรือใชบริการดานวิชาการและวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยวิธีตกลงได โดยอนุโลม
ดังนั้น กรณีตามขอหารือ หากปรากฏขอเท็จจริงวา มหาวิทยาลัยของรัฐแหงนั้น ไดเปดใหมีการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้น สํานักงาน ส ก็สามารถจางมหาวิทยาลัยแหงนั้นไดโดยวิธีตกลง ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือเวียน กวพ. ดังกลาวขางตน
ตัวอยางที่ 7 ขอหารือการจางสถาบันการศึกษาดําเนินการออกแบบและติดตั้งระบบคาดการณคุณภาพน้ํา
หนวยงานแจงวา ไดดําเนินโครงการพิจารณาออกแบบและติดตั้งระบบคาดการณคุณภาพน้ํา ปริมาณน้ํา
ในทะเลสาบสงขลา เพื่อวางแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ํา โดยโครงการดังกลาวไดกําหนดแนวทาง
ใหจางสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่เปนผูดําเนินการ ในลักษณะของงานเปนการผสมผสานระหวางงานจางเหมา
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร การจัดหาและติดตั้งอุปกรณวัดคุณภาพน้ําและงานดานวิชาการประกอบดวย
1. พิจารณาออกแบบคาดการณคุณภาพน้ําและปริมาณน้ําของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
2. จัดหาและติดตั้งอุปกรณวัดคุณภาพน้ําและปริมาณน้ําในทะเลสาบสงขลา
3. พั ฒ นาและทดสอบแบบจํ า ลองคณิต ศาสตรที่ ส ามารถวิเคราะห คุณภาพน้ํ า และปริ มาณน้ํา ใน
ทะเลสาบ
4. ดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาฯ
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2531 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 0202/ว 17 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2531 อนุมัติใหทุกมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการ
ใหบริการดานวิชาการและการวิจัย ในขอบเขตสาขาวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดย
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ที่มีก ฎหมายบัญ ญัติใ หมีฐ านะเปน สว นราชการสว นทอ งถิ่น หรือ หนว ยงานอื่น ของรัฐ ไดโ ดยกรณีพิเ ศษ
โดยหนวยงานเห็นวา การจางมหาวิทยาลัยของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีไมไดกําหนดรวมถึงงานในลักษณะ
ของงานจางเหมาติดตั้งระบบฯ และการจัดหาอุปกรณไว
ขอหารือ
หนวยงานหารือวา หากกรมฯ จางสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐใหดําเนินโครงการนี้ จะสามารถ
กระทําไดหรือไม
แนววินิจฉัย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2531 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
0202/ว 17 ลงวั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ 2531 อนุ มัติ ใหม หาวิทยาลั ย ของรั ฐ ได รับ สิทธิ พิเ ศษเกี่ย วกับ การ
ใหบริการดานวิชาการและการวิจัย ในขอบเขตสาขาวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
โดยในเรื่องการจางที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กวพ. ไดมีหนังสือแจงเวียนหนวยงานตาง ๆ ตามหนังสือ
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สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ( กวพ) 1204/ว 2314 ลงวันที่ 14มีนาคม 2538 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจาง
มหาวิ ทยาลั ยของรัฐ ในการบริการดา นวิ ชาการและการวิจัย โดยกําหนดวา ในกรณีที่สว นราชการมีความ
ประสงคจะจางมหาวิทยาลัยของรัฐใหบริการดานวิชาการและการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของการจางที่ปรึกษาตามระเบียบฯ ใหสวนราชการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
กรณีตามที่หารือเปนประเด็น หนวยงานจะจางสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อดําเนินโครงการฯ
ซึ่งมีทั้งในสวนของงานดานวิชาการและในสวนของการจางเหมาติดตั้งระบบฯ และการจัดหาอุปกรณ โดยในสวน
ของงานดานวิ ชาการซึ่งเปน สว นหนึ่ งของการจางที่ป รึกษา หนวยงานสามารถที่จะดําเนินการจางสถาบัน
การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐได ตามหนังสือ กวพ. ขางตน สําหรับในสวนของการจางเหมาติดตั้งระบบฯ
และการจัดหาอุปกรณตามโครงการดังกลาว มิใชเปนการใหบริการดานวิชาการและการวิจัย ซึ่งไมเปนไปตาม
หลั กเกณฑ ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี ดั งกล า ว ดั งนั้ น หน วยงานจึ งไม อาจจ างสถาบั นหรื อมหาวิ ทยาลั ยของรั ฐ
ใหดําเนินการตามโครงการดังกลาว โดยอาศัยสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีได
การจางออกแบบ และควบคุมงานกอสราง
การดําเนินการในเรื่องของการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาคารของสวนราชการ สวนราชการ
จะตองถือปฏิบัติต ามหลักเกณฑการออกแบบ และหรือควบคุมงานกอสรา งอาคาร ของสวนราชการ
แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0204/ว 44 ลงวัน ที่ 22 มีนาคม 2536 กอน
จึงจะดําเนินการจางเอกชนออกแบบและควบคุมงาน ตามหมวดที่ 2 สวนที่ 4 ของระเบียบฯ 35 ได
1. การออกแบบกอสรางอาคาร
เมื่อไดทราบยอดเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจายประจําปแลว สวนราชการจะตองดําเนินการ
ออกแบบก อสรางอาคารโดยเร็ว ถาสว นราชการนั้น ไมมีห นว ยงานออกแบบกอสราง หรือมีแตไมส ามารถ
ดํา เนิ น การออกแบบก อ สร า งได ให มี ห นั ง สือ ขอความรว มมือ จากกรมโยธาธิก ารฯ กรมศิล ปากร และ
สวนราชการอื่นที่มีหนวยงานออกแบบกอสรางอยางนอยอีกหนึ่งแหง อยางชาภายใน 30 วัน นับแตวัน ที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับ
สวนราชการที่ไดรับการติดตอจะแจงตอบเปนหนังสือภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องวาจะรับออกแบบ
ไดหรือไม เมื่อสวนราชการเจาของงบประมาณไดรับแจงเปนหนังสือจากสวนราชการที่ไดรับการรองขอให
ออกแบบกอสรางวา สามารถออกแบบไดแลว ก็ใหแจงตอบภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
กรณีที่ไดรับแจงจากสวนราชการที่ขอความรวมมือวา ไมสามารถดําเนินใหได หรือไมไดแจงเปนหนังสือภายใน
กําหนดเวลาขางตน ใหทวงถามทันที และเมื่อพนกําหนดเวลา 15 วันนับจากวันที่ทวงถามและยังไมไดรับ
คํา ตอบใหสว นราชการเจา ของงบประมาณจา งเอกชนออกแบบกอ สรา งอาคาร โดยขอทํา ความตกลง
ดานการเงินกับสํานักงบประมาณตอไป
2. การควบคุมงานกอสรางอาคาร
สว นราชการที่ไ มส ามารถดํา เนิน การควบคุม งานกอ สรา งไดเ อง และเปน กรณีที่ไ ดรับ ความรว มมือ จาก
กรมโยธาธิการฯ กรมศิล ปากร หรือสว นราชการอื่น ดําเนิน การออกแบบกอสรางให เมื่อมีการพิจ ารณา
ใหค วามเห็น ชอบที่จ ะดํา เนิน การจา งกอ สรา งตามระเบีย บฯ ขอ 29 แลว ใหมีห นัง สือ ขอความรว มมือ
สวนราชการที่ดําเนินการออกแบบ เพื่อสงเจาหนาที่มาควบคุมงานกอสรางฯใหสวนราชการที่ไดรับการติดตอ
แจงตอบเปนหนังสือภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องถาสวนราชการแจงตอบวาสามารถดําเนินการใหได
ก็ใหสวนราชการเจาของเรื่องทําหนังสือแจงตอบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

46

กรณีที่ไดรับแจงจากสวนราชการที่ขอความรวมมือวาไมสามารถดําเนินการใหได หรือไมไดรับแจงเปนหนังสือ
ภายในกําหนดเวลา หรือเปนกรณีที่ไดจางเอกชนออกแบบกอสราง ใหสวนราชการจางเอกชนเปนผูควบคุมงาน
กอสราง โดยขอทําความตกลงดานการเงินกับสํานักงบประมาณตอไป
นอกจากกรณีที่ไดรับความรวมมือจากกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือสวนราชการอื่นดําเนินการออกแบบ
กอสรางใหหากสวนราชการมีความประสงคจะขอความรวมมือกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือสวนราชการ
อื่นๆ เพื่อสงเจาหนาที่มาควบคุมงานกอสรางอาคารก็ใหกระทํา
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บทที่ 4 แนวทางการตรวจสอบการจางที่ปรึกษา
 วัตถุประสงคของการวางแนวการตรวจ
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหการตรวจสอบเปนไปอยางเปนขั้นเปนตอน
2. เพื่อเปนมาตรฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบ
3. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแนวการตรวจสอบในครั้งตอไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

1) การจัดทํารายงานขอจาง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 78 กําหนดวา กอนดําเนินการจาง
ที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงาน
เสนอหัวหนาสวนราชการ เพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการและความจําเปน
ที่จะตองวาจางที่ปรึกษา โดยรายงาน
จะต อ งมี เ นื้ อ หาสาระในเรื่ อ งต า ง ๆ
ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง
ที่ปรึกษา
(2) รางขอบเขตโดยละเอียดของงาน
ที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(4) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
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ประเด็นตรวจสอบ

แหลงขอมูล

1) การขอจางที่ปรึกษาไดจัดทํารายงานของจางที่ปรึกษา หรือไม - หนั ง สื อ รายงานขอจ า งที่
 จัดทํา
 ไมจัดทํา
ปรึ ก ษาเสนอหั ว หน า ส ว น
2) รายงานขอจางที่ปรึกษามีเนื้อหาสาระครบถวนตามระเบียบฯ ราชการใหความเห็นชอบ
ขอ 78 หรือไม
 ครบถวน
 ไมครบถวน
3) รายงานขอจางที่ปรึกษาระบุวิธีการดําเนินการจางที่ปรึกษา
 ระบุ
 ไมระบุ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ

(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(6) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตอง
จางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) องค ป ระกอบและหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการจางที่ปรึกษา
2) การแตงตั้งคณะกรรมการ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย 1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ หรือไม
จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก การพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ข
 มี
 ไมมี
เพิ่มเติม ขอ 79 80 และ 81
2) องคประกอบคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ ประกอบดวย
- คณะกรรมการดํ าเนิ นการจ าง ประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการอยางนอย 4 ทาน
ที่ ปรึ กษาแ ล ะ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
 ครบ
 ไมครบ
คณะกรรมการ
3) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ แตงตั้งจากขาราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ
 ใช
 ไมใช
4) สวนราชการไดกําหนดอํานาจหนาที่คณะกรรมการดําเนินการ
จางที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบฯ ขอ 88 หรือไม
 กําหนด
 ไมกําหนด
5) ในการประชุมของคณะกรรมการดํา เนิน การจางที่ป รึกษา
มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดหรือไม
 ใช
 ไมใช
คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
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แหลงขอมูล

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษา
- รายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษา

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ

แหลงขอมูล

6) คะแนนการคัดเลือกที่ปรึกษาในเอกสารการใหคะแนนของ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การจ า งที่ ป รึก ษามี ความถู กตอ งตรงกั บ
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา หรือไม
 ใช
 ไมใช
3) การปฏิ บั ติ ใ นการจ า ง การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเปนไป
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 85 – 88 กําหนด
- จัดทําหนังสือเชิญชวน
- พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
- พิ จ ารณาข อ เสนอด า นราคา
โดยพิจารณาอัตราคาจางและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจาง
และเจรจาตอรอง
- พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนด
ในสัญญา
- รายงานผลการพิ จ ารณาและ
ความเห็นตอหัวหนาสวนราชการ

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

- รายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษา
- ห นัง สือ รา ยง าน ผ ล กา ร
ดํา เนิ น การพิจ ารณาคัด เลื อ ก
ที่ ป รึ ก ษาให เ หลื อ น อ ยราย
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
พิจารณา
2) คณะกรรมการดํา เนิน การจา งที่ป รึกษาคัดเลือกที่ป รึกษา - หนังสือเชิญชวนใหที่ปรึกษา
ยื่ น ข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค
ใหเหลือ...........ราย
และราคา
3) เมื่ อ ดํา เนิ น การคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาให เ หลื อ น อ ยรายแล ว - TOR
มีการรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาหรือไม
- หลักฐานในการดําเนิน การ
 รายงาน
 ไมรายงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ
- หลั ก ฐานการให ค ะแนนที่
ปรึกษาแตละราย
- ขอเสนอทางดานเทคนิคและราคา

1) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ ดําเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษา โดย
 ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองคการระหวางประเทศ
เปนตน
 ขอรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาจากศู น ย ข อ มู ล ที่ ป รึ ก ษาไทย
กระทรวงการคลัง
 มี ร ายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมอยู แ ล ว
(พิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไมตองดําเนินการขอรายชื่อ)
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ
4) ในการเชิญชวนใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและ
ราคา ไดมีการแจงขอมูลใหที่ปรึกษาเขาใจในเรื่องใดบาง
 ลักษณะงานที่ดําเนินการ
 การจัดทําขอเสนอดานเทคนิค
- แนวความคิดการดําเนินงาน
- รายละเอียดของแผนการดําเนินงาน
- การจัดองคกรและบุคลากรดําเนินงาน
- ขอเสนออื่นๆ ที่คาดวาจะเปนประโยชนตอโครงการ
- ประวัติผลงานและประสบการณของบุคลากรหลัก
 ผลงานของบริษัทฯ สําหรับผลงานไดมีการระบุลักษณะ
ผลงานไวชัดเจนหรือไม เชน ผลงานตองมีลักษณะเดียวกับงาน
ที่ ต อ งการจ า งที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผลงานต อ งเป น ผลงานที่ เ ป น
ผลสําเร็จยอนหลังไมเกิน 5 ป ฯ
 การจัดทําขอเสนอดานราคาจะตองมีรายละเอียดอยางนอย
ดังนี้ จํานวน คน-เดือน (Man-Month) อัตราจางบุคลากรทั้งหมด
และคาใชจายในการดําเนินงาน
 การจัดสง การรับขอเสนอ
 อื่น ๆ ระบุ..............................
5) การจัดทํา TOR มีความชัดเจนและกําหนดประเด็นตาง ๆ
ที่ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการไวอยางชัดเจน TOR ทั้งปริมาณและ
คุณภาพงานของที่ปรึกษา ใชหรือไม
ใช
ไมใช

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
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แหลงขอมูล

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ
6) คณะกรรมการฯ ได ดํา เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
ที่ปรึกษาแตละรายวาเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับที่ปรึกษา
รายอื่น หรือไม
 ตรวจ/มีผลประโยชนรวมกัน
 ตรวจ/ไมมีผลประโยชนรวมกัน
 ไมไดดําเนินการตรวจสอบ
7) คณะกรรมการฯ เชิญชวนใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิค
และราคา โดย
 ใหที่ปรึกษายื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอ
ทางดานราคาพรอมโดยแยกเปน 2 ซอง
 ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคซองเดียว
 อื่น ๆ ………………………………………….
8) คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคเปรียบเทียบ
กับหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก ดังตอไปนี้
 ผลงาน/ประสบการณที่ปรึกษา(พิจารณาจากประสบการณ
ที่ผานมาเกี่ยวของและสอดคลองโดยตรงกับงานทีก่ ําหนดไวใน
TOR หรือไม)
 ผลงานของที่ปรึกษากรณีเปนกิจการรวมคาไดจดทะเบียน
เป น นิ ติ บุ ค คลใหม ( จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดานผลงาน
กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคา
ที่เขาประกวดราคาได)

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
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แหลงขอมูล

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ
 ผลงานของที่ปรึกษากรณีเปนกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลใหม (โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในเอกสารประกวดราคา เว น แต ใ นกรณี ที่ กิ จ การร ว มค า ได มี
ขอตกลงระหวา งผูเ ขารว มคา เปน ลายลั กษณ อักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับ ทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซอง
ประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูรวมคาหลักรายเดีย ว เปน ผลงานกอสรางของกิจ การรว มคา
ที่ยื่นเสนอราคาได)
 วิธีการดําเนินงาน (พิจารณาโดยประเมินความรูความเขาใจ
ของที่ปรึกษาในงานที่กําหนดไวใน TOR ความถูกตองเหมาะสม
ของแผนการ เปนตน)
 บุคลากร (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณของที่ปรึกษา
ที่เสนอมาดําเนินงาน)
9) เกณฑในการพิจ ารณาใหคะแนนขอเสนอทางดานเทคนิค
ไดกําหนดคาคะแนนในแตละหัวขอยอยหรือไม
 ใช
 ไมใช

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
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แหลงขอมูล

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ
10) คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาขอเสนอดานการเงินโดยพิจารณา
ความเหมาะสมของคาใชจายตาง ๆ รวมทั้งวิธีการเบิกจายเงิน
ในเรื่องใดบาง ดังตอไปนี้
 อัตราคาตอบแทนบุคลากรหลัก
 อัตราคาตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
 คาใชจายอื่น ๆ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงและ ที่พัก, คาใชจาย
ในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ, คาเดินทางภายในประเทศ,
คาวัสดุอุปกรณ และคาจัดทํารายงาน เปนตน
 การเบิกจายแบบเหมาจาย โดยแบงวงเงินคาจางตามสัญญา
เปนงวด ๆ
11) คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเจรจาตอรองกับที่ปรึกษา หรือไม
 เจรจาตอรอง
 ไมไดเจรจาตอรอง
12) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯไดรายงานผลการพิจารณา
และความเห็นตอหัวหนาสวนราชการ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
13) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาคัดเลือก
ที่ปรึกษาโครงการฯ เปนหนวยงานประเภทใด
 เอกชน
 สวนราชการ
 สถาบันการศึกษา
14) การสั่งจางที่ปรึกษาฯ ครั้งนี้อยูในอํานาจของ
 หัวหนาสวนราชการ  อื่น ๆ…………………………..

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา
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แหลงขอมูล

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

4) การตรวจสอบการบริหาร สัญญา/รางขอบเขตของงาน (TOR)
สัญญาและการเบิกจายเงิน
คาจางเปนไปตามที่กําหนด
ไวในสัญญาจางที่ปรึกษา
- ขอกําหนดโครงการ (TOR)
เงินจายลวงหนาเงินประกัน
ผลงาน ระยะเวลาการทํางาน
ค า จ า ง แ ล ะ วิ ธี ก า ร จ า ย
คาจาง คาปรับ เปนตน
- พิจารณาการบริหารสัญญา
เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา
- พิจารณาสงมอบงานเปนไป
ตามงวดงานที่กําหนดไวใน
สั ญ ญาหรื อ ไม หากเกิ ด
ความลา ชาไดมีการติดตาม
เรงรัดผูรับจางหรือไม
- ตรวจรับงานจางตามขอเสนอ
โครงการ และรายงานผล
การตรวจรับงาน รวมถึงการ
ขออนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น
ตามสัญญา

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

ประเด็นตรวจสอบ

แหลงขอมูล

1) สัญญาฯ ระบุขอบขายของงานเปนไปตามขอกําหนดโครงการ - สัญญาการจางที่ปรึกษา
(TOR) ใชหรือไม
- หลักประกันสัญญา
 ใช
 ไมใช
- หนังสือการสงมอบงานของ
2) สัญญาจางที่ปรึกษาไดมีการติดอากรแสตมปครบถวนตามที่กฎหมาย ผูรับจาง
- รายงานการตรวจรั บ ของ
กําหนดหรือไม
คณะกรรมการ
 ครบ
 ไมครบ
- ใบเสร็จรับเงิน
3) มีการเรียกหลักประกันสัญญาจากที่ปรึกษาหรือไม
- ใบสําคัญเบิกจายเงินคาจาง
 มี
 ไมมี
ที่ปรึกษา
กรณีมี เปนหลักประกันประเภทใด....................................... - หนั ง สื อ เร ง รั ด ติ ด ตามงาน
4) สัญญาฯ ไดระบุการจายเงินลวงหนาใหแก ที่ปรึกษาหรือไม ผู รั บ จ า ง (กรณี ส ง มอบงาน
 ระบุ
 ไมระบุ
ไมเปนไปตามกําหนดเวลา)
กรณีระบุอัตรารอยละ............ของเงินคาจางตามสัญญาและ - หนังสือแจงสงวนสิทธิ์คาปรับ
ไดมีการเรียกหลักประกันเงินจายลวงหนาหรือไม
(กรณีกรณีผูรับจางสงมอบงาน
ไมเปนไปตามกําหนดเวลา)
 เรียกหลักประกัน  ไมเรียกหลักประกัน
5) สัญญาฯ ไดระบุและอัตราคาปรับในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด หรือไม
 ระบุ
 ไมระบุ
6) ผูรับจางสงมอบงานเปนไปตามงวดงานที่ระบุไวในสัญญาหรือไม
 เปนไปตามงวดงาน  ไมเปนไปตามงวดงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ/คูมือ

ประเด็นตรวจสอบ

แหลงขอมูล

7) เมื่อผูรับจางสงมอบงานและคณะกรรมการฯ ไดตรวจรับงานแลว
มีการแจงผลการตรวจรับงานใหผูที่เกี่ยวของทราบ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
8) การจายเงินคาจางเปนไปตามสัญญาหรือไม
 เปนไปตามสัญญา  ไมเปนไปตามสัญญา
9) การจา ยเงิน คา จา งแตล ะงวดมีก ารหัก เงิน คา จา งเพื่อ เปน
หลักประกันผลงานตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือไม
 มี
 ไมมี
10) ในกรณี ผู รั บ จ า งส ง มอบงานไม เ ป น ไปตามกํา หนดเวลา
คณะกรรมการฯ ไดเรงรัดติดตามกับผูรับจาง ใชหรือไม
 มี
 ไมมี
11) ในกรณีผูรับจางสงมอบงานไมเปนไปตามกําหนดเวลา ไดแจง
สงวนสิทธิ์คาปรับ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
5. เรื่องอื่น ๆ

สัญญา/รางขอบเขตของงาน (TOR)

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการจางที่ปรึกษา

1) การเริ่มดําเนินการหาตัวที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางสัมพันธ - รายงานขอความเห็ น ชอบ
กับการดําเนินการหาตัวผูรับจางกอสรางหรือไม (สอดรับกัน)
จางที่ปรึกษา
 ใช
 ไมใช
- รายงานขอความเห็ น ชอบ
2) มีการนําเอา TOR และขอเสนอดานเทคนิค มาเปนสวนหนึ่ง จางกอสราง
- ประกาศฯ /หนังสือเชิญชวน
ของสัญญาหรือไม
- TOR
 มี
 มีไมครบทั้งสองอยาง  ไมมี
- สัญญาการจางที่ปรึกษา
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