
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
 

11.  เรื่อง 
 

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

กองการพัสดุ 
กรมทางหลวง                                              กระทรวงการคมนาคม 

 



 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

วนัทีจ่ัดท า 
         ก.ย. 60 
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1.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานการจา้งท่ีปรึกษา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.  ขอบเขต 
 ครอบคลุมการปฏิบติังานการจา้งท่ีปรึกษาทุกวธีิ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  นิยาม 
 งานจา้งท่ีปรึกษา  หมายถึง งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาหรือแนะน า
แก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวจิยั หรือดา้นอ่ืนท่ีอยูใ่นภารกิจของรัฐหรือของ
หน่วยงานของรัฐ กระท าได ้3 วธีี ดงัน้ี 
 (1)  วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป  ใหใ้ชก้บังานท่ีไม่ซบัซอ้น งานท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ าของหน่วยงาน  
                     ของรัฐ หรืองานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถท างานนั้นไดเ้ป็นการทัว่ไป  
 (2)  วธีิคดัเลือก ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี  
        -  ใหว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  
        -  เป็นงานท่ีซบัซอ้น ซบัซอ้นมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะท่ีจะด าเนินการโดยวธีิประกาศเชิญชวน  
                        ทัว่ไป 
        -  เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั  
        -  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
 (3)  งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
        -  ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก หรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ  
                         ขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
        -  งานจา้งท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 .- บาท 
        -  เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งใหท่ี้ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค        
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                     -   เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน  
                         5,000,000.- บาท 

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

 

 
   
 

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

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ                                                                                                              
ผูรั้บมอบอ านาจ      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ   1   
งานจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference)   และราคากลาง 

    พิจารณา      2   
 

2 

เห็นชอบ 

     พิจารณา     4 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

     พิจารณา      6 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

เร่ิมตน้ 

 

               จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา          3 
                (Terms of Reference) และราคากลาง 

 

       จดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา  พร้อมขออนุมติั        5 
        แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา ฯ 
          และขออนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
                     ท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง 
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1 

 

   เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

เจา้หนา้ท่ี 

            ขอความเห็นชอบผูมี้อ  านาจสัง่จา้งพร้อม          10 
                แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ    

 

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

        พิจารณา     9 

 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี   

พิจารณาขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา  8   
                     พร้อมรายงานผลการพิจารณา 

 
รายงานผลการพิจารณา 

  9 

                       จดัท าสญัญางานจา้งท่ีปรึกษา             13 
เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

ไม่เห็นชอบ 

 

   เห็นชอบ 

สร้างโครงการในระบบ e-GP   และประกาศราคากลาง    7 
ข้ึนเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง และเวบ็ไซตห์น่วยงาน, 
จดัท าหนงัสือแจง้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา,  
ท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหน่ึง ท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมท่ีจะวา่จา้งงานนั้นให้เขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

 

        พิจารณา  11 

 

                            ประกาศผลการพิจารณา             12 
                              แจง้ผลการพิจารณา                       

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

3 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ, 
เจา้หนา้ท่ี 

ส้ินสุด 

 

บริหารสญัญา และตรวจรับพสัดุ    14 

2 
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5.  ขั้นตอนการปฏบิัติงาน งานจ้างทีป่รึกษาโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 
เจา้หนา้ท่ี 1.  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 

     ก าหนดร่างขอบเขตของงานจา้ง 
     ท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
      และราคากลาง 

จดัท าหนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ  
งานจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference)และราคากลาง 
         

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

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

คณะกรรมการ 
ก าหนดร่าง
ขอบเขตของ
งานจา้ง 
ท่ีปรึกษา 
(Terms of 
Reference) 

และราคากลาง 

3.  จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้ง 
     ท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
      และราคากลาง 

1.  จดัท าร่างขอบเขตของงานโดยละเอียด ใหเ้หมาะสมกบั 
      เงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 
2.  จดัท าราคากลาง 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

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

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

5.  จดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา 
     พร้อมขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     ด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ และขอ 
      อนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณ      
     ท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง 

1.  เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษาผา่นหวัหนา้  
     เจา้หนา้ท่ีเพื่อขอความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงาน  
     ของรัฐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      -  เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา 
      -  ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา 
          (Terms of Reference) 
      -  คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง 
      -  ราคากลางงานจา้งท่ีปรึกษา 
      -  วงเงินท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ 
          วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือท่ีจะจา้งใน  
          คร้ังนั้นทั้งหมด ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ี 
          ประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น                    
       -  ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงาน 
      -  วธีิจา้งท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีจะตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดย 
          วธีินั้น 
2.  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษา  
     โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
3.  ขออนุมติัตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
      และราคากลาง 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

6.  พิจารณา พิจารณาอนุมติัรายงานขอจา้งท่ีปรึกษา, แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก, ตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง  
-  กรณีเห็นชอบ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการต่อไป                    
-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีเพื่อทบทวน 
(อ านาจอนุมติัเป็นไปตามค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/115,124/2560 
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560)                                                   
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ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

เจา้หนา้ท่ี 7.  สร้างโครงการในระบบ e-GP 
     และประกาศราคากลางข้ึนเวบ็ไซต ์
     กรมบญัชีกลาง และเวบ็ไซต์ 
     หน่วยงาน,  จดัท าหนงัสือแจง้ 
     คณะกรรมการด าเนินงานจา้ง 
      ท่ีปรึกษา,  ท าหนงัสือเชิญชวน 
      ท่ีปรึกษารายใดรายหน่ึงท่ีมี 
      คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะวา่จา้ง 
      งานนั้นใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

1.  สร้างโครงการในระบบ e-GP  
2.  ประกาศราคากลางข้ึนเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง และ 
       เวบ็ไซตห์น่วยงาน 
3.  จดัท าหนงัสือแจง้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา  
      ทราบ 
4.  ท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบติั 
      เหมาะสมท่ีจะวา่จา้งงานนั้นใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานจา้ง
ท่ีปรึกษา, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

8.  พิจารณาขอ้เสนอ และตรวจสอบ 
     เอกสารการเสนอราคา พร้อม 
     รายงานผลการพิจารณา 
 

1.  คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาขอ้เสนอดา้นคุณภาพ  
     ของท่ีปรึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง 
     ซ่ึงมีคุณภาพ และคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
      มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจา้ง          
      คร้ังนั้น 
2.  ตรวจสอบคุณสมบติัของท่ีปรึกษา ใบเสนอราคา และ 
      เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไข          
3.  เจรจาต่อรองราคากบัท่ีปรึกษารายนั้น 
4.  พิจารณารายละเอียดท่ีจะก าหนดในสัญญา 
5.  จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมดว้ย 
        เอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อ 
      สั่งการ เสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี  
      รายการดงัต่อไปน้ี 
      -  รายละเอียดงานจา้งท่ีปรึกษา 
      -  รายช่ือท่ีปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และขอ้เสนอของ 
          ท่ีปรึกษาทุกราย 

 



 
ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอียดวธีิปฏิบติั 

        -  รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ 
          ผลประโยชน์ร่วมกนั 
      -  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พร้อมเกณฑ์ 
          การใหค้ะแนน 
      -  ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนน 
         ขอ้เสนอของท่ีปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผลสนบัสนุน 
         ในการพิจารณา 

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

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

เจา้หนา้ท่ี, 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

10.  ขอความเห็นชอบผูมี้อ านาจ 
       สั่งจา้ง พร้อมแต่งตั้ ง  
       คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ด าเนินการขอความเห็นชอบผูมี้อ านาจสั่งจา้ง พร้อมขออนุมติั 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
          

หวัหนา้
หน่วยงานของ
รัฐ หรือ ผูรั้บ
มอบอ านาจ 

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

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

12.  ประกาศผลการพิจารณา และ 
        แจง้ผลการพิจารณา 
 

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

13.  จดัท าสัญญางานจา้งท่ีปรึกษา 1.  ประสานงานขอเอกสาร และแจง้ลงนามในสัญญา          
2.  ตรวจสอบหลกัประกนัสัญญา และท าหนงัสือขออนุมติั 
      หลกัประกนัสัญญา 
3.  ท าหนงัสือขออนุมติัหนงัสือมอบอ านาจลงนามในสัญญา          
4.  จดัท าสัญญา 
5.  จดัส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือซ่ึงมีมูลค่า 
     ตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทข้ึนไป ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
      ให ้และกรมสรรพากร ภาย 30 วนั นบัแต่วนัท่ีท าสัญญา 
      หรือขอ้ตกลง โดยผา่นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย  
      อิเล็กทรอนิกส์ ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด    
      

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ, 
เจา้หนา้ท่ี 

14.  บริหารสัญญา และตรวจรับ 
       พสัดุ 

1.  ก ากบัและติดตามงานจา้งท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข 
      ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา หรือขอ้ตกลง         
2.  ตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษา ณ ท่ีท าการของผูว้า่จา้ง หรือ 
     สถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง กรณีตรวจรับ 
      ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีในสัญญาหรือขอ้ตกลงก าหนดไว ้
      จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐก่อน          
3.   ตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษาใหค้รบถว้นตามเง่ือนไขท่ี  
      ไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง โดยปกติให้ 
       ตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษาในวนัท่ีท่ีปรึกษาน าผลงาน 
       มาส่ง และใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว 
4.  เม่ือตรวจถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
      หรือขอ้ตกลงแลว้ ใหรั้บงานจา้งท่ีปรึกษาไว ้และถือวา่ 
      ปรึกษาไดส่้งมอบงานถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีท่ีปรึกษา 
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         น าผลงานมาส่ง แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ี พร้อมกบัท าใบ 
       ตรวจรับ โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ยสองฉบบั 
       มอบแก่ท่ีปรึกษา 1 ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ี 1 ฉบบั เพื่อ 
       ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน              
        -  ในกรณีท่ีเห็นวา่ผลงานท่ีส่งมอบมานั้น มีรายละเอียด 
             ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาหรือขอ้ตกลง 
              ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
              เพื่อทราบหรือสั่งการแลว้แต่กรณี 
5   ในกรณีกรรมการตรวจรับพสัดุไม่ยอมรับงาน ให้ 
      กรรมการดงักล่าวท าความเห็นแยง้ไว ้แลว้ใหเ้สนอ 
      หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา้ 
      หวัหนา้หน่วยงานของรัฐสั่งการใหรั้บผลงานนั้นไว้ 
      จึงด าเนินการ ตามขอ้ 4 
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10.  เอกสารอ้างองิ 
 -  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 69-78  
 -  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ . 2560                  
ขอ้  103 – 130 
 -  กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ขอ้ 2     
 -    ค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/115/2560 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560                                             
             -    ค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1/124/2560 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560                                            

 
 


