
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

o การบริหารสญัญา 

o การตรวจรบัพสัดุ 
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o พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93-99 

การทําสญัญา 

o ระเบยีบฯ หมวด 5 ขอ้ 161-174 



สัญญา คอือะไร 

สัญญา เป็นนิตกิรรมอย่างหน่ึง  

ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ม. 149  

ให้ความหมายไว้ว่า 

“การใด ๆ อนัทาํลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร  

มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิตสัิมพนัธ์ขึน้ระหว่างบุคคล  

เพือ่จะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิ” 



การทําสญัญา 

      การลงนามในสญัญา 

o  เป็นอํานาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

o  จะกระทําไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีมี่การอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หดํ้าเนินการต่อไปได ้

       เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีมี่วงเงินเล็กนอ้ย

ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง  

 

 
o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง 

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161 



o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ ์
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o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ ์
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การทําสญัญา 

   การทําสญัญาตอ้งทําตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสํานกังานอยัการสูงสุด 

   จําเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบที่กําหนด และ 
ไม่ทําใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระทําได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะ
เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งสํานกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน 

   ไม่ทําตามแบบและจําเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งสํานกังานอยัการสูงสุด 
พจิารณาก่อน  เวน้แต่การทําสญัญาตามแบบที่เคยผ่านการพจิารณา 
ของสํานกังานอยัการสูงสุดมาแลว้ 

   จําเป็นตอ้งทําเป็นภาษาต่างประเทศ ใหทํ้าเป็น 

 ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัทําสรุปสาระสําคญัเป็นภาษาไทย 

 เวน้แต่ทําสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 

มาตรา 
93  
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การเกดิสัญญาระหว่างภาครัฐกบัเอกชน 

สัญญา 

ประกาศ 
เชิญชวน 

เอกสาร 
ส่วนที ่1,2 

การพจิารณา 
รับราคาของ 
หน่วยงานของรัฐ 

ใบเสนอราคา 

คาํเชิญชวน 

คาํเสนอ 
คาํสนอง 
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1. เตม็รูป (ม. 93) 

    1.1 ทาํสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

    1.2 มีข้อความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกมุ                   

    1.3 ร่างใหม่ 

 

2. ลดรูป (ม. 96 ว.1) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง) 

 

3. ไม่มีรูป (ม.96 ว.2) 

รูปแบบของสัญญา 

สง่ สนง.

อยัการสงูสดุ

พิจารณา 
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แบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

10. สัญญาเช่ารถยนต์ 

6. สัญญาจ้างบริการบาํรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์ 

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์ 

2. สัญญาซ้ือขาย 

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล  
หรือจ้างบริษทัทีป่รึกษา 

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง  

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์  

9. สัญญาแลกเปลีย่น 

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา 
คงทีไ่ม่จํากดัปริมาณ 

7. สัญญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร 

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

13. สัญญาจ้างออกแบบ 
และควบคุมงานก่อสร้าง 

กองการพสัดุภาครัฐ 

15. สัญญาจ้างทาํของ 11 



หลกัการ  

   สัญญามีผลนับตั้งแต่วนัทีคู่่สัญญาได้ลงนามในสัญญา 

ยกเว้น   

   คู่สัญญามีข้อตกลงกาํหนดเงือ่นไขกนัไว้ในสัญญาเป็น

อย่างอืน่ 

ผลของสัญญา 
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   สัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างต่อเน่ือง มีผลย้อนหลงั ? 

อนุมัตยิกเว้นเฉพาะสัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างทีจ่ําเป็นต้องเช่า/จ้าง
ต่อเน่ืองไปในปี งปม.ใหม่ ภายหลงัจากสัญญาเดมิส้ินสุดลง 

 แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทนัภายใน               
วนัที ่ 1 ตุลาคม เน่ืองจาก... 

1. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ยงัไม่มีผลใช้บงัคบั หรือ 

2. ยงัไม่ได้รับอนุมัตเิงนิประจํางวดจากสํานักงบประมาณ หรือ 

3. อนุมัตเิงนิงบประมาณไม่ทนัภายในวนัแรกของปีงบประมาณ 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย                

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 346  

ลงวันที ่8 กนัยายน 2560 
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ผล   ให้ สัญญามีผลย้อนหลังได้ตั้ งแต่วันที่  1  ตุลาคม อันเป็นวันเ ร่ิมต้น 

ปีงบประมาณ หรือวันอืน่อนัเป็นวันเร่ิมต้นปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือวันที่

มกีารเช่าหรือจ้างจริง  แล้วแต่กรณี 

โดยมเีงือ่นไขว่า 

1. หน่วยงานของรัฐได้ดาํเนินการจัดหาไว้แล้วก่อนส้ินปีงบประมาณ     

             และรู้ตวัผู้ให้เช่า หรือผู้รับจ้างทีจ่ะลงนามเป็นคู่สัญญาแล้ว          

             ไม่ว่าจะเป็นรายเดมิ หรือรายใหม่ กต็าม 

2. ผู้มีอาํนาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้เช่า หรือจ้างจากรายที่ได้จัดหาไว้แล้วก่อน

ส้ินปีงบประมาณ  เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน 

ในวันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเร่ิมต้นปีงบประมาณ หรือวันอื่นอันเป็น 

วันเร่ิมต้นปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือวันที่มีการเช่าหรือจ้างจริง  

แล้วแต่กรณ ี

   สัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างต่อเน่ือง มีผลย้อนหลงั ? (ต่อ) 
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o การกําหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) 

 ไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง 
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 การกําหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้ 

(ค่า K)  ไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง 



o การกําหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) 

ไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง 
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การทําสญัญาของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ จะทําเป็น 

ภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศทีห่น่วยงานนั้นตั้งอยู่ 

โดยผ่านการพจิารณาของผูเ้ช่ียวชาญของหน่วยงานก็ได ้

มาตรา 
94  
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การจา้งช่วง 

 หา้มไปจา้งช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

 เวน้แต่ การจา้งช่วงบางส่วนทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 ฝ่าฝืนปรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินของงาน 

ทีจ่า้งช่วง 

คู่สญัญา 

จา้งช่วง 

จา้งช่วง 

มาตรา 
95  
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การทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

(1)การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม.56(1)(ค) 

     การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือ 

     การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข) 

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั 

(3) คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัทําขอ้ตกลง 

(4) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

(5) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

  ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย 

 จะไม่ทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้

 แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง 

มาตรา 
96  
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ (ฉ.1) 
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2) 

22 



23 

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3) 
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3) 
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 ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  เป็นค่าเสียหายทีคู่่สัญญาได้ 

ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย 

 

 ค่าเสียหาย  เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมี 

ความเสียหายเกดิขึน้แล้ว  ต้องพสูิจน์ความเสียหาย 

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย 
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1 

2 

3 

การกาํหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา ขอ้ 
162  
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 วัตถุประสงค์  เพื่อให้งานที่จ้างเป็นไปตามลําดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของ

การก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพื่อให้ 

ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  

การกําหนดจ่ายเงินเป็นงวดน้ัน จึงต้องกําหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงาน

กบังวดเงนิ  

 กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน

และจ่ายเงินข้ามงวดได้ เ ว้นแต่  ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของ 

การก่อสร้างงานที่ส่งมอบน้ัน เป็นอสิระไม่เกีย่วข้องกับงานในงวดก่อนหน้าน้ัน  

และมกีารกาํหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ 

 

การแบ่งงวดงานและงวดเงนิ 

27 



 

สัญญาซ้ือขาย/สัญญาจ้างทัว่ไป 

จ่ายตามวงเงนิทีก่าํหนดในสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 

ราคาต่อหน่วย 

*จ่ายตามเนือ้งานทีท่าํเสร็จจริง 

ราคาเหมารวม 

*จ่ายตามวงเงนิทีก่าํหนดในสัญญา 

 
 

 
 

 

ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
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หลกัประกนัสัญญา 

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี ้

  1. เงินสด 

 2. เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ 

                 ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนัน้ัน 

                 ไม่เกนิ 3 วนัทาํการ  

  3. หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารในประเทศ 

  4. หนังสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทุน 

  5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย 

กองการพสัดุภาครัฐ 
ขอ้ 

167  
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มูลค่าหลกัประกนัสัญญา 

   ร้อยละ 5 ของราคาพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน 

     เว้นแต่ การจัดหาทีสํ่าคญัพเิศษ กาํหนดสูงกว่า 
    ร้อยละ 5  แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้ 

 

 *  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอหรือ 
  เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั 

ขอ้ 
168  

ขอ้ 
169  
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การคนืหลกัประกนัสัญญา 

 
   ให้คนืแก่คู่สัญญา หรือผู้คํา้ประกนัโดยเร็ว และ 

อย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญาพ้นข้อผูกพนั 

ตามสัญญาแล้ว 

   หนังสือคํา้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือ

บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีีผู้่ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ไม่มารับภายในกาํหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ 

คํา้ประกนัให้แก่ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ี

ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือ 

บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ผู้คํา้ประกนัทราบด้วย 

 

 

ขอ้ 
170  
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o ถา้หลกัประกนัสญัญาท่ีคู่สญัญานาํมามอบไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนั

การปฏิบติัตามสญัญาลดลง หรือเสือ่มค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม

ถึงความรบัผิดของคู่สญัญาตลอดอายุสญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  

ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าชา้เป็นเหตุใหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรือ 

วนัครบกําหนดความรบัผิดในความชํารุดบกพร่องตามสญัญา

เปลีย่นแปลงไป 

กรณีมีเหตุทีทํ่าใหห้ลกัประกนัสญัญาเปลีย่นแปลงไป 

o กรณีแกไ้ขสญัญาและมีผลทําใหว้งเงินตามสญัญาเปลีย่นแปลง

ไปจากเดิม โดยมีวงเงินเพิม่ข้ึน  

o ใหคู่้สญัญานาํหลกัประกนัสญัญามาวางเท่ากบัวงเงิน 

หลกัประกนัสญัญาที่ไดเ้พิม่ข้ึน  

o คู่สญัญาตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพิม่เติมใหมี้จํานวนครบถว้นตามมูลค่าที่

กําหนดในสญัญามามอบใหภ้ายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรฐักําหนด  

ขอ้ 
171  
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หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ ขอ้ 

172  

o หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ 
o ตามขอ้ 91 วรรคสอง (การจ่ายค่าพสัดุล่วงหนา้) 

o ตามขอ้ 130 วรรคหนึง่ (การจ่ายค่าจา้งที่ปรึกษาล่วงหนา้) 

 เมือ่หน่วยงานของรฐัไดห้กัเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้ง 

ที่จะใชคื้นเงินล่วงหนา้ที่คู่สญัญาไดร้บัไปเป็นจํานวน

เท่าใดแลว้ หรือนาํหลกัประกนัมาวางเท่ากบัมูลค่า 

ของเงินที่ตอ้งหกั 
ล่วงห

น้า 

หัก
คนื 

o คู่สญัญาสามารถขอคืนหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้แต่บางส่วนได ้ 

o ทั้งน้ี จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย 
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หลกัประกนัผลงานในการจา้งก่อสรา้ง 

o ในการจา้งงานก่อสรา้งที่หน่วยงานของรฐั

กําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจา้งออกเป็นงวด  

และมีความประสงคใ์หมี้การหกัเงินประกนั

ผลงานในแต่ละงวด 

 ใหก้ําหนดการหกัเงินตามอตัราที่หน่วยงานของรฐักําหนดของเงิน 

ที่ตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพือ่เป็นหลกัประกนั 

 ในกรณีที่เงินประกนัผลงานถูกหกัไวแ้ลว้เป็นจํานวนไม่ตํา่กว่าอตัรา 

ที่หน่วยงานของรฐักําหนด คู่สญัญามีสิทธิที่จะขอเงินประกนัผลงานคืน 

โดยคู่สญัญาจะตอ้งนาํหนงัสือค้ําประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือ 

ค้ําประกนัอิเล็กทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศมาค้ําประกนั 

แทนการหกัเงิน โดยมีอายุการค้ําประกนัตามที่ผูว่้าจา้งจะกําหนดได ้

ขอ้ 

173  
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การแกไ้ขสญัญา 

  สญัญาทีล่งนามแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่ 

o  แกต้ามความเห็นสาํนักงานอัยการสงูสุด 

o  จาํเป็น ไม่ทาํใหเ้สยีประโยชน ์ 

o  เพือ่ประโยชนแ์ก่หน่วยงาน หรือ 

–    ประโยชนส์าธารณะ 

o  กรณอืี่นทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 

    การแกไ้ขสญัญาทีเ่ห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งสํานกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

มาตรา 
97  
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o  การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง 

o  หากจําเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา 

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการทํางานใหต้กลงไปพรอ้มกนั 

การแกไ้ขสญัญา 

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูมี้อํานาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

เดิมเป็นผูอ้นุมติั 

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้มี้อํานาจอนุมติั

สัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย 

มาตรา 
97  
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o ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

o ก่อนแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาเปรียบเทียบ 

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง 

คุณภาพของพสัดุ  

รายละเอียดของงาน  

o ในกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํ้านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง

รบัผิดชอบหรือสามารถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง  หรือ

งานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แลว้แต่กรณีดว้ย  

o เมือ่ผูมี้อํานาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น  

ราคาของพสัดุหรืองานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจ่ะทําการแกไ้ข 

ขอ้ 
165  
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o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105 

การบริหารสญัญา 

และการตรวจรบัพสัดุ 

o ระเบยีบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189 
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

  การดําเนินการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้มี้อํานาจแต่งตั้ง  

    คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ           เพือ่รบัผิดชอบในการบริหาร  

                                               สญัญาหรือขอ้ตกลงและ 

                                               การตรวจรบัพสัดุ 

                                                  การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย  

                                                  จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด 

                                                  เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได ้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ 

การจัดซ้ือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ 

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 

มาตรา 

100  
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การตรวจรบัพสัดุ 
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คณะกรรมการ 
ตรวจรบัพสัดุ 

(การซ้ือหรือจา้งทัว่ไป) 
• พ.ร.บ. มาตรา 61 

• ระเบยีบฯ ขอ้ 25 (5) 

คณะกรรมการ 
ตรวจรบัพสัดุ 

ในงานจา้งที่ปรึกษา 
• พ.ร.บ. มาตรา 74 

• ระเบยีบฯ ขอ้ 105 (4) 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

ในงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง 
• พ.ร.บ. มาตรา 89 

• ระเบยีบฯ ขอ้ 141 (5) 

 

 

 

 

องคป์ระกอบ 

 

• ประธาน 1 คน 

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน 

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ 

• โดยใหคํ้านงึถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้ง

เป็นสําคญั 

• กรณีจําเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ยก็ได ้แต่จํานวนตอ้งไม่มากกว่า

กรรมการตามวรรคหนึง่ 

• ควรแต่งตั้งผูชํ้านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

(ระเบยีบฯ ขอ้ 26) 

• ประธาน 1 คน 

• กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน 

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ 

• โดยใหคํ้านงึถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้งเป็น

สําคญั 

• กรณีใชเ้งินที ่กค. กูจ้าก ตปท. ตอ้งมี

ผูแ้ทน สบน. ร่วมดว้ย 

• กรณีจําเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็

ได ้แต่จํานวนตอ้งไม่มากกว่ากรรมการ

ตามวรรคหนึง่ 

•  ควรแต่งตั้งผูชํ้านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

(ระเบยีบฯ ขอ้ 106) 

• ประธาน 1 คน 

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน 

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ 

• โดยใหคํ้านงึถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บั

แต่งตั้งเป็นสําคญั 

• จากแต่งตั้งผูชํ้านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีเ่ป็นบุคคลภายนอก

ร่วมเป็นกรรมการก็ได ้

(ระเบยีบฯ ขอ้ 142) 
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(1) ตรวจรบัพสัดุ  

      - ณ ที่ทําการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง  

      - ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสญัญาหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจาก 

   หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก่อน 

(2) ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานที่ตกลงกนัไว ้สําหรบักรณีทีมี่ 

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ์จะเชิญ

ผูชํ้านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเกีย่วกบัพสัดุนั้นมาใหคํ้าปรึกษา  

      หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ 

ผูชํ้านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได ้

o ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนบัเป็นจํานวนหน่วย 

ทั้งหมดได ้ใหต้รวจรบัตามหลกัวิชาการสถติิ  

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง  
ขอ้ 

175  
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(3) ใหต้รวจรบัพสัดุในวนัที่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งนาํพสัดุมาส่งและ 

ใหดํ้าเนินการใหเ้สร็จส้ิน โดยเร็วที่สุด  

(4) เมือ่ตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ใหร้บัพสัดุไว ้และถอืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง 

ไดส่้งมอบพสัดุ ถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัที่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งนาํพสัดุนั้นมาส่ง  

แลว้มอบแก่เจา้หนา้ที่พรอ้มกบัทําใบตรวจรบั โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย  

2 ฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ที่ 1 ฉบบั เพือ่ ดําเนินการ 

เบกิจ่ายเงินตามระเบยีบของหน่วยงานของรฐัและรายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

ทราบ  

  

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง  

ขอ้ 
175  

o ในกรณีที่เห็นว่าพสัดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียด 

ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง

ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้

เจา้หนา้ที่ เพือ่ทราบและสัง่การ 

43 



 (5) ในกรณีทีผู่ข้ายหรือผูร้บัจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจํานวน 

หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้าํหนดไว ้

เป็นอย่างอื่น ใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจํานวนทีถู่กตอ้ง โดยถอืปฏิบติัตาม (4) และใหรี้บรายงาน

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่แจง้ใหผู้ข้ายหรือผูร้บัจา้งทราบภายใน  

3 วนัทําการ นบัถดัจากวนัตรวจพบ แต่ทั้งนี้  ไม่ตดัสิทธ์ิหน่วยงานของรฐัทีจ่ะปรบัผูข้าย 

หรือผูร้บัจา้งในจํานวนทีส่่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น 

 (6) การตรวจรบัพสัดุทีป่ระกอบกนัเป็นชดุหรือหน่วย ถา้ขาดส่วนประกอบอย่างใด 

อย่างหนึง่ไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ ์ใหถ้อืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งยงัมิได ้

ส่งมอบพสัดุนั้น และโดยปกติใหรี้บรายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่แจง้ใหผู้ข้าย 

หรือผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทําการ นบัถดัจากวนัทีต่รวจพบ 

 (7) ถา้กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบัพสัดุโดยทําความเห็นแยง้ไวใ้หเ้สนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่พจิารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสัง่การใหร้บัพสัดุ 

นั้นไว ้จึงดาํเนนิการตาม (4) หรือ (5) แลว้แต่กรณี  

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง  
ขอ้ 

175  
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45 

ภา
ยใ

น
 3 

วนั
ท

าํก
าร

 

คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ 
(องค์ประชุม) 

มติองค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ทราบ 

ทาํใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ 
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที ่1  

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง ณ วนัท่ีส่ง 
:  ส่งมอบพสัดุให้เจ้าหน้าที ่ 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง

เพยีงบางส่วน 

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ทราบและส่ังการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

ส่ังการ 
(ต่างจากมต)ิ 

แจ้ง

คู่สัญญา 

สัญญา 
ไม่ได้กาํหนด 
เป็นอย่างอืน่ 

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง 

รายงาน 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง 

เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจา้งทัว่ไป 
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(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูค้วบคุมงานก่อสรา้งของผูร้บัจา้ง 

      ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง และเหตุการณแ์วดลอ้ม 

  ที่ผูค้วบคุมงานของหน่วยงานของรฐัรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการ 

  ละเอียดและขอ้กําหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงทุกสปัดาห ์รวมทั้งรบัทราบหรือ 

  พจิารณาการสัง่หยุดงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงาน แลว้รายงานหวัหนา้  

  หน่วยงานของรฐัเพือ่พจิารณาสัง่การต่อไป  

(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ตรวจรบัพสัดุออกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ที่กําหนดไวใ้นสญัญาหรือที่ตกลงให้

ทํางานจา้งนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจดัทําบนัทึกผล 

การออกตรวจงานจา้งนั้นไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานดว้ย 

      หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

ในงานจา้งก่อสรา้ง 
ขอ้ 

176  
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(4) นอกจากการดําเนนิการตาม (1) และ (2) ในกรณี 

      มขีอ้สงสยัหรือมีกรณีทีเ่ห็นว่า แบบรูป รายการละเอียดและ

ขอ้กําหนดในสญัญามีขอ้ความคลาดเคลือ่นเล็กนอ้ย หรือไม่เป็นไป

ตามหลกัวิชาการช่าง ใหม้ีอํานาจสัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เติม หรือ

ตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่ห็นสมควร และตามหลกัวิชาการช่าง 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  

(5) โดยปกติใหต้รวจผลงานทีผู่ร้บัจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัทําการ  

นบัแต่วนัทีป่ระธาน กรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงาน และ 

ใหทํ้าการตรวจรบัใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วทีสุ่ด  

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง 

ขอ้ 
176  
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       ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเห็นว่าผลงานทีส่่งมอบทั้งหมดหรืองวดใด 

ก็ตามไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา ใหร้ายงานหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ่เพือ่ทราบหรือสัง่การ แลว้แต่กรณี  

(7) ในกรณีทีก่รรมการตรวจรบัพสัดุบางคน ไม่ยอมรบังานโดยทําความเห็นแยง้ไว ้ 

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่พจิารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสัง่การ 

ใหต้รวจรบังานจา้งนั้นไว ้จึงจะดาํเนนิการตาม (6) 

(6) เมือ่ตรวจเห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูป 

รายการละเอียดและ ขอ้กาํหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่า 

ผูร้บัจา้งส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วนัทีผู่ร้บัจา้งส่งงานจา้งนั้น และใหทํ้าใบรบัรองผล

การปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย 

2 ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ที ่1 ฉบบั เพือ่ทําการเบกิจ่ายเงิน 

ตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงินของหน่วยงานของรฐั และรายงานใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรฐัทราบ 

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง 

ขอ้ 
176  
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ  

 งานก่อสรา้งทีมี่ขั้นตอนดาํเนนิการเป็นระยะๆ  

จําเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือมีเงือ่นไข 

การจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้ 

ใหมี้ผูค้วบคุมงาน 
 

 ค่าตอบแทน กระทรวงการคลงักาํหนด 

 (หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 61) 

 

มาตรา 
101  
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   ในการจา้งก่อสรา้งแต่ละครั้งทีม่ีขั้นตอนการดําเนนิการ      

เป็นระยะๆ อนัจําเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือ    

มีเงือ่นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้ของงาน  

oใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตั้งผูค้วบคุมงานทีม่คีวามรู ้    

ความชํานาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสรา้งจาก......... 

 

การแต่งตั้งผูค้วบคุมงานจา้งก่อสรา้ง 

ขอ้ 
177  

• ขา้ราชการ 

• ลูกจา้งประจํา 

• พนกังานราชการ  • พนกังานมหาวิทยาลยั  

• พนกังานของรฐั • พนกังานของหน่วยงาน

ของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
 ของหน่วยงานของรฐันั้น (หน่วยงานที่จดัซ้ือจดัจา้ง) หรือ 
 ของหน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืน ตามทีไ่ดรั้บความยนิยอมจากหัวหนา้

หน่วยงานของรัฐทีผู่นั้น้สังกัดแลว้ 
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การแต่งตั้งผูค้วบคุมงานจา้งก่อสรา้ง 

ขอ้ 
177  

o  ในกรณีทีล่กัษณะของงานก่อสรา้งมีความจําเป็นตอ้งใชค้วามรู ้

ความชํานาญหลายดา้น จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้นหรือ

เป็นกลุ่มบุคคลก็ได ้
 

o  ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีผู่อ้อกแบบเสนอแนะ และ  

โดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํา่กว่าระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
 

o ในกรณีจําเป็นจะตอ้งจา้งผูใ้หบ้ริการควบคุมงานก่อสรา้งเป็น     

ผูค้วบคุมงาน ใหด้ําเนนิการจา้งโดยถอืปฏิบติัตามหมวด 4    

(จา้งควบคุมงานก่อสรา้ง) 
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(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวใ้นสญัญา หรือที่ตกลงใหทํ้างาน

จา้งนั้นๆ ทุกวนัใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กําหนดในสญัญา 

ทุกประการ 

o โดยสัง่เปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่เห็นสมควร 

และตามหลกัวิชาช่าง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียด และ 

ขอ้กําหนดในสญัญา 

    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน ขอ้ 
178  

o ถา้ผูร้บัจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม ก็สัง่ใหห้ยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึง่ส่วนใด 

หรือทั้งหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน จนกว่าผูร้บัจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามคําสัง่ 

o และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมายใหทํ้า

หนา้ที่รบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลงหรือการตรวจรบัพสัดุทีเ่ป็น 

งานจา้งก่อสรา้งทนัที 
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o หรือเป็นที่คาดหมายไดว่้า ถงึแมว่้างานนั้นจะได้

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอ้กําหนด 

ในสญัญา แต่เมือ่สําเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแข็งแรง 

หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภยั 

ใหส้ัง่พกังานนั้นไวก่้อน 

o แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือหรือ 

ผูที้่ไดร้บัมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีร่บัผิดชอบการบริหาร

สญัญาหรือขอ้ตกลง หรือการตรวจรบัพสัดุที่เป็นงาน

จา้งก่อสรา้งโดยเร็ว 

    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน 
ขอ้ 

178  

(2) ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือขอ้กาํหนดในสญัญา   

มีขอ้ความขดักนั 
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    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน 
ขอ้ 

178  

o อย่างนอ้ย 2 ฉบบั เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมายใหทํ้าหนา้ที่

รบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือการ

ตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานจา้งก่อสรา้งทราบทุกสปัดาห ์

o และเก็บรกัษาไวเ้พือ่มอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เมือ่เสร็จ

งานแต่ละงวด โดยถอืว่าเป็นเอกสารสําคญัของทาง

ราชการเพือ่ประกอบการตรวจสอบของผูมี้หนา้ที ่

(3) จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งและเหตุการณแ์วดลอ้มเป็น

รายวนั พรอ้มทั้งผลการปฏิบติังาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน 

o การบนัทึกการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง  ใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานและวสัดุที่ใชด้ว้ย 
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    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน ขอ้ 
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o ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งว่า

เป็นไปตามสญัญาหรือไม่ 

o โดยรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หรือผูที้ไ่ดร้บัมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีร่บัผดิชอบ

การบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลงหรือการตรวจรบั

พสัดุทีเ่ป็นงานจา้งก่อสรา้งทราบภายใน 3 วนัทํา

การ นบัแต่วนัถงึกําหนดนั้นๆ 

(4) ในวนักําหนดเริม่งานของผูร้บัจา้งตามสญัญาและในวนัถงึกําหนด

ส่งมอบงานแต่ละงวด 
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คณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง 
(องค์ประชุม) 

ผู้ควบคุมงาน 
รายงาน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เพือ่ทราบ 

ทําใบรับรอง 
ผลการปฏิบัตงิาน 
อย่างน้อย 2 ฉบับ 

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1  มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง 

ทั้งหมด / เฉพาะงวด 

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงาน 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ทราบหรือส่ังการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

ส่ังการ 
(ต่างจากมต)ิ 

แจ้ง

คู่สัญญา 

มติองค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ 

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง 

เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

: ถอืว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันทีส่่ง 

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานก่อสรา้ง 
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ใหห้น่วยงานของรฐั 
 

 “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัทําการ นบัถดัจาก  

วนัครบกําหนดส่งมอบ 
 

 เมือ่คู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงานของรฐั 

“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย 

o กรณีที่สญัญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบกําหนดส่งมอบแลว้ และ  

มีค่าปรบัเกิดข้ึน 

การแจง้การเรียกค่าปรบั 

การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั ขอ้ 
181  

แจง้
ปรบั 
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เหตุเกดิจากความผดิ 
 เกดิจากความบกพร่อง

ของหน่วยงานของรัฐ 
เหตุสุดวสัิย 

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์

อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ 
ตามกฎหมาย 

เหตุอืน่ตามทีก่าํหนดให้

กฎกระทรวง 

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอาํนาจ ที่จะพจิารณาได้ 

ตามจํานวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี ้

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง  

หรือตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กาํหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้   

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง 

หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ลงนาม 
ครบกําหนด 

5 ม.ค. 31 ต.ค. 

(วนัเสาร)์ 

ส่ง 1 

20 ต.ค. 
ส่ง 2 

20 ธ.ค. 

แจง้ผล 

16 พ.ย. แจง้ผล 2 

28 ธ.ค. 

ผล : งานไม่ถูกตอ้ง ผล : งานถูกตอ้ง 

มีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัที่ส่งมอบ 

ระยะเวลาที่เกิดปรบั (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.)       =    X  วนั 

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 ต.ค. – 16 พ.ย.)  =    Y   วนั 

จํานวนวนัที่นาํไปคํานวณค่าปรบั                   =    Z   วนั 

Y 

X 

ค่าปรบั 

% x วงเงิน x   Z 

100 

    

คิด

ค่าปรบั 
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การบอกเลิกสญัญา 

o การตกลงเลิกสญัญา กระทําไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของรฐัโดยตรง 

หรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรฐั 

ในการทีจ่ะปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 

1. เหตุตามทีก่ฎหมายกําหนด 

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         

ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาที่กําหนด 

3. เหตุอ่ืนตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.  

      หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง 

4. เหตุอ่ืนตามระเบยีบ 

 ที่รฐัมนตรีกําหนด 

มาตรา 

103  
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o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน 

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจํ่าเป็น 

   นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103 

หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น  

  หากจํานวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง  

o พจิารณาดําเนนิการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง  ให้

หน่วยงาน

ของรฐั 

             การบอกเลิกสญัญากรณีค่าปรบัจะเกิน 10% ขอ้ 

183  
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ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ 

Call Center กรมบัญชีกลาง 

02-270-6400 กด 3 

กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

โทร. 02-127-7000  ต่อ  

4551 , 4588-9 , 6873, 4311 

หรือสอบถามผ่านช่องทาง 

 Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ” 
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