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คํานํา 
 
 การจัดกระบวนการใน PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนโดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 
 กองพัสดุเปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการสรางคุณคา 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาภัยทางน้ํา ซ่ึงคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(ภาคบังคับ) หมวด 6 ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 
1076/2552  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  และคําสั่งกองพัสดุที่ 21/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552   ได
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการบริหารสัญญาจางกอสราง  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  ซ่ึงกรม
ชลประทานมีแผนดําเนินการในปงบประมาณ 2553  

คูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการบริหารสัญญาจางกอสรางฉบับนี้   กองพัสดุ  จะได
ส่ือสารใหผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ   หากพบจุดออน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกที่
สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ก็จะดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป  
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คูมือการปฏบิัติงาน 
กระบวนงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 

 
1. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาจางกอสรางที่รองอธิบดีลงนามสัญญาในฐานะ  
ผูวาจางตามที่อธิบดีมอบอํานาจ ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา แบบรูปรายการละเอียด ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งกรม และกฎหมายที่
เกี่ยวของ ซ่ึงเปนการรวบรวมการถายทอดจากประสบการณของผูปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญากอสราง
ของกรมชลประทาน  หนังสือตอบขอหารือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
อัยการสูงสุด นํามาถายทอดใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 
2. ขอบเขต 
 คูมือนี้ครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินการจัดทําสัญญา  สงสําเนาสัญญาใหผูเกี่ยวของ  และการบริหาร
สัญญาใหเปนไปตามเงื่อนไข  ขอกําหนด  รายการละเอียดและแบบรูปตามสัญญา  และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมถึงเจาหนาที่พัสดุและผูเกี่ยวของ มีหนาที่
ความรับผิดชอบตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม กํากับจนกวาคูสัญญาจะดําเนินการกอสรางเสร็จและหมดภาระ
ผูกพันกับกรมชลประทาน  
 
3. คําจํากัดความ 
 สัญญาจางกอสราง  หมายถึง สัญญาจางกอสรางซึ่งกรมวาจาง บริษัท/หาง/กิจการรวมคา เพื่อทํางาน
กอสรางใหกับกรมชลประทาน 

การบริหารสัญญา หมายถึง การควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน การเบิกจายเงินให
เปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แกไข
เพิ่มเติม  มติคณะรัฐมนตรี  กฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ เพื่อใหงานกอสรางนั้นสําเร็จลุลวงเปนไปตาม
วัตถุประสงคของผูวาจาง  หากมีปญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจะตองหาวิธีแกไขปญหา
อุปสรรคดังกลาว  หรือพิจารณาวินิจฉัย  ทําความเห็นเสนอผูวาจาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือส่ังการแลวแต
กรณี    
 เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม 
พิจารณา ดําเนินการเกี่ยวกับสัญญานั้น เพื่อใหคูสัญญาทํางานแลวเสร็จถูกตอง 
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คณะกรรมการตรวจการจาง หมายถึง เจาหนาที่ ซ่ึงกรมแตงตั้งใหทําหนาที่ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 72 
 ผูควบคุมงาน  หมายถึง เจาหนาที่ซ่ึงกรมแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูควบคุมงานกอสรางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 73 
 เจาหนาที่พัสดุ  หมายถึง เจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้ง
จากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- สํานัก/กองเจาของงาน รับผิดชอบ กํากับ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานกอสรางใหถูกตอง 
เปนไปตามสัญญา 
 - คณะกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
ขอ 72 ซ่ึงถือเปนผูแทนของกรมในการพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหงานแลวเสร็จ
ถูกตองตามสัญญา และรายงานใหผูวาจางทราบหรือพิจารณาสั่งการ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 - ผูควบคุมงาน ทําหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 73 จะตอง
ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กอสรางตลอดเวลา และรายงานการปฏิบัติงานของคูสัญญาหรือผลการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานั้น ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห 
 - เจาหนาที่พัสดุ จะตองตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจาง สํานัก/กองเจาของงาน เพื่อใหเปนไปตามรายการละเอียด แบบรูป  เงื่อนไขสัญญา ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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5. Work Flow กระบวนการ 
 

ช่ือกระบวนการ  คูมือปฏิบัติงาน การบริหารสัญญาจางกอสราง วงเงินคาจางอยูในอํานาจของรองอธิบดี ตามที่
อธิบดีไดมีคําสั่งมอบอํานาจ  ตัวช้ีวัดที่สําคัญของกระบวนการ รอยละของจํานวนครั้งในการบริหารสัญญาได
อยางถูกตอง 
5.1 การจัดทําสัญญาตามระเบียบฯ ขอ  132  
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  1 วัน เมื่อรับเรื่องที่ดําเนินการจัดหา

เรียบรอยแลว  เจาหนาที่จะตอง
ใหเลขที่สัญญา 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

2  7 วัน แจงใหผูรับจางจัดสงเอกสาร
หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคล   และหนังสือค้ําประกัน
สัญญา  ตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 
141 และ 142  และคําสั่งกรมฯ 
ที่ 568/2546  ลว.28 พ.ย.2546 

- เจาหนาที่บริหาร
สัญญา  /  ผูรับจาง 
 

3  7 วัน การจัดทํารางสัญญา  ใหดําเนิน 
การตามรางสัญญาแนบทาย
ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

4  15 วัน เมื่อจัดทํารางสัญญาเรียบรอย
แลว  ใหดําเนินการทําหนังสือ
ถึงผูรับจางเพื่อสนองรับราคา  
และนัดวันลงนามในสัญญา 
 

-ผูมีอํานาจ 
-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

5  7 วัน เมื่อผูวาจางและผูรับจางลงนาม
ในสัญญาเรียบรอยแลว ใหจัดสง
1. สําเนาสัญญาใหผูเกี่ยวของ
ตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 135  คือ 
    -สนง.การตรวจเงินแผนดิน 
    -กรมสรรพากร 
    -คณะกรรมการตรวจการจาง 
ผูควบคุมงาน  
    -หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

 

ลงทะเบียนใหเลขที่สัญญา 

แจงใหผูรับจาง 
จัดสงเอกสาร 

จัดทํารางสัญญา 

ลงนามในสัญญา 

รางตนฉบับ คูฉบับ 
และสําเนาสัญญา 
ใหผูเกี่ยวของ 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

  
 

 2. รางและตนฉบับสงให สํานัก/
กอง เจาของงาน 
3. คูฉบับสงใหผูรับจาง 
4.หนังสือค้ําประกันสงกอง
การเงินและบัญชี 

 

6  1 วัน เมื่อดําเนินการครบขั้นตอนแลว  
ใหลงทะเบียนสัญญา  (พด.27) 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

รวม 38 วัน 6 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนสัญญา  (พด.27) 
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5.2 รายงานผูรับจางเสนอแผนการปฏิบตังิานกอสราง  แผนเครื่องจักร-เคร่ืองมือ  และแผนบุคลากร  ตามสัญญา  
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 
 

3 วัน สํานัก/กอง  เจาของงาน  
รายงานผูรับจางเสนอแผน 
การปฏิบัติงานกอสราง  
แผนเครื่องจักร-เครื่องมือ 
แผนบุคลากร  ซึ่งผานการ
พิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจาง
เรียบรอยแลว 

-สํานัก/กองเจาของงาน 
และคณะกรรมการ 
ตรวจการจาง 

2  7 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

3  1 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา
ตรวจสอบเอกสารแลว
ลงทะเบียนควบคุมสัญญา  
(พด.26) 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

4  7 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาทํา
บันทึกรายงานผูวาจางทราบ 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

5  1 วัน เมื่อผูวาจางรับทราบแลว   
ถายสําเนา  1  ชุด  เพื่อเก็บเปน
หลักฐาน  ตนฉบับสงคืนสํานัก/
กอง เจาของงาน 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

6  1 วัน เมื่อดําเนินการครบถวนแลว  
เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา (พด.26) 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

รวม  20 วัน 6 ขั้นตอน 
 
 
 

รับรายงานจากสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุม
รายละเอียดของสัญญา  

(พด.26) 

 

ผูวาจางทราบ 

สงคืนสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ลงทะเบียน 
ควบคุมความเคลื่อนไหวของ

สัญญา 
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5.3 รายงานการแจงใหผูรับจางเขาปฏิบตัิงาน  เปนไปตามเงื่อนไขสัญญา  
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  3 วัน สํานัก/กองเจาของงาน 

รายงานการแจงใหผูรับจาง 
เขาปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการตรวจการจาง
เสนอ 

-สํานัก/กอง  เจาของ
งาน  และ
คณะกรรมการตรวจ
การจาง 

2  7 วัน  เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารการแจง  
(พด.54)  ใหผูรับจางเขา
ปฏิบัติงานและการนับอายุ
สัญญา 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกตอง
แลว  สรุปบันทึกเสนอผูวาจาง
ทราบ  และลงทะเบียนควบคุม
ความเคลื่อนไหวของสัญญา  
(พด.26) 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

4  7 วัน ผูวาจางทราบ 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

5  3 วัน ถายสําเนาแจงสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน  1  ชุด  และ
เก็บเปนหลักฐาน  1  ชุด 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

6  1 วัน ตนฉบับสงคืนสํานัก/กอง  
เจาของงาน  เพื่อทราบและ 
เก็บเปนหลักฐาน 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

7  1 วัน  เมื่อดําเนินการครบ
กระบวนการแลว  ลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหวของ
สัญญา  (พด.26) 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

รวม  23 วัน 7 ขั้นตอน 
 
 

รับรายงานจากสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

ผูวาจางทราบ 

แจงสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน 

สงคืนสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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5.4 การขออนุมัติเบิกเงินคาจางลวงหนา เปนไปตามเงื่อนไขสัญญา  
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  3 วัน สํานัก/กอง เจาของงาน  เสนอ
ขออนุมัติการเบิกเงินคาจาง
ลวงหนาตามที่ผูรับจางรองขอ 

-สํานัก/กอง  เจาของ
งาน  และ
คณะกรรมการตรวจ
การจาง 

2  7 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
หนังสือค้ําประกันการเบิกเงิน
ลวงหนาและจํานวนเงิน ตามที่
กําหนดไวในเง่ือนไขของสัญญา 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกตอง
แลว  ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

4  7 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาทํา
บันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

5  1 วัน เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติแลวเรื่องเดิม
และหนังสือค้ําประกัน สงคืน
สํานัก/กองเจาของงาน
ดําเนินการตอไปและสําเนาเรื่อง
เดิมเปนหลักฐาน 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

6  1 วัน เมื่อดําเนินการครบตามขั้นตอน
แลว  เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 
 

-เจาหนาที่ผูบริหาร
สัญญา 

รวม  20 วัน 6 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 

รับรายงานจากสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

ขออนุมัติ 

สงคืนสํานัก/กอง เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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5.5 การโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  3 วัน สํานัก/กอง  เจาของงาน   

เสนอเรื่องผูรับจางขอโอนสิทธิ
เรียกรองการรับเงิน ซึ่งผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจการจางและหนวยงาน
การเงิน 

-สํานัก/กอง 
 เจาของงาน 
-คณะกรรมการ 
  ตรวจการจาง 

2  7 วัน  เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ของผูโอนและผูรับโอนสิทธิ 
ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 501/2545 
ลว. 19พ.ย. 2545 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว 
เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา 
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

4  7 วัน  เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา 
ทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจทราบ 
โดยผาน ผอ.งบ. และ ผอ.มด. 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
-สํานักออกแบบ   
 วิศวกรรมและ 
 สถาปตยกรรม 
-กองกฎหมายและ
ที่ดิน 

5  1 วัน เมื่อผูมีอํานาจทราบแลว 
ถายสําเนาเก็บเปนหลักฐาน
ตนฉบับสงคืนสํานัก/กอง 
เจาของงานดําเนินการตอไป 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

6  1 วัน ผูบริหารสัญญาลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหว 
ของสัญญา  (พด.26) 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

รวม  20 วัน 6 ขั้นตอน 
 

 

รับเรื่อง ผูรับจางขอโอน
สิทธิเรียกรองการรับเงิน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

เสนอผูมีอํานาจทราบ 

สงคืนสํานัก/กอง เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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5.6 รายงานผลงานความกาวหนาของสัญญา 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  3 วัน เจาหนาที่บริหารสัญญา รับ

เอกสารรายงานความกาวหนา
จากสํานัก/กอง เจาของงาน ซึ่ง 
ผูควบคุมงานและคณะกรรมการ 
ตรวจการจางไดดําเนินการ
ตรวจสอบตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 ตามขอ 72 และขอ 73 
และตามที่สัญญากําหนด 

-สํานัก/กอง  
 เจาของงาน 
-ผูควบคุมงาน 
-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

2  3 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจการ
จาง และสํานัก/กองเจาของงาน 
เสนอ 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

3  1 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา
ตรวจสอบถูกตองแลว
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

4  7 วัน ทําบันทึกรายงานใหผูมีอํานาจ
ทราบ 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

5  1 วัน เมื่อผูมีอํานาจทราบแลว สงเรื่อง
คืนสํานัก/กอง เจาของงานเก็บ
เปนหลักฐาน 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

6  1 วัน ผูบริหารสัญญาลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหว 
ของสัญญา  (พด.26) 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

รวม  16 วัน 6 ขั้นตอน 
 
 
 

รับรายงานผลงาน 
ความกาวหนาของงาน

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

เสนอผูมีอํานาจทราบ 

สงคืนสํานัก/กอง เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุม 
รายละเอียดของ 
สัญญา  (พด.26) 
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5.7  การรายงานการสงมอบงาน 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  3 วัน คณะกรรมการตรวจการจาง 
ตรวจรับงานแตละงวดแลว 
เสนอผูอํานวยการโครงการ เพื่อ
อนุมัติใหเบิกจายเงิน และสําเนา
รายงานใหผูวาจางทราบ 

-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

2  3 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารการสงมอบ
งานในงวดนั้น ๆ วาถูกตองตรง
กับผลงานความกาวหนาที่ไดรับ
รายงานไวแลว 

-เจาหนาที่บริหาร  
 สัญญา 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว 
เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา 
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

4  7 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาทํา
บันทึกเสนอผูมีอํานาจรับทราบ 
รายงาน 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

5  1 วัน  เมื่อผูมีอํานาจทราบแลว สง
เรื่องคืนสํานัก/กอง เจาของงาน 
 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

6  1 วัน ผูบริหารสัญญาลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหวของ
สัญญา  (พด.26) 
 
 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

รวม  16 วัน 6 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับรายงานการสงมอบงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

ผูมีอํานาจทราบ 

สงคืนสํานัก/กอง เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุม 
รายละเอียดของ 
สัญญา  (พด.26) 
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5.8  การขออนุมัติงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือขยายอายุสัญญา 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  3 วัน สํานัก/กอง เจาของงาน เสนอ

ขออนุมัติงดคาปรับ หรือขยาย
อายุสัญญา ตามที่ผูรับจางรอง
ขอ และผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจาง
เรียบรอยแลว 

-สํานัก/กอง 
  เจาของงาน 
-คณะกรรมการ 
  ตรวจการจาง 

2  15 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร
หลักฐานและขอเท็จจริงที่
คณะกรรมการตรวจการจาง
รายงานมา  ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขสัญญาและระเบียบ
พัสดุฯ ขอ 139 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 
-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว 
เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา 
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

4  7 วัน ทําบันทึกเสนอความเห็น เสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติ  โดยผานกอง
กฎหมายและที่ดิน 

-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
-กองกฎหมายและ 
 ที่ดิน 

5  1 วัน เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ เรียบรอย
แลว ถายสําเนาบันทึกกองพัสดุ
และกองกฎหมายฯ ซึ่งมีคํา
อนุมัติของผูมีอํานาจใหเจาของ
งานดําเนินการตอไป ตนฉบับ
ทั้งหมดเก็บไวเปนหลักฐาน 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

6  1วัน เมื่อดําเนินการครบถวนแลว
ผูบริหารสัญญาลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหวของ
สัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

รวม  28 วัน 6 ขั้นตอน 
 
 

รับเรื่องขออนุมัติงดคาปรับ 
หรือขยายอายุสัญญา 

ตรวจสอบเอกสาร 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

สงคืนสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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5.9  การขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  3 วัน สํานัก/กอง เจาของงาน เสนอ
ขออนุมัติแกไขสัญญา โดยผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักออกแบบ 
สํานักเครื่องจักรกล ฯลฯ 

-สํานัก/กอง  
 เจาของงาน 
-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 
-หนวยงานที่เกี่ยวของ 

2  15 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจการ
จางและสํานัก/กอง พิจารณาให
ความเห็นเสนอมา  ใหเปนไป
ตามเงื่อนไขสัญญาและระเบียบ
พัสดุฯ ขอ 136  
มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 
-คณะกรรมการ 
  ตรวจการจาง 
-สํานัก/กอง  
 เจาของงาน 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบแลวถูกตอง  
ใหลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

4  7 วัน ทําบันทึกพิจารณาใหความเห็น 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

5  7 วัน เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติแลว  
ใหดําเนินการดังนี้ 
1.จัดทํารางสัญญาแกไขเพิ่มเติม 
และนัดใหคูสัญญาลงนาม  
2.สงรางและตนฉบับสัญญาให
สํานัก/กอง เจาของงานเก็บเปน
หลักฐาน 
3.สงสัญญาคูฉบับใหผูรับจาง 
4.สงสําเนาสัญญาให 
คณะกรรมการตรวจการจาง - 
  

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
-สํานัก/กอง  
 เจาของงาน 
-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

รับเรื่องขออนุมัติ 
แกไขสัญญา 

 

พิจารณาตรวจสอบ 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

สงเอกสารสัญญาแกไข
เพิ่มเติม ใหสํานัก/กอง  

เจาของงานและ
ผูเกี่ยวของ 
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   ผูควบคุมงานและ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ (สตง. 
กรมสรรพากรกรณีที่เพิ่มวงเงิน) 

 

6  1 วัน ผูบริหารสัญญาลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหวของ
สัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

รวม  34 วัน 6 ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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5.10  การขออนุมัติบอกเลิกสัญญา 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  3 วัน สํานัก/กอง เจาของงาน เสนอ

ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดย 
ผูควบคุมงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจาง พิจารณา
ตรวจสอบและใหความเห็น
ประกอบการพิจารณา ตาม
ระเบียบพัสดุฯ ขอ 137 และ 
ขอ 138 และเงื่อนไขขอกําหนด
ของสัญญา 

-สํานัก/กอง  
 เจาของงาน 
-ผูควบคุมงาน 
-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

2 
 

 15 วัน เจาหนาที่ผูบริหารสัญญา 
รับเรื่องแลวใหพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานใหถูกตองตาม
เงื่อนไขสัญญา และระเบียบ
พัสดุฯ ขอ 137 และขอ 138 
กฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางรายงานมา 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 
-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

3  1 วัน เมื่อตรวจสอบแลว  ให
ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา (พด.26) 
วาทักทวงหรือนําเสนอ 
ผูมีอํานาจอนุมัติ 

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

4  7 วัน เมื่อตรวจสอบแลวถูกตอง ให
สรุปเรื่องทําความเห็นเสนอ 
ผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผานกอง
กฎหมายและที่ดิน เพื่อพิจารณา
ดวย  

-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

 
 
 
 
 

ลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

รับเรื่องจากสํานัก/กอง 
เจาของงาน 

พิจารณาตรวจสอบ 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

15

 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

  
 

   

5  7 วัน เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติแลว ให
ดําเนินการแจงผูรับจาง และ
ธนาคารผูค้ําประกันสัญญา 
 ใหปฏิบัติใหเปนไปตาม
เงื่อนไขสัญญาและเงื่อนไข
หนังสือค้ําประกันสัญญา 

-เจาหนาที่บริหาร   
 สัญญา 

6  3 วัน เมื่อดําเนินการตามขอ 5 แลว 
ใหถายสําเนาแจงสํานัก/กอง 
เจาของงาน ทราบดวย สวน
เรื่องเดิมทั้งหมดเก็บไวเปน
หลักฐาน 

-เจาหนาที่บริหาร  
 สัญญา 
-สํานัก/กอง  
  เจาของงาน 

7  3 วัน เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติการบอก
เลิกสัญญาแลว ใหดําเนินการ
แจงใหผูรับจางรายนั้นเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 145 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
-ผูรับจาง 

8  1 วัน เมื่อดําเนินการตามขั้นตอน
ครบถวนแลว ใหลงทะเบียน
ควบคุมความเคลื่อนไหวของ
สัญญา  (พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

รวม  40 วัน 8 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แจงผูรับจางและ
ธนาคารผูค้ําประกัน

สัญญา 

สําเนาเรื่องให 
สํานัก/กอง เจาของงาน 

แจงเปนผูทิ้งงาน 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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5.11  การคืนหลักประกันสัญญา 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  3 วัน กอนครบกําหนดค้ําประกัน
ความชํารุดบกพรอง ให
เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาทํา
บันทึกสอบถามสํานัก/กอง 
เจาของงาน เพื่อตรวจสอบและ
แจงใหทราบวามีงานชํารุด
บกพรองหรือไม 

-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 

2  3 วัน สํานัก/กอง เจาของงาน 
ตรวจสอบงาน แลวแจงให
ทราบวามีงานชํารุดบกพรอง
หรือไม 

-คณะกรรมการ 
  ตรวจการจาง 

3  7 วัน กรณีแจงวามีงานชํารุดบกพรอง 
ใหทําบันทึกรายงานผูวาจาง
ทราบ และลงนามหนังสือแจง
ผูรับจางเขาซอมแซมงานชํารุด
ตามเงื่อนไขสัญญา  หากไมมี
งานชํารุด ใหดําเนินการคืน
หลักประกันฯ ตามระเบียบพัสดุ
ฯ ขอ 144 เงื่อนไขสัญญา และ
มติคณะรัฐมนตรี 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
-ผูรับจาง 

4  7 วัน เมื่อผูวาจางทราบและลงนาม
หนังสือแจงผูรับจางใหเขา
ซอมแซมงานแลว ใหสําเนา 
แจงสํานัก/กอง ติดตามการ 
เขาซอมแซมของผูรับจาง 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
-ผูรับจาง 

5  7 วัน เมื่อผูรับจางเขาซอมแซม
เรียบรอยแลว ใหสํานัก/กอง 
เจาของงาน รายงานผลการ
ซอมแซมใหผูวาจางทราบ 

-สํานัก/กอง 
 เจาของงาน 

6  7 วัน เมื่อผูรับจางซอมแซมงานเสร็จ
เรียบรอยแลวและครบกําหนดค้ํา
ประกันความชํารุดบกพรองแลว  

-คณะกรรมการ 
 ตรวจการจาง 
-เจาหนาที่บริหาร 
 สัญญา 

ครบกําหนดค้ําประกันความ
ชํารุดบกพรอง 

พิจารณาตรวจสอบ 

แจงผลการ
ตรวจสอบ 

ผูวาจางทราบและ
ลงนามหนังสือ 

สํานัก/กอง เจาของงาน 
รายงานการซอมแซมงาน 

คืนหลักประกันสัญญา 

             ไมมีงานชํารุด 

      มีงานชํารุด 
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ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

  
 

   

   ใหแจงกองการเงินและบัญชี
ดําเนินการคืนหลกัประกบัสัญญา 
ตามเงื่อนไขและระเบียบพัสดฯุ 
ขอ 144 
 

-เจาหนาที่กองการเงิน
และบัญชี 

7  1 วัน เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว  
ใหลงทะเบียนควบคุมความ
เคลื่อนไหวของสัญญา  (พด.26) 
 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

รวม  34 วัน 7 ขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนควบคุม 
รายละเอียดของ 
สัญญา  (พด.26) 
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5.12  การออกหนังสือรับรองผลงาน 
ตัวช้ีวดัที่สําคัญของกระบวนการ  รอยละของจํานวนครัง้ในการดําเนนิการที่ทันเวลาตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  3 วัน เมื่อผูรับจางมีหนังสือขอ

หนังสือรับรองผลงาน ให
สํานัก/กอง เจาของงาน  
จัดทําหนังสือรับรองผลงาน 
(บางสวน/ทั้งสัญญา) 

-สํานัก/กอง 
  เจาของงาน 

2  7 วัน ใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญา  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
และรางหนังสือรับรองผลงาน
ตามที่สํานัก/กอง เสนอ 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
-สํานัก/กอง 
  เจาของงาน 

3  7 วัน เมื่อเอกสารหลักฐานถูกตอง
แลว ใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 

4  1 วัน เมื่อผูมีอํานาจลงนามแลว ให
สงคืนสํานัก/กอง เจาของงาน 
เพื่อสงใหผูรับจาง 
 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

5  1 วัน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว ใหลงทะเบียนควบคุม
ความเคลื่อนไหวของสัญญา  
(พด.26) 

-เจาหนาที่บริหาร
สัญญา 
 

รวม  19 วัน 5 ขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับจางรองขอ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ผูมีอํานาจลงนาม 

คืนสํานัก/กอง  
เจาของงาน 

ลงทะเบียนควบคุมรายละเอียด 
ของสัญญา  (พด.26) 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 การทําสัญญาจางกอสรางของกรมชลประทาน 
       - ใหทําตามตัวอยางทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 132 และ 134 
       - หากการทําสัญญารายการใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญา
ทายระเบียบ โดยมีสาระสําคัญตามที่กาํหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหทําได 
       - หากเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณากอน 
  กอนทําขอผูกพันควรตรวจสอบดังนี้ 
  - ผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจางและรับราคาเรียบรอยแลว 
  - เจาหนาที่บริหารสัญญาใหเลขสัญญา 
  - ตรวจสอบประเภทเงินวามีเงินและไดมีการกันเงินไวจายแลว 
  - ยังอยูในกําหนดยืนราคา  
             - ตองไดรับอนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณกอน 
  - วงเงินที่จะทําสัญญาตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป  กําหนดสงมอบงานตามสัญญาขามปงบประมาณ  
จะตองขอกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปกับกระทรวงการคลังใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังดวย 
  - เมื่อตรวจสอบถูกตองเรียบรอยแลว  จึงจัดทําหนังสือสนองรับราคาแจงคูสัญญาเพื่อนัดหมายวันลง
นามในสัญญา ซ่ึงหนังสือดังกลาวจะตองออกภายในกําหนดวันยืนราคา  โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ หรือบริษัท/หาง/ราน มารับเองก็ได 

- ตรวจสอบผูลงนามในสัญญาตองเปนผูมีอํานาจดําเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชย หรือกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาลงนามแทนตอง
ดําเนินการดังนี้ 

(1) จะตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 
(2) กรณีเปนกิจการรวมคาหรือ Joint Venture  

       - กรณีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลผูแทนของกิจการรวมคาที่เปนนิติบุคคลที่กําหนดไวในหนังสือ
บริคณหสนธิ หรือขอบังคับของนิติบุคคลนั้นเปนผูลงนาม  ผูลงนามจะตองปฏิบัติตามหนังสือบริคณหสนธิ
หรือขอบังคับของนิติบุคคลดวย เชน ตองลงนาม 2 คน และประทับตราบริษัท  หากไมปฏิบัติตามขอบังคับ
ดังกลาวจะไมผูกพันบริษัท 

      - กรณีไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (คณะบุคคล) โดยมีสัญญารวมคามาแสดง ผูแทนของกิจการ
รวมคาตองลงนามใหครบตามจํานวนของผูรวมกิจการคานั้น หรือจะใหผูแทนกิจการรวมคาผูใดผูหนึ่งลงนาม
ในสัญญาเพียงคนเดียว    ผูรวมกิจการคาทั้งหมดจะตองทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนาม
ในสัญญาจึงจะมีผลสมบูรณผูกพันคณะบุคคลนั้น  
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การตรวจสอบหลักประกัน 
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาตามแบบฟอรมแนบทายระเบียบฯ และกําหนดวงเงินค้ําประกันอัตรา

รอยละหา (5%) ของราคาคาจาง 
- หลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 141 กําหนดใหใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน 

3 วันทําการ 
(3) หนังสือค้ําประกันธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
- กรณีเปนเงินสดใหผูขายหรือผู รับจางนําไปชําระที่กองการเงินและบัญชี แลวนําหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินมาแสดงตอเจาหนาที่เพื่อระบุเขาไวในสัญญา 
- กรณีใชพันธบัตรรัฐบาลไทยเปนหลักประกันสัญญา ใหดําเนินการได 2 วิธี คือ 
   (1) สวนราชการจะตองใหผูที่ประสงคจะขอใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันไปจดทะเบียนที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกอน จึงจะรับไวเปนหลักประกันได 
               (2) ใหผูรับพันธบัตรไวเปนหลักฐาน มีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยทราบวาไดรับพันธบัตร
เพื่อค้ําประกัน เพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจะไดลงทะเบียนบันทึกการรับเปนหลักประกันไว แลวมีหนังสือ
ตอบรับการแจงใหทราบ 
                     ในการถอนหลักประกัน ใหผูรับประกันมีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยทราบ เพื่อ
ธนาคารแหงประเทศไทยจะไดลงทะเบียนบันทึกการถอนหลักประกัน 
                     อนึ่ง เมื่อมีการผิดสัญญา   กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมตกเปนของผูรับหลักประกัน จะตองฟอง
ใหบังคับตามสัญญาค้ําประกันกอน 

หลักประกันสัญญาควรใหผูรับจางนํามาวางลวงหนา  โดยเฉพาะหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคาร  เพื่อใหเจาหนาที่มีเวลาตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบผูมีอํานาจลงนามในหนังสือค้ํา
ประกันตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของธนาคาร 

อนึ่ง สัญญาจางเมื่อลงนามสัญญาแลว ผูรับจางจะตองชําระคาอากร ตนฉบับพันละหนึ่งบาท คูฉบับ
หาบาท  วงเงินต่ํากวา 200,000.- บาท ติดอากร ตั้งแต 200,000.- บาท ขึ้นไปติดตราสาร 
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-  เมื่อผูวาจางและผูรับจางลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว  ใหจดัสงสําเนาสัญญาใหผูเกี่ยวของ  ตาม
ระเบียบพัสดฯุ ขอ 135   

-  สงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ  กรมสรรพากร  คณะกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หนวยงานที่เกี่ยวของ และดําเนินการครบขั้นตอนแลวใหลงทะเบียนสัญญา (พด.27) 
  

     การบริหารสัญญาจางกอสราง 
 

     การบริหารสัญญา หมายถึง การควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน การเบิกจายเงินให
เปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แกไข
เพิ่มเติม  มติคณะรัฐมนตรี  กฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ เพื่อใหงานกอสรางนั้นสําเร็จลุลวงเปนไปตาม
วัตถุประสงคของผูวาจาง  หากมีปญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจะตองหาวิธีแกไขปญหา
อุปสรรคดังกลาว  หรือพิจารณาวินิจฉัย  ทําความเห็นเสนอผูวาจาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือส่ังการแลวแต
กรณี    

คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ตรวจสอบพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมดังนี ้

คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ.2535 และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 72 ดังนี ้

1. ตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอยีด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาหรวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพจิารณาสั่งการตอไป 

2.  การดําเนนิการตาม 1 ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เหน็วาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไป
ไดใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลกัวิชาการชางเพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอกําหนดในสัญญา 

3.  โดยปกตใิหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ   นับแตวนัที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด และสงเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายใน 5 วนัทาํการ 

4.     เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน 
สัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น  และใหทําใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ  มอบใหแก 
ผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
และรายงานใหหวัหนาสวนราชการทราบ 
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ในกรณีที่เหน็วาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ  แลวแต
กรณ ี

5. ในกรณีทีก่รรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อพิจารณาสัง่การ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม 4 

 
ผูควบคุมงานมีหนาท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ.2535  และที่แกไข

เพิ่มเติม ขอ 73  ดังนี ้
1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ทุกวัน  ให

เปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ 
ขอกําหนดในสัญญา    ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด 
แลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จางทันท ี

2. ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรปู รายการละเอียด และขอกาํหนดในสัญญา มีขอความขัดกันหรือเปนที่
คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวชิาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพกังานนั้นไวกอน
แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

3. จดบันทึกสภาพการปฏิบตัิงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ  เพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห      และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาทีพ่ัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวดโดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที ่

     การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
4. ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา  และในวันถึงกาํหนดสงมอบงานแตละงวดให

รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ภายใน 3 วนัทาํการ นับแตวนัถึงกําหนดนัน้ ๆ 

การบริหารสัญญาจางกอสรางมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขสญัญาและระเบยีบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และทีแ่กไขเพิม่เติม  
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6.2  แผนงานกอสราง แผนเครื่องจักร-เคร่ืองมือ และแผนบุคลากร 
      -  สัญญากําหนดให ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ 

และรายชื่อวิศวกรผูควบคุมงาน ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแสดงถึงขั้นตอนการทํางาน
ที่ถูกตองตามสภาพฤดูกาล     และกําหนดเวลาที่ตองใชในการทํางานหลักตาง  ๆ   ใหแลวเสร็จและสงใหคณะ 
กรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการกอสราง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดพิจารณา
และเห็นชอบแผนแลวจะตองคอยติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่เสนอไว ทั้งนี้ 
เพื่อใหการกอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา และ
แผนการปฏิบัติงานกอสรางและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจางแลว ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา โดยสํานัก/กองเจาของงานเสนอกองพัสดุเพื่อตรวจสอบและ
ดําเนินการ 

       -  เมื่อเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาของกองพัสดุ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวปรากฏวาถูกตองให
ลงทะเบียนควบคุมสัญญาแลวทําบันทึกสรปุเสนอผูวาจางทราบ 

       -   เมื่อผูวาจางทราบแลว  ถายสําเนาเก็บเปนหลักฐาน ตนฉบับคนืสํานัก/กองเจาของงาน 
       -   ลงทะเบียนคุมสัญญา 
 

6.3  การแจงใหผูรับจางเขาปฏิบตัิงาน 
     ตามสัญญากําหนดใหเร่ิมนับอายุสัญญาจางกอสรางถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงให เขา

ปฏิบัติงานตามสัญญาจากคณะกรรมการตรวจการจาง  ฉะนั้น การสั่งใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานจึงเปนเรื่อง
สําคัญมาก  คณะกรรมการตรวจการจางควรพิจารณาดังนี ้
      1.  สภาพพืน้ที่ตองพรอมที่จะใหผูรับจางเริ่มปฏิบัติงานได   กลาวคอื ตองไมมีอุปสรรค  และ
สามารถสงมอบพื้นที่ใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานได 

     2.  หนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามแบบฟอรมที่กําหนด   และตองมีเวลาเผื่อใหผูรับจาง
เตรียมงานและเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ ในการเขาปฏบิัติงาน ซ่ึงจะตองใชเวลาประมาณ 7-15 วัน 
      3.  เมื่อผูรับจางไดรับหนังสือแจงใหเขาปฏิบัติงานแลว  จะตองมีหนังสือยืนยนัการรับทราบในการ 
ส่ังเขาปฏิบัติงาน  แลวใหคณะกรรมการตรวจการจางเสนอสํานัก/กองเจาของงานเพือ่เสนอกองพสัดุนําเสนอ 
ผูวาจาง 

     4.  กรณีที่ไมสามารถสั่งใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานไดในระยะเวลาอันควร (ประมาณ 15 วนั นับจาก 
วันทําสัญญาเปนตนไป)  ใหคณะกรรมการตรวจการจางรายงานใหผูวาจางทราบถึงปญหาและอุปสรรค  
      5.  กองพัสดุโดยเจาหนาที่ผูบริหารสัญญารับเรื่องแลวตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   และพจิารณา
ตรวจสอบการนับอายุสัญญาดังนี ้
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      -  กรณีสงหนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานทางไปรษณยีใหเร่ิมนับอายุสัญญาถัดจากวนัที ่
ผูรับจางลงนามรับหนังสือในใบตอบรับภายในประเทศ 

      -  กรณีผูรับจางมารับหนงัสือแจงเขาปฏิบัติงานดวยตนเอง ใหเร่ิมนบัอายุสัญญาถัดจากวันที่ผู
รับจางรับหนังสือ  เพราะฉะนั้น เมื่อผูรับจางหรือผูรับมอบอํานาจลงนามรับหนังสือในสําเนาคูฉบับจะตองให
ลงวันที่รับหนงัสือดวย และลงทะเบียนควบคุมสัญญา 

     อนึ่ง   หากผูรับจางไมเขาปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจการจางมีหนังสือแจงภายใน
ระยะเวลาอันสมควร  ใหคณะกรรมการตรวจการจางจัดทําหนังสือเรงเตือน และรายงานใหผูวาจางทราบ 
พรอมทั้งลงทะเบียนควบคุมสัญญา 

      6.    เมื่อผูวาจางรับทราบแลว  ใหถายสําเนาเก็บเปนหลักฐาน 1 ชุด และสงใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดนิหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดนิภูมภิาค   ตนฉบับสงคืนสํานัก/กองเจาของงานและลงทะเบียน
ควบคุมสัญญา 
 

การดําเนินการกอนการเริ่มงานกอสราง 
ผูควบคุมงานของผูวาจาง  หรือคณะกรรมการตรวจการจางจะตองสงมอบหมุดหลักฐาน  (BENCH 

MARK) แสดงพิกัดและระดบัสถานที่ที่จะทําการกอสรางใหผูรับจางซึ่งเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองวางแนว 
ถายระดับ และวางผังบริเวณทีจ่ะทําการกอสรางใหคณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจสอบใหถูกตอง
เสียกอน ผูรับจางจึงจะทําการกอสรางตอไปได หมุดหลักฐานตาง ๆ ที่แสดงแนว ระดับและผังบริเวณทั้งหมด
ซ่ึงไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางจะตองรักษาใหอยูในสภาพคงเดิมที่สมบูรณ เรียบรอยตลอดเวลาที่
ทํางานกอสราง และจะถอดถอนออกไปเมือ่ไดรับอนุญาตจากผูควบคมุงานฯ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง
เทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันจะเกดิขึ้นเนื่องจากการวางแนว การถายระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตอง
รับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณ ี

ผูรับจางจะตองทําการสํารวจแนวระดับ (Profile) และรูปตัดขวาง (Cross Section) ซ่ึงจะเริ่มงานกอสราง       
ตามคําแนะนําของผูควบคุมงานของผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 

 
การประชุม 
กอนเริ่มงานหวัหนาโครงการควรจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางฝายผูรับจางกับฝายผูวาจาง   ซ่ึง

ฝายผูวาจางควรประกอบดวยหัวหนาโครงการ ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
เพื่อแนะนําตวัในการประสานงาน และมอบนโยบายในการทํางานใหผูรับจางไดรับทราบแนวทางเพื่อเปนการ
ขจัดปญหาที่อาจเกิดขึน้พรอมทั้งแนะนําการใชแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ    คณะกรรมการตรวจการจางควรจัด 
การประชุมขึน้เปนประจําระหวางผูรับจางกับคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 
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รายละเอียดท่ีผูรับจางจะตองดําเนนิการและสงมอบในเบื้องตนตามเงือ่นไขสัญญา เชน 
1.  บัญชีแสดงจํานวนชางฝมือ ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
2. แผนปฏิบัติงานระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  (กรณีที่เงื่อนไขกําหนด 

ใหผูรับจางจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ)  อยางละเอียดและชัดเจนเสนอคณะกรรมการตรวจ 
การจาง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

3.  แผนปายแสดงรายละเอียดเกีย่วกับงานกอสราง ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
4.  จัดหาและสงมอบอาคารที่ทําการชั่วคราว ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง (ถามี) 
5.  จัดหาและสงมอบยานพาหนะ ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง (ถามี) 
6.  จัดหาและสงมอบเครื่องมืออุปกรณตางๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง (ถามี) 
7.  แผนการประชาสัมพันธโครงการ (ถามี) 
 

6.4 การเบิกเงินคาจางลวงหนา 
      เมื่อผูรับจางมีความประสงคจะเบิกเงินคาจางลวงหนาตามเงื่อนไขสัญญา  ผูรับจางจะตองจัดทํา

หนังสือเสนอคณะกรรมการตรวจการจางภายหลังจากที่ไดรับแจงใหเขาปฏิบัติงานเรียบรอยแลว ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจและดําเนินการเสนอหนวยงานพัสดุสํานัก/กองเพื่อเสนอกองพัสดุ
พิจารณาตรวจสอบเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  ซ่ึงเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาของกองพัสดุ จะตองตรวจสอบเอกสาร
ที่แนบเสนอมาดังนี้ 

     1.  หนังสือผูรับจางขอเบิกเงินคาจางลวงหนาตามเงื่อนไขสัญญา 
     2.  ผูรับจางตองวางหลักประกันการเบิกเงินคาจางลวงหนา คือ พันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือ       

ค้ําประกันของธนาคารในประเทศมูลคาเต็มจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ขอเบิก 
     3.  สําเนาคูฉบับหนังสือที่หนวยงานพัสดุของสํานัก/กองจัดทําถึงธนาคารสํานักงานใหญ               

เพื่อตรวจสอบหนังสือค้ําประกันการเบิกเงินคาจางลวงหนา  
     4.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยของผูรับจาง         

(ไมเกิน 6 เดือน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     5.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยของธนาคาร           

ผูค้ําประกัน (ไมเกิน 6 เดือน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     6.  หนังสือมอบอํานาจและตัวอยางลายมือช่ือของเจาหนาที่ของธนาคารผูมีอํานาจลงนามหนังสือ

ค้ําประกันการเบิกเงินคาจางลวงหนา  กรณีเปนสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองดวย 
     7.  หนังสือมอบอํานาจของผูรับจางพรอมปดอากรแสตมปตามกฎหมาย (กรณีมอบอํานาจให

บุคคลอื่นทําการแทน)   หากผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจชวงใหบุคคลอื่นลงนามในหนังสือคํ้าประกันแทน  
หนังสือมอบอํานาจของธนาคารจะตองระบุใหผูรับมอบอํานาจมีอํานาจมอบชวงใหบุคคลอื่นได และเจาหนาที่
ผูบริหารสัญญาจะตองตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจอยางละเอียดถ่ีถวนดวยวาไดมอบอํานาจโดยกําหนด
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วงเงินหรือไม  หากเปนการมอบอํานาจโดยกําหนดวงเงินและผูรับมอบอํานาจลงนามหนังสือค้ําประกันเกิน
วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจถือวาผูรับมอบอํานาจกระทําเกินอํานาจหนาที่ ซ่ึงจะไมมีผลผูกพันธนาคาร 

     8.  บันทึกคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเห็นในการเบิกเงินคาจางลวงหนา 
                   9.  เมื่อ เจาหนาทีผู่บริหารสัญญาของกองพัสดุตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ถูกตองครบถวนแลวลงทะเบียนควบคุมสญัญา และทําบันทึกสรุปเสนอผูมีอํานาจอนมุัติ 
                   10. เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติแลว ใหถายสําเนาเกบ็เปนหลักฐาน เร่ืองเดิมพรอมหนังสือค้ําประกัน
สงคืนสํานัก/กองเจาของงาน และลงทะเบยีนควบคุมสัญญา 
              

การคืนหนังสอืค้ําประกันเงนิคาจางลวงหนา 
 -  เมื่อไดหักคนืเงินคาจางลวงหนาครบตามจํานวนที่เบิกแลวใหคืนหนังสือค้ําประกันเงินคาจาง
ลวงหนาโดยเร็ว  แลวรายงานใหผูวาจางทราบ  
 -  กรณีเงื่อนไขสัญญากําหนดใหทยอยคืนหรือเปลี่ยนหลักประกันได (ตามมติคณะรัฐมนตรี)  เมื่อ 
ผูรับจางรองขอ   ใหดําเนินการขออนุมัติผูมีอํานาจกอนคืนหรือเปลี่ยนหลักประกันใหกับผูรับจาง 
 

6.5  การโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน   
       ผูรับจางจะตองมีหนังสอืแจงความประสงคไปยังโครงการฯเพื่อขอโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน

ตามสัญญาใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบและเสนอสํานัก/กองเจาของงาน เพื่อเสนอกอง
พัสดุพิจารณาตรวจสอบแลวนําเสนอผูมีอํานาจตามเอกสารหลักฐานดังนี ้ 
       1.  หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินของผูรับจางจะตองจดัทําตามตัวอยางแนบ
ทายสัญญาและคําสั่งกรมชลประทานที่ 501/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 
       2.  สําเนาสัญญาการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินระหวางผูรับจาง (ผูโอน) กับธนาคาร (ผูรับโอน) 
       3.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยของผูรับจาง 
และของธนาคารผูรับโอน (ไมเกิน 6 เดือน)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       4.  หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปตามกฎหมายและตัวอยางลายมอืช่ือของเจาหนาที่
ธนาคารผูลงนามในฐานะผูรับโอน (หนังสอืมอบอํานาจจะตองระบุใหผูรับมอบอํานาจมีอํานาจรับโอนสิทธิ
เรียกรองการรบัเงินดวย) 
       5.  หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปตามกฎหมายของผูรับจาง (ผูโอน) กรณีมอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทาํการแทน/ของผูรับจาง  

      6.  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
       7.  หนวยงานการเงินและบัญชีของหนวยเบกิ-จายยืนยันยอดเงินที่ผูรับจางมีสิทธิโอนสิทธิ
เรียกรองการรบัเงินใหกับธนาคารผูรับโอน 
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       8.  บันทึกคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเห็นการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินแลว
ใหสํานัก/กองเจาของงานเสนอกองพัสดุเพื่อเสนอผูมีอํานาจทราบ 
                  9.   เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาของกองพัสดุตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลวลงทะเบียนควบคุม
สัญญาและนําเสนอผูมีอํานาจทราบ โดยผานกองการเงินและบัญชี กองกฎหมายและที่ดิน เมื่อผูมีอํานาจทราบ
แลว ถายสําเนาเก็บเปนหลักฐาน  และสงคืนสํานัก/กองเจาของงานพรอมลงทะเบียนควบคุมสัญญา 
                  อนึ่ง กรณีโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินแลวจะยกเลิกไมได  ตองโอนกลับคืนเทานั้น  โดย
ดําเนินการและแนบเอกสารหลักฐานเชนเดียวกับการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินครั้งแรก 

 

   6.6  การรายงานผลงานกาวหนา 
      - เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง กําหนดใหผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงาน

เปนระยะทุก ๆ 30  วัน   โดยสรุปผลงานที่ทําไดในครั้งนั้น  ผลงานรวม  ระยะเวลาดําเนินการ  คิดเปนรอยละ
ของปริมาณงานตามสัญญา เสนอผูควบคุมงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ  

     - ผูรับจางตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานกอสรางที่เสนอไวกับผูวาจางให
คณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการเสนอสํานัก/กองเจาของงานเพื่อเสนอกองพัสดุนําเสนอผูวาจาง 

     - กรณีผลงานลาชากวาแผนที่เสนอไวคณะกรรมการตรวจการจางจะตองรายงานใหชัดเจนวาความ
ลาชาเกิดจากสาเหตุใด   

     - หากผลงานลาชากวาแผนเกินรอยละ 10  ของแผนงานที่กําหนดไวใหคณะกรรมการตรวจการจาง
จัดทําหนังสือเรงรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับจางแลวรายงานผูวาจางทราบ   

     - เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาของกองพัสดุเมื่อรับรายงานแลวใหตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แลวเมื่อ
เห็นวาการปฏิบัติงานของผูรับจางยังลาชาเกินรอยละ 10  ของแผนงานที่กําหนดไวชาใหเจาหนาที่พัสดุ
ผูบริหารสัญญาจัดทําหนังสือเสนอผูวาจางลงนามเพื่อเรงรัดผูรับจางอีกครั้ง  และทําบันทึกรายงานผลงาน
ความกาวหนาใหผูวาจางทราบ 

     - ลงทะเบียนควบคุมสัญญา 
     - สงสําเนาหนังสือเรงรัดดังกลาวใหสํานัก/กองเจาของงานเพื่อแจงใหคณะกรรมการตรวจการจาง

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง หากมีปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาหาแนว
ทางแกไขปญหาอุปสรรคนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่เสนอไวและเสร็จภายในกําหนดอายุ
สัญญา แลวรายงานใหผูวาจางทราบ การรายงานผูวาจางทุกครั้งตองผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

     - เมื่อผูวาจางทราบแลวใหถายสําเนาเก็บเปนหลักฐาน และเรื่องเดิมสงคืนสํานัก/กองเจาของงาน 
และลงทะเบียนควบคุมสัญญา 
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6.7  การสงมอบงานและการตรวจรับงาน (เฉพาะงวด) 
       -  เมื่อผูรับจางมีความประสงคสงมอบงานที่แลวเสร็จ  เพื่อเบิกเงินคางานผูรับจางจะตองจัดทํา

หนังสือขอสงมอบงาน  ซ่ึงประกอบดวยใบสงมอบงานที่แสดงปริมาณงานแตละรายการและใบแจงหนี ้ ใหแก
หนวยงานพัสดุสํานัก/กอง/โครงการ  และเมื่อหนวยงานพัสดุไดรับเอกสารดังกลาวแลวใหตรวจสอบและ
ลงทะเบียนควบคุมและแจงประธานกรรมการตรวจการจางผานผูควบคุมงานเพื่อดําเนินการตรวจรับงาน 

        - การตรวจรับงาน 
          คณะกรรมการตรวจการจางตองตรวจสอบปริมาณงานที่สงมอบกับผลงานในสนามที่ได

รายงานใหผูวาจางทราบไวแลวนั้น  ถาปรากฏวาปริมาณงานที่สงมอบถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียด
แลว  คณะกรรมการตรวจการจางตองตรวจรับงานภายใน 3 วันทําการ  นับแตวันที่ประธานไดรับทราบการสง
มอบ โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 พรอมออกใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (เฉพาะ
งวด)  ใหกับผูรับจางตามปริมาณงานที่ตรวจรับได  พรอมกับลงนามในตรายางคณะกรรมการตรวจการจาง  
ซ่ึงประทับไวดานหลังของเอกสารการสงมอบ  และใหหัวหนาโครงการหรือหัวหนาหนวยงาน เจาของงาน       
ลงนามรับมอบงานจากคณะกรรมการตรวจการจาง พรอมกับจัดทํารายงานการตรวจการจางตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด   เพื่อเสนอสํานัก/กองเสนอกองพัสดุพรอมแนบรายงานผลงานกาวหนาครั้งที่ไดรายงานไวแลว  
รายงานผูวาจางทราบโดยระบุดวยวาเปนรายงานการตรวจการจางงวดที่..............(ผลงานครั้งที่.............) 
         - เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาของกองพัสดุเมื่อรับรายงานแลวใหตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร แลวลงทะเบียนควบคุมสัญญา  และดําเนินการเสนอผูวาจางทราบ  เมื่อผูวาจางทราบแลวใหถายสําเนา
เก็บเปนหลักฐาน สงตนฉบับคืนสํานัก/กองเจาของงาน พรอมทั้งลงทะเบียนควบคุมสัญญาอีกครั้ง 

        - สําหรับการสงมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดทาย หมายถึงผูรับจางทํางานแลวเสร็จครบถวน
ถูกตองตามสัญญาและสงมอบงานในสวนที่เหลือเพื่อเบิกจายเงินเปนงวดสุดทาย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการ
จางจะตองทําการตรวจสอบผลงานตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทายวาถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดตามสัญญาแลว  หากงานที่ผูรับจางสงมอบงานไมถูกตอง มีการชํารุด เสียหาย คณะกรรมการตรวจ
การจางจะตองสงเรื่องการขอสงมอบงานคืนพรอมมีหนังสือแจงใหผูรับจางทําการแกไขใหถูกตองครบถวน
ตามแบบรูปรายการรายละเอียดเสียกอนจึงจะทําการตรวจรับงานงวดสุดทายให  และในระหวางที่ผูรับจางยัง 
ไมไดแกไขใหถูกตองนั้นถือวาผูรับจางยังไมไดสงมอบงาน 

         ทั้งนี้  การทักทวงของคณะกรรมการตรวจการจางจะตองจดบันทึกรายงานตามขั้นตอนให
ละเอียดและงานงวดสุดทายใหหมายรวมถึงการเก็บตกงานตางๆที่เหลืออยูตลอดจนการทําความสะอาด
สถานที่กอสรางใหเรียบรอยดวย   และใหดําเนินการรายงานผูวาจางเชนเดียวกับการรายงานการสงมอบงาน 
เฉพาะงวด 
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            - การสงมอบงานเพื่อเบิกจายเงินในแตละงวด  เงื่อนไขสัญญากําหนดใหผูวาจางหักเงินประกนั
ผลงานจํานวน  10%  ของคางานที่ผูรับจางสงมอบในแตละงวด  โดยจะคืนเงินประกนัผลงาน  และ/หรือ 
หนังสือค้ําประกันของธนาคารใหกับผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย  สําหรับสัญญาจางเหมารวม  
ผูรับจางจะขอคืนเงินประกันผลงานไดตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินประกนัผลงานไวครบตามจํานวนทีก่ําหนดไว
ในสัญญา  และเมื่อดําเนินการคนืแลวใหรายงานผูวาจางทราบดวย 

         ทั้งนี้  กรณีสัญญาราคาตอหนวย  หากผูรับจางมีความประสงคขอคืนเงินประกันผลงาน  
สามารถขอคืนไดตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินประกันผลงานของคางานแตละงวดไวแลวไมต่ํากวา  6  เดือน โดย
นําหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาวางแทน  ตัวอยางเชน  ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2550 เปนเงินคางานจํานวน 1,000,000.00 บาท หักเงินประกันผลงาน 10% เปนเงิน  100,000.00 บาท 
ผูรับจางขอคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 1 ได  ภายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป  (หักไวครบ 6 
เดือน คือ 1 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2550)  และผูรับจางจะตองนําหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารภายใน 
ประเทศ มาวางเปนหลักประกันแทน   และจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอนจึงจะจายเงินประกันผลงานคืน
ได   
            - การสงมอบและตรวจรับมอบงานทั้งสัญญา ผูรับจางตองทํารายการรายละเอียดปริมาณงาน
ทั้งสัญญา คือ รายการรายละเอียดที่รวมผลงานทั้งหมดที่ไดสงมอบตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทาย เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจางผานผูควบคุมงาน  เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตรวจงานแลวเห็นวา
ผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองครบถวนตามสัญญาเรียบรอยแลว  ใหออกหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานทั้ง
สัญญา และดําเนินการรายงานใหผูวาจางทราบเชนเดียวกับการรายงานการสงมอบงานเฉพาะงวด ซ่ึงมีเอกสาร
ประกอบการรายงานการตรวจการจางดังนี้ 

1.  สําเนารายงานผลงานกาวหนาในครั้งที่ขอเบิกคางาน (กรณีผูรับจางสงมอบงานทั้งสัญญา
ใหแนบสําเนารายงานผลงานกาวหนาครั้งสุดทาย) 
        2.  หนังสือสงมอบงานของผูรับจางพรอมรายละเอียดรายการงานที่สงมอบ 
    3.  รายงานการตรวจการจาง (พด.39) 
   4.  ใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง (พด.37) 
   5.  ใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด (พด.41) หรือใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งสัญญา  
(พด.42) กรณสีงมอบงานทั้งสัญญา 
  6. ใบแจงหนี ้(ยกเวน การสงมอบงานทั้งสัญญาจะไมมีใบแจงหนี้) 

 
6.8  การงดหรอืลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือขยายอายุสัญญา 

          -  การพิจารณางดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบบัแกไขเพิ่มเตมิ ขอ 139 สามารถพิจารณาไดดังนี ้
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      1. การงดหรือลดคาปรับ จะพิจารณาใหในเวลาที่ลวงเลยกําหนดอายุสัญญาไปแลวและมีคาปรับ
เกิดขึ้นแลว 

      2. การขยายอายุสัญญา  จะเปนการพิจารณาใหกอนที่จะครบกําหนดอายุสัญญาและคาปรับยังไม
เกิดขึ้น 

        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 139  กําหนดไว  ดังนี้ 
        “การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูใน

อํานาจของหัวหนาหนาสวนราชการที่จะพิจารณา  แตถาวงเงินในการสั่งการใหจัดหาครั้งนั้นเกินอํานาจของ
หัวหนาสวนราชการ   ใหเสนอปลัดกระทรวงพิจารณา   และใหพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 
เฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
        1.  เหตุเกดิจากความบกพรองของสวนราชการ 
        2.  เหตุสุดวิสัย 
        3.  เหตุเกดิจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
        ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบ
ภายใน  15  วัน  นับแตเหตนุั้นไดส้ินสุดลง   หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด   คูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแตกรณตีาม (1)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือ
สวนราชการทราบดีอยูแลวตัง้แตตน  และเงื่อนไขสัญญาไดมรกําหนดการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
                    ในกรณีที่มีเหตสุุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนือ่งมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง 
หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทาํใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤตกิารณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพือ่ขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วนั นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
ส้ินสุดลง 
                     ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง  
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  เวนแตกรณีเหตุเกดิจากความผิดหรือความ
บกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชดัแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                      การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพจิารณาตามที่
เห็นสมควร 
                      ดังนั้น  หากเกดิเหตใุดๆขึ้นจนทําใหผูรับจางทํางานไมไดผูรับจางจะตองมีหนังสือแจงไปยัง
คณะกรรมการตรวจการจางภายใน 15 วนันับแตเหตุนั้นสิ้นสุด  หากผูรับจางไมมีหนังสือแจงถือวาผูรับจาง
สละสิทธิ์ที่จะของดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญา 
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-  การตรวจสอบและพิจารณาวาผูรับจางมีสิทธิไดรับการงดหรือลดคาปรับ  หรือขยายระยะเวลาตาม
เหตุที่เกดิขึ้นจริง   ซ่ึงเปนไปตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ขอ 139  ไดหรือไม
นั้น ใหพิจารณาดังนี ้
     (1) จะตองเปนเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ  เชนผูควบคุมงานหรอื
คณะกรรมการตรวจการจางมีหนังสือส่ังใหผูรับจางหยดุงานบางสวนหรือทั้งสัญญา หรือสงมอบพื้นที่ให         
ผูรับจางไมได 

   (2) เหตุสุดวิสัย การจะพิจารณาวาเหตุที่เกิดเปนเหตุสุดวิสัยจนทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานได
นั้น  จะตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8  ซ่ึงกําหนดวา  “เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี         
จะใหผลพิบัติก็ดี  เปนเหตุท่ีไมอาจปองกันไดแมถึงบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะได 
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในภาวะเชนนั้น”   
               ดังนั้น  การที่ผูรับจางของดคาปรับหรือขยายอายุสัญญาโดยอางเหตุสุดวิสัย  ผูรับจางจะตองพิสูจน
ใหไดวาเหตุนั้นเปนเหตุที่เกินความคาดหมายและผูรับจางไดปองกันและแกไขจนเต็มกําลังความสามารถแลว  
แตไมสามารถปองกันได  รวมท้ังเหตุที่จะเกิดตามที่กําหนดในเงื่อนไขสัญญาดวย  วาจะเกิดเหตุขึ้นและไดมี
เหตุเกิดขึ้น   โดยผานการพิจารณายืนยันของผูควบคุมงาน  คณะกรรมการตรวจการจาง แตถาหากเกินกําหนด
อายุสัญญาแลวผูรับจางทํางานยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากเปนความผิดของผูรับจางเองแลวเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น  
ผูรับจางจะนําเหตุที่เกิดมาของดคาปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาไมได  เชน กรณีฝนตกน้ําทวมหรือเหตุ 
อุทกภัย  เกิดภัยพิบัติ  เปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถทํางานบางสวนได  และเมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาตาม
แผนการปฏิบัติงานที่เสนอไวกับกรมฯ  งานที่ผูรับจางไมสามารถทําไดนั้น  ผูรับจางจะตองทําเสร็จกอนถึงวัน
เกิดเหตุ  แตผูรับจางทําไมเสร็จตามแผน  เมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ  ทําใหผูรับจางทํางานนั้นไมได ผูรับจาง
จะอางเหตุที่เกิดขึ้นมาของดคาปรับไมไดเชนกัน  เวนแตจะพิสูจนไดวาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเปนเหตุใหผูรับจางไม 
สามารถทํางานตามแผน  ซ่ึงตามแผนกําหนดวาผูรับจางจะตองทําในเวลาที่เกิดเหตุนั้น 
                (3)  เหตุเกดิจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย เชนเหตุเกิดจากปจจยั
ภายนอกที่คูสัญญาไมสามารถควบคุมได   แตไมใชเหตสุุดวิสัย   เชนผูรับจางทํางานแลวเสร็จตามสัญญาและ 
อยูภายในอายสัุญญา  แตมีงานติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ซ่ึงการไฟฟาเปนผูดําเนินการเองและ  ผูรับจางไดติดตอ
ประสานกับการไฟฟาเพื่อใหติดตั้งหมอแปลงตามแผนที่กําหนดไว แตการไฟฟามาติดตั้งลาชาเกนิกําหนดอายุ
สัญญา เปนตน 

การสั่งใหผูรับจางหยุดงานในระหวางดําเนินการกอสราง 
  1.  งานที่กอสรางนั้นไมเปนไปตามรูปแบบ  รายการละเอียด และขอกาํหนดในสัญญา 
 2.  มีเหตุการณที่เปนอุปสรรคเกิดขึ้น  จนไมสามารถทํางานไดและไมใชความผิดของผูรับจาง 
  3.  ถาไดพิจารณาแลวเห็นวาหากไมส่ังหยดุงาน จะทําใหเกิดความเสยีหายกับงานหรือบุคคลอื่น 
  การสั่งหยุดงานนั้น  คณะกรรมการตรวจการจางจะตองใชดุลพินิจในการวินิจฉยัขอเท็จจริงที่เกดิขึ้น 
อยางรอบคอบและระมัดระวัง 
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  การสั่งหยุดงาน  จะสั่งใหหยุดทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  โดยคณะกรรมการตรวจการจางตองทําเปน
หนังสือแจงใหผูรับจางทราบ  และใหผูรับจางทําหนังสือตอบรับและยืนยันวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ  
ทั้งสิ้นอันเกิดจากการสั่งหยุดงาน  แตผูรับจางมีสิทธิที่จะขอสงวนสิทธิเพื่อของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลา
สัญญาได  และคณะกรรมการตรวจการจางจะตองรายงานเหตุผลรายละเอียดและขอเท็จจริงที่จําเปนตองสั่ง
หยุดงานใหผูวาจางทราบโดยเร็ว  และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูรับจางเขา
ปฏิบัติงานได  ใหคณะกรรมการตรวจการจางทําหนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน  โดยใหผูรับจางมี
หนังสือตอบรับทราบการสั่งเขาปฏิบัติงาน  แลวรายงานใหผูวาจางทราบ 

  ขอควรระวังในการสั่งใหผูรับจางหยุดงาน คือเมื่อผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จตามกําหนดอายุสัญญา 
และเมื่อลวงเลยอายุสัญญาไปแลวเกิดอุทกภัย ผูรับจางมีหนังสือขอหยุดงานเนื่องจากเกิดอุทกภัยไมสามารถ
ทํางานได หากคณะกรรมการตรวจการจางมีหนังสือตอบใหผูรับจางหยุดงานได ทําใหการตอบตกลงนั้นมีผล
ผูกพันผูวาจาง คือระยะเวลาตั้งแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางมีหนังสือส่ังใหผูรับจางหยุดงานจนถึงวันที่
มีหนังสือส่ังใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน ถือไดวาเปนเหตุที่เกิดจากความผิดความบกพรองของทางราชการ       
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 139 (1) ทําใหผูรับจาง
มีสิทธิของดคาปรับได  ถาหากคณะกรรมการตรวจการจางไมมีหนังสือตอบตกลงใหผูรับจางหยุดงานตามที่ 
รองขอ ผูรับจางไมสามารถจะยกเหตุเกิดอุทกภัยเพื่อมาของดคาปรับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 139 (2) ได  เนื่องจากผูรับจางทํางานเกินกําหนดอายุสัญญา 
เมื่อมีเหตุใดๆ เกิดขึ้นจึงตองอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งหมด   

ดังนั้น การพิจารณางดคาปรบัหรือขยายอายุสัญญาใหผูรับจางนั้นจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปน
สําคัญวาเขาหลักเกณฑของเงื่อนไขสัญญาและระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 139 
หรือไม 
 เอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบฟอรมการตรวจสอบการงดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุ
สัญญามีดังนี้ 

(1) สําเนาสัญญา 
(2) สําเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
(3) สําเนาหนงัสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
(4) หนังสือผูรับจางแจงเหตทุี่เกิดภายใน 15 วัน นับแตเหตุการณนัน้สิ้นสุด หรือหนังสือคณะกรรมการ

ตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานสั่งใหผูวาจางหยดุงาน 
(5) หนังสือผูรับจางของดหรอืลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญาของผูรับจาง 
(6) ปริมาณน้ําฝน (ของสวนราชการที่เกี่ยวของ) ภาพถาย ภาพขาว หลักฐานอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับ

เหตุการณ 
(7) บันทกึการปฏิบัติงานประจําวันของผูควบคุมงาน 
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(8) รายงานการตรวจสภาพพื้นที่กอสรางของคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 
(9) บันทึกพิจารณาใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการฯ ตองระบุใหชัดเจน

วาระยะเวลาทีข่องด/ลด/หรือขยายอายุสัญญาเหมาะสมหรือไม อยางไร) 
(10) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 เมื่อผูรับจางเสนอของดคาปรับหรือขยายอายุสัญญา ใหคณะกรรมการตรวจการจางพจิารณาแลวเสนอ
สํานัก/กองเจาของงานเพื่อเสนอกองพัสดุตรวจสอบพิจารณาดําเนินการ และเจาหนาทีผู่บริหารสัญญาของกอง
พัสดุไดรับเรื่องแลวตรวจสอบและลงทะเบยีนควบคุมสัญญา   พรอมทั้งพิจารณาเอกสารหลักฐาน  และขอเท็จ 
จริงตามที่คณะกรรมการตรวจการจางและผูเกี่ยวของเสนอเพื่อดําเนนิการทําความเหน็เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
โดยผานกองกฎหมายและทีด่ินเพื่อพจิารณาดวย  เมื่อผูมีอํานาจอนุมตัิแลว ถายสําเนาสงใหสํานกั/กองเจาของ
งานดําเนนิการตอไป  สวนเรื่องเดิมทั้งหมดใหเก็บเปนหลักฐาน  พรอมทั้งลงทะเบียนควบคุมสัญญา 

 
6.9 การแกไขเปล่ียนแปลงสญัญา 

1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 136  ระบุไวดังนี ้
                      “สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไข
นั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน  หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ  ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได   แตถามีการ
เพิ่มวงเงินและทําใหวงเงินนั้นสูงเกินอํานาจสั่งการของหัวหนาสวนราชการใหเสนอปลัดกระทรวงพิจารณา   
แตทั้งนี้  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือแลวแตกรณีดวย 

     การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง  หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลด
วงเงิน  หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน  ใหตกลงพรอมกันไป 
             สําหรับการจัดหาทีเ่กีย่วกับความมัน่คงแข็งแรง  หรืองานเทคนคิเฉพาะอยางจะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร  สถาปนกิและวิศวกรผูชํานาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณดีวย” 
                   2.  การดําเนนิการกอสรางแลวมีรายการและมีปริมาณงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด มี         
2 กรณี ดังนี ้
             2.1  รายการและปริมาณงานตามสญัญาเพิ่ม-ลด เนื่องจากผูรับจางทํางานตามแบบรูปแลว
ปรากฏวาปริมาณงานที่ทําไดจริงมีมากกวาหรือนอยกวาปริมาณงานในสัญญา กรณีนี้ไมตองแกไขสัญญาให
จายเงินคางานใหกับผูรับจางตามเงื่อนไขสญัญา ขอ 4 
             2.2  รายการและปริมาณงานตามสญัญาเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด เนื่องจากการแกไขแบบรูปและ
รายการรายละเอียดตามสัญญา (ไมเพิ่มวงเงินในสัญญา) 
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      การแกไขสัญญาตามขอ 2.2   คณะกรรมการตรวจการจางจะตองพิจารณารวมกับผูเกี่ยวของ
เชน  สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  และหากเห็นวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไมสามารถจะทําใหการ
ดําเนินงานกอสรางเปนไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา  ก็ใหส่ังพักงานไวกอน  
แลวรายงานใหผูวาจางทราบ  หากพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตองแกไขแบบและทําใหมีรายการและปริมาณ
งานเพิ่ม-ลดจากสัญญาใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

(1)  เมื่อไมสามารถดําเนินการตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญาได คณะกรรมการตรวจการ
จางจะตองพิจารณาและเสนอความเห็นแกสํานัก/กอง/โครงการ เพื่อนําเสนอสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมพิจารณาการแกไขแบบ (กรณีเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑใหเสนอสํานัก/กองผูควบคุม
ครุภัณฑดวย)  หากสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาแลวเห็นสมควรแกไข พรอมนําเสนอ
ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติในหลักการใหแกไขแบบ และอนุมัติแบบตอไป  แตกรณีแบบที่ใชกอสรางเปนแบบ
ที่กรมวาจางบริษัทที่ปรึกษาออกแบบไว  จะตองสงใหบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาดวย 

(2)  รายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญาหรือรายการงานตามสัญญาที่กําหนดเปนราคา
เหมารวมไว และเมื่อแกไขแบบแลวทําใหปริมาณงานในรายการนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาตองแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางเพื่อคํานวณราคากลางของรายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญา  หรือ
รายการงานตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม  (ผูอนุมัติแตงตั้งเปนไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ขอ 3.5) 

(3)  ขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการตกลงราคาเพื่อทําการตกลงราคากับผูรับจางในรายการที่
มีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิม่-ลด  และรายการงานที่เพิม่ขึ้นนอกเหนอืสัญญา   หากตองเพิ่มหรือลดเงินหรือ
ยืดเวลาออกไปใหคณะกรรมการตกลงราคาพิจารณาไปในคราวเดียวกนั   

(4)  การดําเนนิการตามขอ 3 จะตองแนบแบบเดิมที่ขออนุมัติแกไข/แบบที่ยกเลิก และแบบที่
แกไขใหม/แบบที่เพิ่มเติม พรอมจัดทําตารางเปรียบเทียบหมายเลขแบบลงนามกํากับโดยประธานกรรมการ
ตรวจการจาง   

(5)  การพิจารณาดําเนินการตองเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.2535  ขอ 136  กลาวคือ ตองเปนการแกไขเนื่องจากความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสีย
ประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ  

(6)  คณะกรรมการตรวจการจาง ตองพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ       
ผูมีอํานาจอนมุัติดวย  (ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตร ีนร (กวพ) 1305/ว11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543) 

(7)  ขออนุมัติรับราคารายการงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลดและรายการงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือ
สัญญา  
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ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาโดยเพิ่มเติมรายการงานเขาในสญัญานั้นจะตองพิจารณาไดวาเปน
งานที่ตอเนื่องสัมพันธกับงานเดิมและอยูในขอบเขตวัตถุประสงคของสัญญาเดิมจึงจะแกไขสัญญาเพิ่มเติมงาน
ได 

เมื่อสํานัก/กองเจาของงานและคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาแลวเห็นควรเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติแกไขสัญญาใหดําเนนิการสรุปเสนอกองพัสดุ  ทัง้นี้เอกสารประกอบการพจิารณาเพื่อขออนมุัติแกไข
สัญญามีดังนี้   

กรณีแกไขแบบมีปริมาณงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงเพิม่-ลด 
(1) สําเนาสัญญา 

        (2) สําเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
 (3) หนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 (4) เร่ืองอนุมัตใินหลักการใหแกไขแบบพรอมแนบเอกสารหลักฐานสาเหตุที่ตองแกไขแบบ 
 (5) แบบเดิมกอนการแกไข 
 (6) แบบใหมที่แกไขและไดรับการอนุมตัิแลว และแบบเพิ่มเติม (ถามี) 
 (7) หนังสือผูรับจางยินดีทํางานตามแบบทีแ่กไขใหมและยินยอมใหแกไขสัญญา 
 (8) บันทกึคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเสนอความเห็น 
 (9) ตารางเปรยีบเทียบปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแกไขแบบและลงนามกํากบั
โดยคณะกรรมการตรวจการจาง 
 (10) ตารางเปรียบเทียบหมายเลขแบบที่แกไข ยกเลิกหรือเพิ่มเติม และลงนามกํากับโดย
คณะกรรมการตรวจการจาง 
 (11) กรณีที่แกไขแบบและมรีายการงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญา จะตองแนบเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี ้

 - บันทึกแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการตกลงราคาของรายการงานที่   
         เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสัญญา 
 - ราคากลาง 
 - หนังสือคณะกรรมการตรวจการจางแจงใหผูรับจางเสนอราคาตามรายการงานที่เพิ่มขึ้น 
 - ใบเสนอราคาของผูรับจาง 
 - บันทึกสรุปรับราคาของคณะกรรมการตกลงราคา 

 (12) เอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 
  3.  กรณีแกไขแบบแลวมีรายการและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด โดยมีรายการปริมาณงาน
เพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญา (ตองเพิ่มวงเงนิในสัญญา) 
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  - ขั้นตอนการตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัยดําเนินการเชนเดียวกับการขอแกไขสัญญาที่ไมตองเพิ่ม
วงเงินในสัญญา  แตสํานัก/กอง/โครงการ เจาของงานจะตองแจงดวยวาจํานวนเงินคางานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา
จะใชเงินจากแหลงใด  หากเปนการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณจากโครงการอื่นจะตองแนบรายละเอียด
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  กองพัสดุรับเรื่องแลวตรวจสอบแลวลงทะเบียนควบคุมสัญญาแลวพิจารณา
ดําเนินการเพื่อเสนอผูวาจางอนุมัติรับราคารายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญา โดยเสนอผานกองแผนงาน 
เพื่อดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณตามที่สํานัก/กอง/โครงการเจาของงานและคณะกรรมการตรวจการจาง
เสนอ  เพื่อดําเนินการเสนอสํานักงบประมาณเพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและใหความ
เห็นชอบเพิ่มวงเงินในสัญญา  เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติใหเพิ่มวงเงินในสัญญาและอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเรียบรอยแลว จึงจะดําเนินการขออนุมัติแกไขสัญญาและจัดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอไป  แตใน
กรณีแกไขแบบแลวทําใหรายการและปริมาณงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกิน 10 % ของวงเงินคางาน
ตามสัญญา   เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบใหเพิ่มวงเงินในสัญญาแลว จะตองดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบให
เพิ่มวงเงินในสัญญาได แลวจึงจะดําเนินการขออนุมัติแกไขสัญญาและจัดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอไป 
 

6.10 การบอกเลิกสัญญา 
          ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ขอ 137  และขอ 138  กําหนดไว
ดังนี ้
          “ขอ 137  ใหหวัหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุ
อันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
          การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลกิสัญญาหรือขอตกลง   ใหหวัหนาสวนราชการพิจารณาได
เฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรงหรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป” 
         “ ขอ  138  ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และจะตองมีการ 
ปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  หากจํานวนเงนิคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ให
หัวหนาสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ
ใหแกทางราชการ  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น  ใหหวัหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญา
ไดเทาที่จําเปน 

การพิจารณาถงึสาเหตุและการดําเนินการกอนบอกเลิกสัญญา 
  1.  หากผูรับจางไมเสนอแผนงานกอสรางภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือเสนอแผนงานลาชาซึ่งมีผล
ทําใหงานกอสรางไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญาและทําใหราชการเสียหายหรือเสียประโยชน  ให
คณะกรรมการตรวจการจางจัดทําหนังสือเรงรัดผูรับจาง  พรอมสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญาไวทุกประการ
แลวรายงานใหผูวาจางทราบ 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

37

  2.  ผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจางให
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนังสือถึงผูรับจางเพื่อเตือนใหผูรับจางปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา 
หรือตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือกรณีผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของผูควบคุม
งานหรือที่ปรึกษา (จะตองสั่งเปนลายลักษณอักษร)  ใหผูควบคุมงานหรือที่ปรึกษารายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ทราบ และคณะกรรมการตรวจการจาง จะตองจัดทําหนังสือเตือนผูรับจางพรอมสงวนสิทธิ์ตาม
เงื่อนไขสัญญาทุกประการ แลวรายงานผูวาจางทราบ  
 3.  ผูรับจางไมเขาปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจการจางมีหนังสือแจง  ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทําหนังสือเรงรัดใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน และสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ
แลวรายงานใหผูวาจางทราบ  

เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตามขอ 1 หรือขอ 2 หรือขอ 3 และรายงานใหผูวาจางทราบ  
แลว  กองพัสดุโดยเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาเมื่อไดรับรายงานจากคณะกรรมการตรวจการจางแลวใหนําเสนอ
ผูวาจางเพื่อทราบ พรอมทั้งจัดทําหนังสือ (ลงทะเบียนตอบรับ) เสนอผูวาจางลงนามถึงผูรับจางเพื่อเรงเตือน
ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางรายงานมา โดยกําหนดใหผูรับจางดําเนินการภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่
ไดรับหนังสือแจง และสําเนาหนังสือใหสํานัก/กองเจาของงานแจงคณะกรรมการตรวจการจางติดตามผลการ
เรงเตือนดังกลาว หากผูรับจางยังเพิกเฉยอยูอีกใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา หากเห็นสมควรบอก
เลิกสัญญาใหทําความเห็นเสนอผูวาจางบอกเลิกสัญญาได  

4. ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในกําหนดอายุสัญญา   และจะตองมีการ
ปรับตามเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงนั้น     หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางใหผูวาจาง
พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ก็สามารถพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน  
  ทั้งนี้  การจะบอกเลิกสัญญาจะตองพจิารณาดวยวาเปนประโยชนกับทางราชการเทานัน้หรือเพื่อแกไข
ขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 

ดังนั้น การพิจารณาบอกเลิกสัญญานั้นเมื่อคณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของไดรูหรือคาดการณไดวา ผูรับจางมีเจตนาไมปฏิบัติงานหรือเพิกเฉยไมพยายามที่จะทํางานให
เปนไปตามสัญญาและอาจจะทําใหเกิดความเสียหายกับงาน เชน ไมนําเครื่องจักรเครื่องมือไปทํางาน หรือมแีต
นอยมากไมเหมาะสมกับงาน ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานกอสรางที่เสนอไว ไมมีบุคลากร คนงาน       
เขาทํางาน มีพฤติกรรมที่เชื่อไดวาผูรับจางไมพยายามที่จะทํางาน แมคณะกรรมการตรวจการจางและผูวาจาง
ไดมีหนังสือเรงเตือนแลวก็ตาม  คณะกรรมการตรวจการจางจะตองเรงดําเนินการหาวิธีแกไขปญหาโดยเร็ว 
หากเห็นวาไมสามารถแกไขไดใหดําเนินการพิจารณาเสนอผูวาจางเพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญา โดยไมตองรอ
ใหหมดอายุสัญญา    และการมีหนังสือถึงผูรับจางทุกครั้งจะตองลงทะเบียนและมีใบตอบรับภายในประเทศ
ทุกครั้งเพื่อเปนหลักฐานในกรณีตองดําเนินการทางกฎหมายเรียกคาเสียหายตาง ๆ 
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 เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาของกองพัสดุ  เมือ่ไดรับเรื่องแลวใหดําเนินการตรวจสอบ ลงทะเบียน
ควบคุมสัญญา และพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเท็จจริงที่คณะกรรมการตรวจการจางและเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของพิจารณาเสนอ  เมือ่ปรากฏวาครบถวนถูกตองใหสรุปบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  โดยผานกอง
กฎหมายและที่ดิน  แลวลงทะเบียนควบคมุสัญญา 

 

การปรับ 
  ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  ขอ 134  กําหนดวา  “การทําสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวนั” สําหรับการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอม
กัน  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวนัเปนจํานวนเงนิตายตวัในอัตรารอยละ 0.01-0.10  ของราคางานสัญญานั้น แต
ตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท  และคําสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  กําหนดวา
การทําสัญญาใหกําหนดคาปรับเปนรายวนัเปนจํานวนเงนิตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานตามสัญญา
นั้น 
 ดังนั้นเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจะตองคอยตรวจสอบอายสัุญญาเปนประจํา หากสัญญาใดครบ
กําหนดอายุสัญญาแลว      แตผูรับจางยังดาํเนินการไมแลวเสร็จจะตองจัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามถึง 
ผูรับจางเพื่อแจงการปรับตามเงื่อนไขสัญญาพรอมสงวนสิทธิตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ  แตหากเจาหนาที่
ผูบริหารสัญญาไมไดแจงการปรับไวอาจทาํใหผูรับจางปฏิเสธการชําระคาปรับได   และผลของการที่เจาหนาที่
ละเลยไมสงหนังสือแจงการปรับใหผูรับจางจนทําใหผูวาจาง  ไมมีสิทธิปรับผูรับจางนั้น   เจาหนาที่จะตอง
รับผิดชอบในทางแพงตอทางราชการดวย 

การดําเนนิการและการคํานวณคาปรับใหคดิเปนรายวันตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขสญัญาดังนี้ 
1. เมื่อผูรับจางทํางานเกินกําหนดอายุสัญญา แตผูวาจางมิไดบอกเลิกสัญญา จะตองปรับผูรับจางถัด

จากวันครบกําหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่ผูรับจางสงมอบงาน ซ่ึงการสงมอบงานของผูรับจางอาจจะสงเปน
งวด ๆ    เพราะฉะนั้นหากผูรับจางสงมอบงานงวดใดเกินกําหนดอายุสัญญาก็ใหคํานวณคาปรับถัดจากวันครบ 
กําหนดอายุสัญญาถึงวันที่ผูรับจางสงมอบงานในงวดนั้น ๆ โดยใหผูรับจางมีหนังสือยินยอมใหปรับดวย เมื่อ
คณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับงานจะตองพิจารณาและคํานวณคาปรับแลวรายงานใหผูวาจาง
ทราบผลของการตรวจรับงาน พรอมขออนุมัติปรับผูรับจางตามจํานวนวันที่ผูรับจางสงมอบงานเกินอายุ
สัญญา แลวจึงจะสงใหหนวยงานการเงินดําเนินการเบิกจายคางานโดยหักเงินคาปรับเหลือเปนเงินเทาไรจึงจะ
จายใหกับผูรับจาง   หรือผูรับจางอาจสงมอบงานที่ดําเนินการเกินกําหนดอายุสัญญาในคราวเดียวกันเปนงวด
สุดทายก็ได กรณีเชนนี้คณะกรรมการตรวจการจางจะตองใหผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทายและทั้งสัญญามา
พรอมกันพรอมแนบหนังสือยินยอมใหปรับ เนื่องจากการคํานวณคาปรับจะตองคํานวณถัดจากวันครบกําหนด
อายุสัญญาถึงวันที่ผูรับจางสงมอบงานทั้งสัญญา (หมายถึงงานครบถวนถูกตองตามสัญญา) เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจการจางตรวจรับงานงวดสุดทายและทั้งสัญญาจะตองพิจารณาและคํานวณคาปรับแลวรายงานใหผูวาจาง
รับทราบผลการตรวจรับงานงวดสุดทายและทั้งสัญญา พรอมขออนุมัติปรับผูรับจางถัดจากวันครบกําหนดถึง
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วันที่ผูรับจางสงมอบงานทั้งสัญญา  แลวจึงสงใหหนวยงานการเงินเพื่อดําเนินการเบิกจายคางานงวดสุดทายให
ผูรับจางโดยหักคาปรับจากคางานงวดสุดทาย แตหากคาปรับมีจํานวนมากกวาคางานงวดสุดทาย เจาหนาที่
ผูบริหารสัญญาจะตองจัดทําหนังสือเสนอผูวาจางลงนามถึงผูรับจางแจงใหนําคาปรับที่ขาดอยูมาชําระและมี
หนังสือถึงธนาคารผูค้ําประกันใหนําเงินคาปรับที่ยังขาดอยูมาชําระกรณีผูรับจางไมชําระ  แตหากผูรับจางไม
แนบหนังสือยินยอมใหปรับและไมมีเงินคางานเหลือใหหักเปนคาปรับ   เมื่อผูวาจางอนุมัติปรับแลว  
เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจะตองจัดทําหนังสือเสนอผูวาจางลงนามถึงผูรับจางเพื่อขอสงวนสิทธิ์การปรับ และ
หนังสือแจงใหชําระคาปรับพรอมมีหนังสือถึงธนาคารผูค้ําประกันใหชําระกรณีผูรับจางไมชําระ และหาก 
ผูรับจางและธนาคารไมชําระตามที่ไดมีหนังสือแจง ใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจัดทําหนังสือเรงเตือนโดย
กําหนดใหมาชําระภายใน  7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ หากถึงกําหนดแลวผูรับจางและธนาคารไมมา
ชําระใหสงเรื่องใหกองกฎหมายและที่ดินดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

2. กรณีผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จและเกินกําหนดอายุสัญญาเมื่อผูวาจางบอกเลิกสัญญา จะตองปรบั
ผูรับจางถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญาถึงวันที่ผูวาจางอนุมัติบอกเลกิ  ดังนั้นเมื่อผูวาจางอนุมัติบอกเลิก
สัญญาแลว   เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจะตองดําเนินการดังนี ้

     2.1  จัดทําหนังสือเสนอผูวาจางลงนามถึงผูรับจางและธนาคารผูค้ําประกันแจงการบอกเลิกสัญญา
และสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ 

     2.2  ดําเนินการเสนอผูวาจางอนุมัติปรับผูรับจางถัดจากวันครบกาํหนดอายุสัญญาถึงวันอนุมัติบอก
เลิก 

     2.3  เมื่อผูวาจางอนุมัติปรับแลว  ใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจัดทําหนังสือเสนอผูวาจางลงนามถึง
ผูรับจางแจงสงวนสิทธิ์การปรับ และใหนาํเงินมาชําระคาปรับและคาเสียหาย (ถามี) พรอมหนังสือถึงธนาคาร
เพื่อริบหลักประกัน โดยใหนําเงินมาชําระตามวงเงินที่ค้าํประกันไว 

     2.4  หากผูรับจางและธนาคารผูค้ําประกันไมนําเงินมาชําระใหทําหนังสือแจงเตือน โดยกําหนดให
ชําระภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนงัสือ เมื่อครบกําหนดแลวผูรับจางและธนาคารไมชําระใหเสนอกอง
กฎหมายและที่ดินเพื่อดําเนนิการตามกฎหมายตอไป 

     2.5  สําเนาเรื่องใหกลุมงานวิชาการพัสด ุกองพัสดุ ดําเนินการเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 145 

     2.6  การสงหนังสือถึงผูรับจางและธนาคารผูค้ําประกันทุกครั้ง  จะตองสงโดยวิธีลงทะเบียนและมี
ใบตอบรับภายในประเทศเพือ่เก็บไวเปนหลักฐาน 

     เจาหนาที่ผูบริหารสัญญาเมื่อดําเนินการในแตละขั้นตอนเรียบรอยแลว  ใหลงทะเบียนควบคุม
สัญญาทุกครั้ง 
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แจงการปรับ 
  - เจาหนาที่พัสดุผูบริหารสัญญาตองคอยตรวจสอบวนัครบกําหนดอายสัุญญา  หากครบกําหนดอายุ
สัญญาแลวผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจะตองทําหนังสอืใหผูมีอํานาจลงนามถึง 
ผูรับจางเพื่อแจงการปรับ  ซ่ึงเปนการแจงใหผูรับจางทราบวาครบกําหนดอายุสัญญาแลว  แตผูรับจางทํางาน
ไมแลวเสร็จถือวา ผูรับจางผิดสัญญา    จะตองถูกปรับเปนจํานวนเงนิตามที่กําหนดไวในสัญญาพรอมสงวน
สิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญาดวย 
 

 6.11 การคืนหลักประกันสัญญา 
        ใหสวนราชการคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกนัโดยเรว็อยางชาตองไมเกิน 

15 วันนับแตวนัที่คูสัญญาพนจากขอผูกพนัตามสัญญาแลว   คือกรณีครบค้ําประกันความชํารุดบกพรอง 2 ป 
และไมมีงานชาํรุดบกพรอง หรือผูรับจางไดซอมแซมงานชํารุดเสียหาย   และคณะกรรมการตรวจสอบความ
ชํารุดบกพรองหรือโครงการฯไดตรวจสอบแลวปรากฏวาผูรับจางไดดาํเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว หรือ
กรณีคูสัญญาตกลงบอกเลิกสัญญาตอกัน   ใหเจาหนาทีพ่ัสดุซ่ึงเปนผูบริหารสัญญามีบันทึกแจงหนวยงาน
การเงินและบญัชีดําเนินการคืนหลักประกนัสัญญาแกผูรับจาง  กรณหีลักประกันสัญญาเปนพันธบตัรรัฐบาล
ใหทําหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยทราบเพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจะไดลงทะเบียนบันทึกการ
ถอนหลักประกัน 

 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบความชํารดุบกพรอง    
  ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ)1502/ว42  มีวิธีการปฏิบัติ  ดังนี ้
  1.  ใหหวัหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายมหีนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุง 
รักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ     เวนแตกรณีทีไ่มมผูีครอบครองหรือมีหลายหนวยงาน
ครอบครอง  ใหหวัหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรอง
ของพัสดุนั้น 
  2.  ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของสิ่งของหรืองานจางภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพรองตามสัญญา  ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ รีบรายงานหวัหนาสวนราชการ  เพื่อแจงใหผูขายหรือ
ผูรับจางดําเนนิการแกไขซอมแซมทันที  พรอมกับแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย 
  3.  กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วัน  ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบความบกพรองของงานและรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ   หากปรากฏวามีความชาํรุด
บกพรอง  ใหหัวหนาสวนราชการรีบแจงใหผูรับจางมาดําเนินการแกไข  หรือซอมแซมกอนสิ้นสดุระยะเวลา
ของการประกนัความชํารุดบกพรองตามหลักประกันสัญญาพรอมกับแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย 
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ในกรณีที่แจงใหผูรับจางเขาดําเนินการแกไขหรือซอมแซมแลวแตผูรับจางยังไมทําการแกไข
ซอมแซม  ใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญาจัดทําหนังสือเสนอผูวาจางลงนามเรงเตือนใหผูรับจางไปทําการแกไข
ภายในกําหนด 15 วัน  นับแตวันไดรับหนังสือจากผูวาจางหากไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลา
ที่ผูวาจางกําหนด  ผูวาจางมสิีทธิที่จะทํางานนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น  โดยผูรับจางตองเปนผูออก
คาใชจายตามเงื่อนไขสัญญา 
  หากผูรับจางและธนาคารผูค้ําประกันไมนําเงินมาชําระใหดําเนินการสงเรื่องใหกองกฎหมายและที่ดนิ
ดําเนินการทางกฎหมายตอไป   และสําเนาเรื่องสงใหกลุมงานวิชาการพัสดุ  กองพัสดุ  พิจารณาดําเนินการ
ลงโทษเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 145 
 

 6.12  การออกหนังสือรับรองผลงาน 
          - เมื่อผูรับจางสงมอบงานตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับงานแลว  
ผูรับจางสามารถขอใหกรมฯ ออกหนังสือรับรองผลงานกอสรางได  ทั้งในกรณีสงมอบงานแลวเสร็จครบถวน
ตามสัญญา และในกรณีสงมอบงานบางสวนโดยงานยังไมแลวเสร็จ  ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
          1. หนวยงานเจาของเรื่องรับหนังสือคําขอของผูรับจาง  ตรวจสอบเรื่องและลงทะเบียน 
          2. ตรวจสอบผลงาน 
          3. จัดทําหนังสือรับรองผลงานและลงนามโดยผูมีอํานาจตามที่กรมฯ ไดมอบอํานาจไว  สําหรับ
สัญญาที่มีวงเงินเกินกวาที่ไดรับมอบใหหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูตรวจสอบและจัดพิมพหนังสือรับรอง
ผลงานตามแบบฟอรมโดยแนบเอกสารประกอบการออกหนังสือรับรองผลงาน 
          (1) สําเนาสัญญา 
          (2) หนังสือแจงผูรับจางเขาปฏิบัติงานพรอม ผูรับจางตอบรับ    
          (3) รายงานการตรวจการจางงวดสุดทายและรายงานการสงมอบงานทั้งสัญญา (กรณีรับรอง
ผลงานทั้งสัญญา)  
           (4) รายงานการตรวจการจางตั้งแตงวดแรก จนถึงงวดที่ผูรับจางขอใหออกหนงัสือรับรอง
ผลงาน(กรณีรับรองผลงานบางสวนตามปรมิาณงานที่ทําเสร็จจริง) 
           (5) หนังสือรองขอของผูรับจางพรอมโครงการฯ ประทับตรารับหนังสือ  โดยเอกสารที่เปน
สําเนาตองรับรองสําเนาทุกแผน 
เสนอกรมฯผานกองพัสดุเพือ่ลงนาม 
            - เจาหนาที่บริหารสัญญาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหนังสือรับรองผลงานตามที่สํานกั/
กองเสนอ เพื่อเสนอผูมีอํานาจลงนาม 
            - เมื่อผูมีอํานาจลงนามแลว ใหสงตนฉบับคืนใหสํานัก/กองเจาของงาน  เพื่อแจงใหผูรับจางมา
ขอรับหนังสือรับรองผลงาน และสําเนา 1 ชุด เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน พรอมลงทะเบียนคุมสัญญา (พด.26) 
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7. มาตรฐานงาน 
มาตรฐานของงานเปนไปตาม Work Flow  กระบวนการคูมือการปฏิบัติงานบริหารสัญญาจางกอสราง 

โดยไดระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนที่ผูปฏิบัติควรปฏิบัติใหแลวเสร็จ 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

เมื่อสงคูมือใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญานําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแลว จะติดตาม
ประเมินผลโดยทําแบบสอบถามถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติวามีปญหาอุปสรรคในการใชคูมือดังกลาวหรือไม  หาก
พบปญหาจะไดทบทวนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ โดยการระดมความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานรวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ หาจุดออน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ก็จะดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป  

 
9. เอกสารอางอิง 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   
 - มติคณะรัฐมนตรี 

- กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- หนังสือตอบหารือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง 
- คําสั่งกรมที่เกี่ยวของ 
 

10. แบบฟอรมท่ีใช 
- ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)  (พด.20) 
- ทะเบียนคุมสัญญา (พด.26) 
- ทะเบียนสัญญา (พด.27) 
- ใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง (พด.37) 
- รายงานการตรวจการจาง (พด39) 
- ใบรับรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด (พด.41) 
- ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด (งวดสุดทาย) (พด.42) 
- หนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญาจางกอสราง (พด.54) 
 
 
 
 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ภาคผนวก   
                          - กฎ ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของ 
                          - ตัวอยางแบบฟอรม 

                           - หนังสือตอบขอหารือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง 
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ที่ นร 1305/ว 5855 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

 
                                                                11 กรกฎาคม 2544 
 

เร่ือง  ระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสราง และการตรวจรับพัสดุ 
เรียน   
อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 
 และดวนมาก ที่ นร 0205/ว 79 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 
 

 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 นายกรัฐมนตรไีดเชิญผูประกอบการอาชีพงานกอสราง
มารวมประชุมเพื่อพิจารณาแกไขปญหาในการจางกอสรางของทางราชการและมีผูประกอบการบางรายไดรอง
ขอใหทางราชการมีการเรงรัดการเบิกจายเงินตามสัญญาจางกอสรางประการหนึ่งดวย 
 สํานักนายกรัฐมนตรีจึงขอเวยีนซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสราง 
และการตรวจรับพัสดุ ซ่ึงไดมีมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อางถึงกําหนดเปนหลักเกณฑในทางปฏิบัติและ
ยังมีผลใชบังคับอยูในปจจบุนั กลาวคือ 
 1. ระยะเวลาในการตรวจการจาง 

  1.1 งานจางกอสรางแบบราคาเหมารวม   (LUMP SUM) 

     ผูควบคุมงาน   คณะกรรมการตรวจการจาง 
ราคาคางาน 

รายงวด ครั้งสุดทาย      รายงวด ตรวจรับงาน 

ทุกราคาคางาน 3  วัน 3  วัน 3  วัน 5  วัน 
 

  1.2 งานจางกอสรางแบบราคาตอหนวย  (UNIT COST) 

ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง 
             ราคาคางาน 

 รายงวด ครั้งสุดทาย    รายงวด    ตรวจรับงาน 

ไมเกิน   30    ลานบาท 4  วัน 8  วัน 3  วัน 5  วัน 

ไมเกิน   60    ลานบาท 8  วัน 12  วัน 3  วัน 5  วัน 

ไมเกิน  100   ลานบาท 12  วัน 16  วัน 3  วัน 5  วัน 

เกิน  100  ลานบาทขึ้นไป 16  วัน 20  วัน 3  วัน 5  วัน 
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  ท้ังนี้ โดยมีหลกัเกณฑประกอบ ดวยวา 

  1. ใหถือเปนหลักปฏิบัติวา  ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางจะตองเรงรัดการดําเนินการ
ตรวจการจางใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุด และจะตองไมเกินระยะเวลาการตรวจการจางกอสรางตามตารางดังกลาว
ขางตน สําหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจรับการจางกอสรางใหนบัเปน  “วันทําการ ” 

  2. ผูรับจางจะตองมีหนังสือแจงสงงานมอบใหแกสวนราชการ (สงงานสารบรรณ  เจาหนาที่พัสดุ หรือ
ผูควบคุมงาน) 

  3. ผูรับหนังสือสงมอบงานจะตองนําหนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที  เวนแตจะไม
สามารถดําเนินการไดทัน  ก็ใหลงรับในวันทําการถัดไป และใหสงมอบใหแกผูควบคุมงานตอไป 

  4. การนับวันดําเนินการของผูควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผูควบคุมงานไดรับมอบ
หนังสือสงงานตามขอ 3) แลว 

   ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาไดใหรายงานประธาน
กรรมการตรวจการจาง  พรอมดวยเหตุผลความจําเปน 

  5. การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจาง จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานได
ดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาได  (หาก
มีการขยายเวลาใหผูควบคุมงานไปกอนแลว จะตองนํามาคํานวณหักออกจากวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจ
การจางที่กําหนดไวดวย) ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปน  พรอมกับสําเนาแจงให            
ผูรับจางทราบดวย 

 2. ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 

  ในการตรวจรับพัสดุ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับในวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสง
มอบ และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด แตอยางชาไมเกิน 5 วันทําการ นับแตวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสง
มอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทาง
วิทยาศาสตร 

  การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน 
ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปนพรอมกับสําเนาแจงใหคูสัญญาทราบดวย 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ             
ตอไปดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

ผาณิต  นิติทัณฑประภาศ 

(นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ                                           ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 0-22825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 0-22827896 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

50

ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 130 

  
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
กรมบัญชีกลาง 
ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

 

 20 ตุลาคม 2549 
 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการนําหลักประกันซองมาใชเปนหลักประกันสัญญา 
 

เรียน   
 

 ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 141  กําหนดประเภท
ของหลักประกันซอง หรือหลักประกันสัญญาไววา  ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  (1) เงินสด  
(2)...เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ ที่ใชเช็คนั้น  ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  
(3)...และขอ 144 (1) กําหนดวา  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  นับแต
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูเสนอราคาที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืน
ไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา  เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  ของสวนราชการตางๆ เปนไปดวยความสะดวก  
รวดเร็ว  และคลองตัวยิ่งขึ้น  และเพื่อเปนการชวยเหลือและ แบงเบาภาระใหแกผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาทํา
สัญญากับทางราชการ  จึงเห็นสมควรอนุมัติยกเวนเปนหลักการวา  ในกรณีที่ผูเสนอราคา รายใดไดนําหลักประกัน
ซอง  ตามนัยระเบียบฯ ขอ 141 (1)  และ (2)  ซ่ึงไดแก  เงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใช
เช็ค นั้น  ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  ซ่ึงสวนราชการไดนําเขาบัญชีเงินฝาก ประเภทเงิน
นอกงบประมาณของสวนราชการ นั้นแลว  หากตอมาผูเสนอราคารายนั้นไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญากับทาง
ราชการ  และมีความประสงคจะนําหลักประกันซองดังกลาว มาใชเปนหลักประกันสัญญาตอไป  ก็ใหสามารถกระทํา
ได  ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไขวาในวันทําสัญญา  สวนราชการคูสัญญาจะตองดําเนินการ จัดใหมีการทําหลักฐานการคืน
หลักประกันซอง พรอมทั้งจัดทําหลักฐานการวางหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา  ใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน 
กับวันทําสัญญานั้นดวย  โดยคูสัญญาตองนําหลักประกันซอง  (เพิ่ม-ลด)  มาวางใหเทากับวงเงินหลักประกันสัญญา 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหหนวยงานในสังกัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ และถือปฏิบัติ 

ตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

ศานิต  รางนอย 

(นายศานิต  รางนอย) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหนากลุมภารกิจดานรายได 

รักษาราชการแทน 
รองปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวาดวยการพัสดุ 

 
 
 
 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 0 2271 0801 
โทรสาร 0 2271 1049 
 
(น.432) 
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ที่ กค 0502/38308 

  
                 กระทรวงการคลงั  

  
  27 กันยายน 2525 
 

เร่ือง  การใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน 
 

เรียน  ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูวาราชการจังหวัด 
 

อางถึง  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กว.46291/2499 ลงวันที่ 21 กันยายน 2499 
 
 ตามหนังสือที่อางถึง  กระทรวงการคลังไดกําหนดใหใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูติดตอซ้ือขายหรือรับจางกับทางราชการยิ่งขึ้น นั้น 
 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปโดยเหมาะสมและรักษาประโยชนของทางราชการ จึงขอเรียนซอมความเขาใจวา ใน
กรณีผูขายหรือผูรับจางประสงคจะใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน สวนราชการจะตองขอใหผูประสงคจะใช
พันธบัตรรัฐบาลไปจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน  จึงจะรับไวเปน
หลักประกัน 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

มนตรี  ดวงเดน 
(นายมนตรี  ดวงเดน) 

รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

กองระบบบัญชีและการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
โทร.. 2213820 
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ที่ กค 0727/ว.95  กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 
กรุงเทพฯ 10200  

 

 3 พฤศจิกายน 2549 
 

เร่ือง  ขอความรวมมือในการตรวจสอบการปดอากรแสตมปหรือชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินกอนลงนาม 

         ในสัญญาจาง 
 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน  
 

 ดวยมาตรา 104 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดใหสัญญาจางทําของเปนตราสารที่ระบุไวในบัญชีทายหมวด 6 
อากรแสตมป ตามลักษณะแหงตราสาร 4 แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ตองปดแสตมปบริบูรณตามอัตราที่กําหนดไว
ในบัญชีนั้น ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 37) เร่ืองกําหนดวิธีการชําระ
อากรเปนตัวเงินแทนการปดแสตมปอากร สําหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2538 กําหนดใหผูรับ
จางทําของกับรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน และมีสินจางตั้งแต 
200,000 บาทขึ้นไป ตามลักษณะแหงตราสาร 4 แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ใหชําระอากรเปนตัวเงินแทนการปด
แสตมปอากรได แตปรากฏวา ยังมีผูรับจางหลายรายไมยื่นเสียอากรแสตมปตามสัญญารับจางทําของภายใน
กําหนดเวลา 
 เพื่อประโยชนของทางราชการโดยรวม จึงขอความรวมมือจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ของรัฐทุกแหง ในการกําหนดใหคูสัญญารับทํางานใหตองปดอากรแสตมป กรณีวงเงินตามสัญญาจางต่ํากวา 200,000 
บาท หรือตองชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินตอพนักงานเจาหนาที่อากรแสตมป โดยตองนําตราสารมาสลักหลังกรณี
วงเงินตามสัญญาจางตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ใหถูกตองครบถวน กอนลงนามในสัญญาจางทุกครั้ง 
 

 จึงเรียนขอความรวมมือมาเพื่อโปรดกําชับใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศานิต  รางนอย 
(นายศานิต  รางนอย) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหนสกลุมภารกิจดานรายได 

 
กรมสรรพากร 
สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
โทร. 0-2272-8573 
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ดวนมาก 
ที่ นร 0203/19168  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 
 

 11  กันยายน  2529 

เร่ือง  การเพิ่มวงเงินคางานในสัญญาแบบจายเงินคาจางตามปริมาณงานที่ทําจริง 
 

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ภาพถายหนังสือที่ นร 0307/19007 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2529 
 

 ดวยสํานักงบประมาณไดรับขอหารือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินคางานใน
สัญญาแบบจายเงินคาจางตามปริมาณงานที่ทําจริง (Unit Price Contract) ซ่ึงสํานักงบประมาณพิจารณาแลวเห็นควร
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รวม 2 ขอ ความละเอียดปรากฏตามภาพถายหนังสือที่ไดสงมาพรอมนี้ 
 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2529  ลงมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ทั้ง 
2 ขอ และใหสวนราชการถือปฏิบัติในขอ 2.1 และ 2.2 ดวย 
   

 จึงเรียนยืนยีนมา  และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการในสังกัดที่ทําสัญญาลักษณะจายเงินคาจางตามปริมาณ
งานที่ทําจริงถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
                ขอแสดงความนับถือ 

อนันต  อนันตกูล 

(นายอนนัต  อนันตกูล) 

เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
กองนิติธรรม 
โทร. 2810007 
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ที่ นร (กวพ) 1204/ว 11542  สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

 

                                                                             2  ธันวาคม 2539 
เร่ือง  การกําหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตกั และฐานรากในการจางกอสราง 
 

เรียน   
 

อางถึง  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 18 
            ลงวันที่ 10 เมษายน 2532 
  

 ตามหนังสือที่อางถึง  แจงวา  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เพื่อปองกันปญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคางานในการ
กอสรางฐานราก  โดยใหสวนราชการผูวาจางกําหนดเงื่อนไขและรูปแบบรายการละเอียดในการกอสรางให 
แนชัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับความสั้นยาวและขนาดของเสาเข็มที่อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ราคาคางานสูงขึ้นหรือต่ําลงมาก ๆ ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาทั้งสองฝายนั้น 
 เนื่องจากปรากฏวา มีสวนราชการบางแหงไดกําหนดรายละเอียดของงานฐานรากในลักษณะเปน
ทางเลือกตามผลการทดสอบดินกอนทําการกอสราง  แตไมไดมีการตกลงกันในเรื่องของราคาคาจางในแตละ
ลักษณะไวกอน  รวมทั้งมีบางสวนราชการไดกําหนดรายละเอียดของงานดินถม งานดินตัก ในงวดคางาน
กอสรางแตกตางไปจากสภาพขอเท็จจริงมากทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการตามสัญญาจางเมื่อมีการ
กอสรางจริง   ดังนั้น  เพื่อปองกันมิให เกิดความเสียหายแกทางราชการ  และเพื่อความเปนธรรมแก
ผูประกอบการ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) จึงเห็นสมควรอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. 2535 ขอ 12 (5) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการกําหนดรายละเอียดของงาน
ดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจางกอสรางใหม ดังนี้ 
 1. ใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ.) 1002/ว 18 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2532 เร่ือง การกําหนดเงื่อนไขและแบบรูปรายการของงานกอสราง 
 2. ใหสวนราชการสํารวจและกําหนดปริมาณงานดินถม งานดินตัก ในแบบรูปรายการละเอียดให
ใกลเคียงกับขอเท็จจริง และใหพยายามพิจารณาดําเนินการสํารวจสภาพดินในสถานที่กอสราง  เพื่อกําหนด
แบบรูปและรายการละเอียดในงานฐานรากใหแนนอนชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับความสั้น
ยาวและขนาดของเสาเข็มที่อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาคางานกอนเร่ิมดําเนินการจัดจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
 3. ในกรณีที่สวนราชการไมอาจกําหนดแบบรูปและรายการละเอียดในงานฐานรากใหแนนอนได 
จําเปนจะตองใหมีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงรายการฐานรากตามสภาพของการกอสรางได      โดยปกติให 
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กําหนดเงื่อนไขในลักษณะเปนทางเลือกไวตั้งแตตน เชน ตองตอกเสาเข็มหรือใชฐานแผ  หรือขนาดความสั้น
ยาวของเสาเข็ม  และในชั้นการเสนอราคาของผูรับจางกอสรางและการพิจารณาของทางราชการ ใหมีการ
กําหนดราคาคาจางในสวนตาง ๆ ใหชัดเจนไวตั้งแตตน และระบุไวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางดวย 
 4. กรณีนอกเหนือจากขอ 3.  หากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงรายการฐานราก  สวนราชการ
จะตองพิจารราดําเนินการในเรื่องของการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 136 ซ่ึงคูสัญญาจะตองมีการตกลงกัน
ในเรื่องของเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไปและราคาคาจางรวมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงพรอมกันไปดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
 
                ขอแสดงความนับถือ 

                                                     (ลงชื่อ)   ผาณติ  นิติทัณฑประภาศ 

 (นายผาณิต  นติิทัณฑประภาศ) 
รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 , 2829412 
โทรสาร 2827896   
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ที่ กค 0502/24136 

  
              กระทรวงการคลัง 

 
 1 กันยายน 2507 

เร่ือง  การบอกสงวนสิทธิการปรับในการรับมอบงานหรือรับมอบทรัพยสิน 
 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

อางถึง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจางและการพัสดุ พ.ศ.2498 
 

 ดวยปรากฏวา มีสวนราชการบางแหงมิไดบอกสงวนสิทธิการปรับในเวลารับมอบงานหรือทรัพยสิน ใน
กรณีที่ผูรับจางหรือผูขายผิดนัดและจะตองถูกปรับตามสัญญา ซ่ึงอาจจะเปนเหตุใหผูรับจางหรือผูขายโตแยงเรื่อง
คาปรับได 

 ฉะนั้น เพื่อปองกันขอโตแยงดังกลาว กระทรวงการคลังจึงเห็นวา ในการรับมอบงานที่จางหรือทรัพยสินที่
ซ้ือ ถาปรากฏวาผูรับจางหรือผูขายผิดนัดและจะตองถูกปรับตามสัญญา สวนราชการคูสัญญาจะตองสงวนสิทธิการ
ปรับไวเปนลายลักษณอักษรทุกกรณีไป 

 จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ส. วินิจฉัยกุล 
(นายเสริม  วินิจฉัยกุล) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
กองระบบบัญชีและการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
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ที่ กค 0514/29741 

  
กระทรวงการคลัง 
ในพระบรมมหาราชวัง 10200  

 

 9 มิถุนายน 2529 
 

เร่ือง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลที่สวนราชการริบ 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ  
 

อางถึง  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/38308 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 
 และที่ กค 0507/48405 ลงวันที่ 27 กันยายน 2526 
 

 ตามหนังสือที่อางถึง  กระทรวงการคลังไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชพันธบัตรรัฐบาลเปน
หลักประกันสัญญา นั้น บัดนี้ สวนราชการบางแหงแจงวา เมื่อมีการริบหลักประกันสัญญาดังกลาวแลว ไมทราบวาจะ
ดําเนินการตอไปอยางไร ดังนั้น จึงเห็นสมควรกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําพันธบัตรรัฐบาลขายเพื่อนําเงินสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน ดังนี้ 
 1. เมื่อสวนราชการไดริบพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนหลักประกันสัญญาไวเปนกรรมสิทธิ์ใหรีบดําเนินการขาย
โดยเร็ว 
 2. ในการขาย ใหสอบราคาจากธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพาณิชยอ่ืนอีกอยาง
นอยหนึ่งแหง และใหขายแกธนาคารที่เสนอราคาสูงสุด แมราคาสูงสุดนั้นจะต่ํากวาจํานวนเงินที่ตราไวในพันธบัตร 
หรือจะรวมดอกเบี้ยดวยหรือไมก็ตาม แตราคาสูงสุดดังกลาวจะตองไมต่ํากวาราคาตามวงเงินที่เรียกประกัน 
 3. ในกรณีที่สวนราชการสอบราคาตามขอ 2 แลว ปรากฏวาผูเสนอราคาไดเสนอราคาต่ํากวาวงเงินที่เรียก
ประกัน หามมิใหขาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ไพจิตร  โรจนวานิช 
(นายไพจิตร  โรจนวานิช) 

รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง 
โทร. 2213820 
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ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

 

 15 กันยายน 2532 

เร่ือง  วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนการคืนหลักประกันสัญญา 
 

เรียน   
 

 เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2521 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มิไดกําหนด
วิธีการดําเนินการกอนการคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูขายหรือผูรับจาง ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2521 
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 8 ตรี (5) จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเร่ืองการดูแล บํารุงรักษา และตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของพัสดุที่อยูในระหวางการรับประกันกอนการคืนหลักประกันสัญญา ดังนี้ 
 1. ใหหวัหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีทีไ่มมีผูครอบครองหรือมีหลายหนวยงาน
ครองครอง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ
นั้น 
           2. ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของสิ่งของหรืองานจางภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 1 รีบรายงานหวัหนาสวนราชการ เพื่อแจงให
ผูขายหรือผูรับจางดําเนนิการแกไขซอมแซมทันที พรอมกับแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย 

 3. กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วัน สําหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ประยะเวลาของการประกันไมเกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน สําหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการ
ประกันตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ และรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏวามีความชํารุดบกพรอง ใหหัวหนาสวนราชการรีบแจงใหผูขายหรือ ผูรับ
จางมาดําเนินการแกไข  หรือซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรอง ตามหลักประกัน
สัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย 
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 ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่พัสดุแจงกําหนดระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรองตามหลักประกันสัญญา ให
หัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบพรอมกับการสงมอบพัสดุทุกครั้ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

กมล  สิทธิเกษตริน 

(นายรองพล  เจริญพันธุ) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2829412 
 
 
(น.430) 
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ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

 5 ตุลาคม 2544 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา 
 

เรียน   
 ดวยปรากฏวา ในการดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม  ผูประกอบการซึ่งเปนคูสัญญากับทางราชการจะตองวางหลักประกันสัญญาดวย และสวน
ใหญจะเปนหนังสือค้ํ าประกัน    เมื่อหนังสือคํ้าประกันพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลวการรอให  
ผูประกอบการมาขอคืนหนังสือค้ําประกันทําใหเกิดความลาชา หรือบางกรณีตองใชเวลาในการคนหาหนังสือ
ค้ําประกัน ทําใหผูประกอบการไมสามารถนําหนังสือค้ําประกันไปคืนใหแกผูค้ําประกันซึ่งอาจจะมีผลทําให
ผูประกอบการตองเสียคาธรรมเนียมอายุหนังสือคํ้าประกัน หรือเกิดปญหาไมสามารถขอหนังสือคํ้าประกัน
ใหมได โดยไมเปนธรรม 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อแกปญหาของผูประกอบการซึ่งเปน
คูสัญญาของทางราชการตามนัยดังกลาวขางตนจึงเห็นสมควรอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 12 (5) และ (15)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคืน
หลักประกันสัญญา เพื่อใหสวนราชการตางๆ ถือปฏิบัติเพิ่มเติมจากวิธีปฏิบัติตามระเบียบฯ  ขอ 144   ดังนี้ 
 1. เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหสวนราชการคืนหลักประกันสัญญานั้น ใหแก
คูสัญญาตามหลักเกณฑของระเบียบฯ  ขอ 144 (2) โดยไมตองรอใหมีการรองขอคืนจากคูสัญญากอน  และใน
กรณีที่หลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  และคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาตามระเบียบฯ  ขอ 144 
(2) ใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ 144 วรรคทายตอไป  พรอมกับใหมีหนังสือ
รับรองตอธนาคาร  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย  ผูค้ําประกันกํากับไปดวยวา  หลักประกันสัญญาดังกลาวหมดระยะเวลาการค้ําประกันเมื่อวันเดอืน
ปใด  ทั้งนี้  เพื่อมิใหคูสัญญาตองเสียคาธรรมเนียมการตออายุหนังสือค้ําประกันนับจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจนถึงวันที่นําหนังสือประกันไปคืนใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย โดยไมจําเปน 
           2. เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  และปรากฏวาสวนราชการคนหาตนฉบับหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน 
หลักทรัพยที่คูสัญญานํามาวางเปนหลักประกันสัญญานั้นไมพบไมวาดวยเหตุใด เปนเหตุใหสวนราชการไม
สามารถคืนหนังสือ  
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ค้ําประกันสัญญาดังกลาวใหแกคูสัญญาตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ 144 (2) ได  กรณีนีใ้หสวนราชการ
รีบแจงใหคูสัญญา และธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกนัทราบวาหนงัสือค้ําประกันสัญญาดังกลาวหมดระยะเวลาการค้ําประกันสัญญา
แลวเมื่อวันเดอืนปใด  พรอมทั้งสงสําเนาหนังสือค้ําประกันสัญญาดังกลาว (ถามี) ไปดวย 
 ทั้งนี้ ใหสวนราชการดําเนนิการตามวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอน
การคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42  ลงวันที่ 15 กันยายน 
2532  โดยเครงครัดอีกสวนหนึ่งดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

รองพล  เจริญพันธุ 

(นายรองพล  เจริญพันธุ) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 0-22825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 0-22827896 
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                        พด.20   
   

 ที่  กษ …............./...................                                 ………………………….  
                                    ........................................ 

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

 

เร่ือง   ขอใหตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือค้ําประกนั  

เรียน   กรรมการผูจัดการ...................................................... 

ส่ิงที่สงมาดวย   สําเนาหนังสอืค้ําประกัน เลขที่...........................................................ลงวันที่........................... 
 
 

  ดวย......................................................................ไดตกลงจะทําสัญญากบักรมชลประทานเพื่อ 
รับจางทํางาน.........................................................................................................................................................
ณ...................................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวดั.........................................โดยกําหนดเปนสัญญาเลขที่................................................ในการทําสัญญานี้ 
บริษัท/หาง........................................................................ไดนําหลักประกันเปนจํานวนเงิน........................บาท 
(...............................................................................................) ดังสําเนาหนังสือค้ําประกันที่สงมาดวย  มามอบ 
ใหเพื่อเปนหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
  กรมชลประทาน โดย...................................................................ใครขอใหทานไดโปรดกรุณา 
ตรวจสอบและยืนยันความถกูตอง ความสมบูรณของหนงัสือค้ําประกันฉบับดังกลาวดวย  ไดผลประการใด 

โปรดกรุณาแจงให...........................................................................ทราบภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัที่ไดรับ 
หนังสือฉบับนี้ มิเชนนัน้ทางราชการถือวาหนังสือค้ําประกันฉบับดังกลาว ถูกตองสมบูรณ มีผลผูกพันกับทาน 
ตามเงื่อนไขแหงหนังสือค้ําประกันทกุประการ 
 

  กรมชลประทานหวังวาคงไดรับความรวมมือจากทานดวยด ี
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                  (.......................................................) 
....................................................                ตําแหนง........................................ 
โทร.............................................. 
โทรสาร....................................... 
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กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

                                          พด.37 

                                            ใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง 
 
ที่ ……………………                                                             
วันที…่…………………………… 
เรียน   ประธานกรรมการฯ (……………………………)  ผาน  ผูควบคุมงาน 
 

ตามที่…………………………………….……….ไดอนุมัติแตงตั้งทานเปนประธานกรรมการ
ตรวจการจาง  ตามสัญญา/ใบสั่ง.......................……………………………………………….….ที่แนบมานี้
รวม…………………ฉบับ  พรอมดวย………………..………………………………………………...และ 
………………………………………………...เปนกรรมการรวม  เมื่อวันที…่……….……………………. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตรวจการจางและสงคืนคลังพัสดุโดยดวน  ไดแนบใบรายงาน   
กรรมการตรวจการจางมาดวยแลว 
 
 
                                                                             (ลงชื่อ) ………………………………………….. 
                                                                                          ตําแหนง………………………………… 
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กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

                                            พด.39 

                                                                  รายงานการตรวจการจาง 
 
เรื่อง   รายงานการตรวจการจาง 
เรียน   …………………………………… 

ตามที่กรมฯ แตงตั้งใหขาพเจา……………….……………………………..เปนประธานกรรมการ
ตรวจการจาง……………………………………………พรอมดวย………...………….………………
และ………………………………………………...…เปนกรรมการรวม   เมื่อวันที…่………………….  
ตามใบสั่ง/สัญญาที…่…………………….ลงวันที่……………………..ซึ่งผูรับจางสงมอบงาน งวดที…่…… 
ครั้งที่………………..ตามใบสั่ง/สัญญาดังกลาวแลว   เมื่อวันที่………………….………..ดังมีรายละเอียดดังนี้.-   
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
                      
                     การสงมอบงานงวดนี้เปนการสงมอบ   

 ตามกําหนด 
 ลาชากวากําหนด 

 
ในใบสั่งสัญญา ซึ่งกําหนดใหสงมอบ 

ภายในวันที่……………………....สําหรับในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดใบสั่ง/สัญญา  อันเปนเหตุให         
ผูรับจางตองถูกปรับตามเงื่อนไขในใบสั่ง/สัญญา     คณะกรรมการฯ ไดใหผูรับจางทําหนังสือยินยอม  ที่จะใหกรมฯ         
ปรับตามใบสั่ง/สัญญา  แนบมาดวยแลว 
                        คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจการจาง ณ………………………….…………………..……… 
เสร็จเรียบรอยแลว  เมื่อวันที่…………………….....รวมใชเวลาในการตรวจ……………วัน    นับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน  เมื่อวันที่…….………………..……..เหตุที่คณะกรรมการฯ ตรวจการจางลาชา         
เกิน 3 วันทําการ  เนื่องจาก………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

งานที่สงมอบตามใบสั่ง/สัญญาในครั้งนี้      คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจถูกตองเรียบรอย  ตามเงื่อนไข        
ในใบสั่ง/สัญญา  และไดลงนามการตรวจไวในใบสงมอบงานเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                              (ลงช่ือ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
 
                              (ลงช่ือ)……………………………………….กรรมการ 
 
                              (ลงช่ือ)……………………………………….กรรมการ 
 
หมายเหตุ    ใหใชเครื่องหมาย   √   กาลงในชอง      ที่ตองการ  ขอความที่ไมใชโปรดขีดฆาออก 

 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

68

กรมชลประทาน                 พด.41                       

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     
 
 
 

                               ใบรบัรองผลการปฏิบัติงานเฉพาะงวด 
 

 
ดวย บริษัท/หาง…………………………………………………………..ผูรับจางตามสัญญา                 

เลขที่……………………ลงวันที…่………………………..ไดสงมอบงาน คร้ังที่………….งวดที่………. 
วงเงินคาจางจาํนวน…………………………..บาท  เมื่อวันที…่………………………....และผูควบคุมงาน 
ไดตรวจสอบงานที่สงมอบแลวเสร็จเมื่อวนัที่…………………………..ผลงานที่สงมอบถูกตองตามรายการ 
ละเอียดและแบบ 

คณะกรรมการตรวจการจาง ไดทําการตรวจผลงานเปนทีเ่รียบรอยแลวเมื่อวันที…่……….…..                         
ปรากฏวาผูรับจางสงมอบงานเกินกําหนดอายุสัญญา………..…..วัน กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ทําการปรับ 
ตามเงื่อนไขสญัญา ตามจํานวนวันที่สงมอบงานเกินอายสัุญญา 
 

จึงทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน อนึ่งการตรวจสอบผลงานนี้ มิไดทาํใหผูรับจาง              
หมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของสิ่งกอสรางที่ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางมาแลว 
 
 
    ลงนาม………………………………..ประธานกรรมการตรวจการจาง 
              (………………………………..) 
 
    ลงนาม………………………………..กรรมการตรวจการจาง 
              (………………………………..) 
 
    ลงนาม………………………………..กรรมการตรวจการจาง 
              (………………………………..) 
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กรมชลประทาน                     พด.42 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

      
 
 
 

                   ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด (งวดสุดทาย) 
 

 

ดวย บริษัท/หาง……………………………………………………………..ผูรับจางตามสัญญา                 
เลขที่……………………ลงวันที…่………………………..ไดสงมอบงาน คร้ังที่………….งวดที่…………. 
ซ่ึงเปนการสงมอบงานงวดสดุทาย   วงเงินคาจางจํานวน…………………..บาท  เมื่อวันที…่……..……….. 
และผูควบคุมงานไดตรวจสอบงานที่ไดรับมอบตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทายแลวปรากฏวาเรียบรอยครบถวน              
ถูกตองตามรายการละเอยีดและแบบที่กําหนดตามสัญญา 

คณะกรรมการตรวจการจาง ไดทําการตรวจสอบผลงานทั้งหมดตั้งแตงวดแรกถึงงวดสุดทายเปน 
ที่เรียบรอยแลวเมื่อวนัที…่…………………..ปรากฏวาผูรับจางสงมอบงานเกินกาํหนดอายุสัญญา……….วัน  
กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ทําการปรับตามเงื่อนไขสัญญา ตามจํานวนวันที่สงมอบงานเกินอายุสัญญา 
 

จึงทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน  
 
 
    ลงนาม………………………………..ประธานกรรมการตรวจการจาง 
              (………………………………..) 
 
 

    ลงนาม………………………………..กรรมการตรวจการจาง 
              (………………………………..) 
 
 

    ลงนาม………………………………..กรรมการตรวจการจาง 
              (………………………………..) 

 
 
 
 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

70

                      พด.54 

 

ที่  กษ ……….…/……………..                                                         ………………………….. 
                                                                                                 …………………………..  
 
           ………………………. 
เร่ือง     แจงใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
เรียน     …………………………………………… 
อางถึง   สัญญา ที่…………….... ลงวันที…่………………………… 
 

ตามสัญญาที่อางถึง ……………………………………………….ไดทําสัญญารับจางกอสราง 
…………………………….………………………………………………………………………………… 
รวมเปนเงนิทัง้สิ้น…………………..บาท (…….…………………………………………………..………) 
กับกรมชลประทาน โดย ……………………………………….ซ่ึงมีเงื่อนไขสัญญากําหนดเวลาแลวเสร็จวา  
“ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด……… วนั  นับถัดจากวันที่ไดรับหนงัสือแจงใหเร่ิมงาน และ
จะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………… วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงดังกลาว”  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นวาสมควรเขาปฏิบัติงานตามสัญญาได  จึงแจงให 
…………………………………….......…………เขาปฏิบัติงานตามสัญญา  โดยจะเริ่มนับอายสัุญญาถัดจาก
วันที่ …………………………………………………………ไดรับหนังสือฉบับนี้เปนตนไป 

 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 
     (ลงชื่อ)……………………………ประธานกรรมการตรวจการจาง 
                   (……………………………) 
                          (ลงชื่อ)….…………………………กรรมการ 
                                                                              ( ……………………….…..) 
                                                                     (ลงชื่อ)…………………………….กรรมการ 
                                                                               (……..……………………..) 
ไดรับตนฉบับไปแลว 
(ลงชื่อ)…………………………...ผูรับ 
           (…………………………..) 
วันที่…………………………………. 
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                                                                (ตัวอยางหนังสือเตือนใหไปทําสัญญาจาง) 

             

                                                                                                         

  

 ที่  กษ …........../.................                                 …………………………. 
                                     ........................................ 
 
                ........................................ 
 
เร่ือง   เตือนใหไปทําสัญญา  
 

เรียน   .............................................. 
 

อางถึง  หนังสือของกรมชลประทานที่.............................ลงวันที่.......................................... 
 

ตามหนังสือทีอ่างถึง  กรมชลประทานไดตอบตกลงสนองรับราคางานจางกอสราง………... 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
รวม.......................รายการ เปนเงิน..........................บาท (.................................................................................) 
และขอใหทานไปทําสัญญากับกรมชลประทานภายในวนัที่...............................................นั้น 

บัดนี ้ เวลาไดลวงเลยกําหนดนัดทําสัญญาแตทานยังมิไดไปทําสัญญากับกรมชลประทาน         
จึงเตือนมาใหทานไปทําสัญญากับกรมชลประทานภายใน 7 วัน นับจากวันรับหนังสอืนี้  มิฉะนั้นกรม
ชลประทาน  จะดําเนินการตามหลักเกณฑและสิทธิของกรมชลประทานตามที่ระบุไวในใบประกวดราคา     
สอบราคาที่.............................................ตอไป 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                           ผูอํานวยการกองพัสดุ 
.................................................... 
โทร.............................................. 
โทรสาร....................................... 
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แบบฟอรมการตรวจสอบเอกสารแนบขออนุมัติการงดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญา 
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 139 (1) 

 
1. โครงการ......................................................................................สํานัก/กอง.......................................... 
2. สัญญาเลขที่..................................................................................ลงวันที่............................................... 
3. ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    )  ที่สวนราชการฯตองสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้

(   )  3.1 สําเนาสัญญา 
(   )  3.2 สําเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
(   )  3.3 สําเนาหนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
(   )  3.4 หนงัสือแจงของผูรับจางขอหยดุปฏิบัติงานชั่วคราว 
(   )  3.5 หนังสือคณะกรรมการตรวจการจางสั่งใหผูรับจางหยดุงาน 
(   )  3.6 หนังสือผูรับจางรับทราบและยินยอมหยุดงานโดยไมเรียกรองคาเสียหายจากการสั่งหยุดงาน 
(   )  3.7 เอกสารหลักฐานของเหตุที่ตองสั่งใหผูรับจางหยดุงาน 
(   )  3.8 สําเนาหนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานที่ส่ังหยุดไว 
(   )  3.9 หนังสืองดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญาของผูรับจาง 
(   )  3.10 บันทึกพิจารณาใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจางในการงด ลดคาปรับหรือ 
                ขยายอายุสัญญา (คณะกรรมการฯ ตองระบุใหชัดเจนวาระยะเวลาที่ของด/ลด/หรือ 
                ขยายอายุสัญญาเหมาะสมหรือไม อยางไร) 
(   )  3.11 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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แบบฟอรมการตรวจสอบเอกสารแนบขออนุมัติการงดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญา 
เนื่องจากเหตสุุดวิสัย หรือเหตุเกดิจากพฤติการณอันหนึง่อันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 139 (2) และ (3) 
 

1. โครงการ......................................................................................สํานัก/กอง.......................................... 
2. สัญญาเลขที่..................................................................................ลงวันที่............................................... 
3. ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    )  ที่สวนราชการฯตองสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้

(   )  3.1 สําเนาสัญญา 
(   )  3.2 สําเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
(   )  3.3 สําเนาหนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
(   )  3.4 หนังสือผูรับจางแจงเหตุที่เกดิภายใน 15 วนั นับแตเหตกุารณนัน้สิ้นสุด 
(   )  3.5 หนังสืองดหรือลดคาปรับหรือขยายอายุสัญญาของผูรับจาง 
(   )  3.6 ปริมาณน้ําฝน (ของสวนราชการทีเ่กี่ยวของ) ภาพถาย ภาพขาว หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
              กับเหตุการณ 
(   )  3.7 บันทกึการปฏิบัติงานประจําวันของผูควบคุมงาน 
(   )  3.8 รายงานการตรวจสภาพพื้นที่กอสรางของคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 
(   )  3.9 บันทึกพิจารณาใหความเหน็ของคณะกรรมการตรวจการจาง (คณะกรรมการฯ ตองระบุให 
              ชัดเจนวาระยะเวลาที่ของด/ลด/หรือขยายอายุสัญญาเหมาะสมหรือไม อยางไร) 
(   ) 3.10 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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แบบฟอรมการตรวจสอบเอกสารแนบขออนุมัติการบอกเลิกสัญญา 
 

1. โครงการ......................................................................................สํานัก/กอง.......................................... 
2. สัญญาเลขที่..................................................................................ลงวันที่............................................... 
3. ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    )  ที่สวนราชการฯตองสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้

(   )  3.1 บันทึกคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเหตบุอกเลิก 
(   )  3.2 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของของเหตุบอกเลิกสญัญา 
(   )  3.3 สําเนาสัญญา (กรณ ีสัญญาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก/กอง/โครงการทางทองถ่ิน) 
(   )  3.4  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
        เชน  ในกรณีบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินคา เพราะเหตุเลิกการผลิต 
                 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไดแก 
                 1. หนังสือยืนยันเหตุบอกเลิกของบริษัทผูผลิต ตองระบ ุ
                     - เหตุแหงการบอกเลิก เชน ยกเลิกการผลิต 
                     - วัน เดือน ป ของเหตุแหงการบอกเลิก (ตองไมยกเลกิการผลิตกอนวันลงนามในสัญญา) 
                 2. ในกรณหีนังสือยืนยนัของบริษัทผูผลิตเปนภาษาอังกฤษผูขาย/ผูรับจางตองแนบฉบับที ่
                      แปลเปนภาษาไทย ซ่ึงแปลและใหการรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได 
หมายเหตุ  กรณีการบอกเลิกสัญญากอสราง 
                  ตองสงเอกสารประกอบการพจิารณาเกีย่วกับสัญญากอสราง 
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แบบฟอรมการตรวจสอบเอกสารแนบขออนุมัติการขอเบิกเงินคาจางลวงหนา 
 

1. โครงการ......................................................................................สํานัก/กอง.......................................... 
2. สัญญาเลขที่..................................................................................ลงวันที่............................................... 
3. ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    )  ที่สวนราชการฯตองสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้

(   ) 3.1 หนังสือของผูรับจางขอเบิกเงินคาจางลวงหนา 
(   ) 3.2 หลักประกันการเบิกเงินคาจางลวงหนา 
(   ) 3.3 สําเนาคูฉบับหนังสือตรวจสอบหลกัประกนัการเบิกเงินคาจางลวงหนา 
(   ) 3.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยของ 
             ผูรับจาง (ไมเกนิ 6 เดือน) 
(   ) 3.5 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยของ 
             ธนาคาร (ไมเกิน 6 เดือน) 
(   ) 3.6 หนังสือมอบอํานาจพรอมตัวอยางลายมือช่ือผูลงนามหลักประกันการเบกิเงินคาจาง 
             ลวงหนา/ของธนาคาร 
(   ) 3.7 หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปตามกฎหมายกรณมีอบอํานาจใหบุคคลอื่น 
             ทําการแทน/ของผูรับจาง 
(   ) 3.8 บันทกึคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเหน็ในการเบิกเงินคาจางลวงหนา 
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แบบฟอรมการตรวจสอบเอกสารแนบขออนุมัติการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางหรือคาซื้อทรัพยสิน 
 

1. โครงการ......................................................................................สํานัก/กอง.......................................... 
2. สัญญาเลขที่..................................................................................ลงวันที่............................................... 
3. ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    )  ที่สวนราชการฯตองสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้

(   ) 3.1 หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินตามตัวอยางในสัญญา 
 (   ) 3.2 สําเนาสัญญาการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินระหวางผูรับจาง(ผูโอน) กับธนาคาร (ผูรับ
โอน) 
 (   ) 3.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยของ 
                          ผูรับจาง (ไมเกิน 6 เดือน) 
 (   ) 3.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยของ 
                          ธนาคาร (ไมเกิน 6 เดือน) 
 (   ) 3.5 หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปตามกฎหมายและตัวอยางลายมอืช่ือผูลงนาม 
                          ในฐานะผูรับโอน 
 (   ) 3.6 หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปตามกฎหมายกรณมีอบอํานาจใหบุคคลอื่น 
                          ทําการแทน/ของผูรับจาง 
 (   ) 3.7 บันทึกของงานการเงินและบัญชีของหนวยเบกิ-จายยนืยนัยอดเงินที่ผูรับจางมีสิทธิโอน 
                          สิทธิเรียกรองการรับเงินใหกับธนาคารผูรับโอน 
 (   ) 3.8 บันทึกคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาใหความเหน็การโอนสิทธิเรียกรองการรับเงิน 
 (   ) 3.9 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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แบบฟอรมการตรวจสอบกรณีการแกไขสญัญา 
 

1. โครงการ......................................................................................สํานัก/กอง.......................................... 
2. สัญญาเลขที่..................................................................................ลงวันที่............................................... 
3. ใหทําเครื่องหมาย / ใน (    )  ที่สวนราชการฯตองสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้

(   ) 3.1สําเนาสัญญา 
       (   ) 3.2สําเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติม 
 (   ) 3.3 หนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 (   ) 3.4 เร่ืองอนุมัติในหลักการใหแกไขแบบพรอมแนบเอกสารหลักฐานสาเหตุที่ตองแกไขแบบ 
 (   ) 3.5 แบบเดิมกอนการแกไข 
 (   ) 3.6 แบบใหมที่ไดแกไขและไดรับการอนุมัติแลว 
 (   ) 3.7 หนังสือผูรับจางยินดทีํางานตามแบบที่แกไขใหมและยนิยอมแกไขสัญญา 
 (   ) 3.8 บันทกึคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเสนอความเห็น 
 (   ) 3.9 ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแกไขแบบและลง

นาม 
                   กํากับโดยคณะกรรมการตรวจการจาง 
 (   ) 3.10 ตารางเปรียบเทียบหมายเลขแบบที่แกไข ยกเลิกหรือเพิ่ม และลงนามกํากับโดย 
                      คณะกรรมการตรวจการจาง 
 (   ) 3.11 กรณทีี่แกไขแบบและมีรายการงานเกิดขึน้นอกเหนือรายการงานในใบแจงปริมาณงาน 
                      และราคา (BOQ) จะตองแนบเอกสารดังนี ้
                - บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการตกลงราคางานสวนที่เพิ่ม 
                - ราคากลาง 
                - ใบเสนอราคาของผูรับจาง 
                - บันทึกสรุปรับราคาของคณะกรรมการตกลงราคา 
     (   ) 3.12 กรณทีี่ทีวงเงินเพิ่มจากสัญญาเดิม ตองแนบหลักฐานการโอนเปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ 
       (   ) 3.13 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ท้ังนี้ ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาทุกกรณีให ผูรับจาง/ผูขาย แนบหลกัฐาน ดงันี ้
 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ออกโดยหนวยงานของกระทรวงพาณิชย ซ่ึง
ออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ 
 2. กรณีมีการมอบอํานาจใหแนบหลักฐานการมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปใหถูกตองตาม
กฎหมาย ไดแก 
     - มอบอํานาจเฉพาะการ ปดอากรแสตมป  10  บาท 
     - มอบอํานาจทั่วไป  ปดอากรแสตมป  30  บาท 
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 ที่  กค 0507/48405                                                                                 กระทรวงการคลัง 
                                                                                                                      ในพระบรมมหาราชวัง  10200 
                                                                     27    กันยายน  2525 
 เร่ือง    การใชพันธบัตรรัฐบาลเปนประกัน 
 เรียน    ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดี  เลขาธิการ  ผูอํานวยการ  ผูวาราชการจังหวัด 
 อางถึง   หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0502/38308  ลงวันที่  27  กนัยายน  2526 
 ส่ิงที่สงมาดวย   แบบฟอรมหนังสือเจงการรับพันธบัตรรัฐบาลเปนประกันและการถอนหลักประกนั   
                          รวม  3  ชุด 
 

               ตามหนังสือที่อางถึง    กระทรวงการคลังไดกําหนดใหใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาการปฏิบัติตามสัญญา   โดยสวนราชการจะตองขอใหผูประสงคจะใชพันธบัตร 
รัฐบาลไปจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน จึงจะรับไวเปนหลักประกัน 
ได  นั้น 

                บัดนี้   เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้นและสะดวกแกผูประสงคจะใช 
พันธบัตรรัฐบาลเปนประกัน  จึงขอเรียนวา  นอกเหนือจากวิธีการปฏิบัติขางตนแลว  การใชพันธบัตรรัฐบาล 
เปนหลักประกันสามารถกระทําไดเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง   โดยมีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยตามแบบ 
ที่กําหนด  คือ 

                 1.  ใหผูรับพันธบัตรใชเปนหลักประกัน  มีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทย  ทราบวา 
ไดรับพันธบัตรเพื่อค้ําประกัน  เพื่อธนาคาร ฯ จะไดลงทะเบียนบันทึกการรับเปนหลักประกันไวแลวมีหนังสือ 
ตอบรับการแจงใหทราบ 

                   2.  ในการถอนหลักประกัน  ใหผูรับประกันมีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศไทยทราบ   
เพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจะไดลงทะเบียนบันทกึการถอนหลักประกัน 

                   อนึ่ง  เมื่อมีการผิดสัญญา  กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมตกเปนของผูรับหลักประกันจะตอง 
ฟองใหบังคับตามสัญญาค้ําประกันกอน 

                          

                          จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  และแจงใหเจาหนาที่ผูเกีย่วของถือปฏิบัติตอไปดวย  
 จักขอบคุณมาก 

 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                 (ลงชื่อ )     ภุชงค   เพงศรี 
กรมบัญชีกลาง                                              (นายภุชงค   เพงศรี ) 
กองธนาธิการ                               รองปลัดกระทรวง ฯ รักษาราชการแทน 
โทร 2222210                                              ปลัดกระทรวงการคลัง 
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หนังสือแจงรบัพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน 
 

ที่.................../..................... 
                                                                                                               ....................................................... 
                                                                               วันที่................เดือน............................พ.ศ..................... 

เร่ือง   แจงรับพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน 
ถึง      ธนาคารแหงประเทศไทย  สาขาภาค.......................................... 

 
               ดวย...............................................................................................................ไดรับพันธบัตรรัฐบาล 

ของ....................................................................................................ไวเปนหลักประกัน   ดังนี ้
พันธบัตรเงินกูในปงบประมาณ............................................................................................................................ 
เลขที่.................................................................หนาทะเบียน............................................................................... 
ราคาที่ตราไว...........................................บาท   (...........................................................................................) 

 

               จึงเรียนมาเพื่อขอใหธนาคารแหงประเทศไทยระงับการจําหนายจายโอนและการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรรัฐบาลดังกลาวไวจนกวาจะไดรับแจงการถอนประกันจาก................................................................. 
.................................................................................แตการระงับนี้ไมรวมถึงดอกผลของพันธบัตรรัฐบาลดังกลาว 

 
                                                                           (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                                      (................................................) 
                                                                            (ตําแหนง)............................................ 
 
 
 

............................................ 
โทร..................................... 
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หนังสือแจงถอนการรับพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน 
 

ที่.................../..................... 
                                                                                                               ....................................................... 
                                                                               วันที่................เดือน............................พ.ศ..................... 

เร่ือง   แจงถอนการรับพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน 
ถึง       ธนาคารแหงประเทศไทย  สาขาภาค................................................................ 

 
               ดวย..................................................................................................แจงวา  ไดรับพันธบัตรรัฐบาล 

ของ......................................................................................................ไวเปนหลักประกนั   คือ   พันธบัตรเงินกู 
ในปงบประมาณ.................................................................................................................................................. 
ราคาที่ตราไว...........................................บาท      (.................................................................................) นั้น 

 

               บัดนี ้  การประกันดังกลาวไดส้ินสุดลงแลว.................................................................................. 
ไดคืนพันธบัตรใหผูวางประกันแลว    จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
                                                                           (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                                      (................................................) 
                                                                            (ตําแหนง)............................................ 
 
 
 

............................................ 
โทร..................................... 
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สัญญาจาง….................................................................................................... 
ระหวาง 

กรมชลประทาน กับ............................................... 
สัญญาเลขที่..................... 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....................................................................................ระหวาง กรมชลประทาน 
โดย...................................................................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ............................................. ซ่ึงจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล ณ................................. 
ทะเบียนเลขที่.................................................... เมื่อวันที่..............................................มีสํานักงานใหญอยู 
เลขที่.........................................เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษอีากร.............................โดย................................ 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ......................................... ที่....................... 
ลงวันที่................................................แนบทายสัญญาซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงมีขอความดังตอไป  
 ขอ 1. ขอตกลงวาจาง 
            ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางานกอสราง.................................................... 
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา 
            ผูรับจางตกลงที่จะจดัหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมอืเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ  
ชนิดดี เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
                       ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
        เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
        2.1 ผนวก 1 - แบบ                        จํานวน.......แผน 
        2.2 ผนวก 2- เงื่อนไขทัว่ไปของงานกอสราง                     จํานวน.......แผน 
                - เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง                     จํานวน.......แผน 
              - ระบบการจัดการความปลอดภยัในการทํางานกอสราง   จํานวน......แผน 
              - เงื่อนไขหลักเกณฑประเภทงานกอสราง 
                สูตรและวิธีการคํานวณทีใ่ชกับสญัญาแบบปรับราคาได จํานวน......แผน 
              - รายการรายละเอียดดานวิศวกรรม                      จํานวน......แผน 
              - เงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินในสัญญา         จํานวน......แผน 
         2.3 ผนวก 3- ใบแจงปริมาณงานและราคา            จํานวน......แผน 
        2.4 ผนวก 4 - แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     หนังสอืยืนยนัราคาสุดทายและเอกสารประกอบ        จํานวน.....แผน 
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ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยัของผูวาจาง 

ขอ 3. หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
         ในขณะทาํสัญญานี้    ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
...............................จํากัด(มหาชน) เลขที่.......................ลงวันที่........................เปนจาํนวนเงิน...................บาท 
(...................................................................) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
         หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคนืใหเมื่อผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 

ขอ 4. คาจางและการจายเงิน 
         ผูวาจางตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจาง  เปนจํานวนเงนิ.......................บาท 
(.........................................................................) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิม่จํานวน..................................บาท 
ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการแตละ
ประเภท  ดังทีไ่ดกําหนดไวในใบแจงประมาณงานและราคา 
        คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงวา  จํานวนปริมาณงานที่กําหนดไวในบัญชีรายการกอสราง  
หรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานที่แทจริงอาจจะมาก
หรือนอยกวานี้ก็ได  ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทํา
เสร็จจริง คูสัญญาทั้งสองฝายตางตกลงที่จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวย หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
อันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากใน
กรณีตอไปนี้ 

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไม
เกินรอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญา  หรือแจงใบแจงปริมาณงานและราคา 
จะจายใหในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบ
สาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยใหสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชย
เปนคา Overhead และ Mobilization  สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวาง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอ
หนวยตามสัญญา 

4.4 ผูวาจางจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวดสุดทาย 
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่ผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร 
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ผูวาจางตกลงที่จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ 
ผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตาม
ขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง    

การจายเงนิงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทัง้หมดตามสัญญาไดแลวเสรจ็ทุกประการ รวมทั้ง
การทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ 20. 

การจายเงนิตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้  ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผูรับจางชื่อ ธนาคาร.........................................จํากัด (มหาชน) สาขา........................ช่ือบัญชี............................ 
เลขที่บัญชี..........................................ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยนิยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงนิโอนในงวดนั้น ๆ 

ขอ 5. เงินคาจางลวงหนา 
         ผูวาจางตกลงจายเงนิคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงนิ .................................. 
.................................บาท (....................................................................................) ซ่ึงเทากับรอยละ 15 (สิบหา) 
ของราคาคาจางตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 4. 
         เงินจํานวนดังกลาวจะจายให ภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาเต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง  ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจาง
ลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดให และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจาย และ
การใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้  
  5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้น เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น        
ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจาง หรือบังคับแกหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  5.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางจะตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา เพื่อ
พิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจ
แสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจาง หรือบังคับ
แกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  5.3 ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจาง ผูวาจางจะหักเงินคาจางไวจํานวนรอยละ 15 ของเงิน
คาจางที่ผูรับจางจะไดรับในแตละงวด ทั้งนี้ จนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่
ผูรับจางไดรับไปแลว  
  5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหนี้ หรือเพื่อชดใช
ความรับผิดตาง ๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจาง กอนที่จะหักชดใชคืน
เงินคาจางลวงหนา 



คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง                                                                  กรกฎาคม 2553 

                                                                                                                                                       คูมือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

99

  5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่        
ผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นใหแกผูวาจาง
ภายใน 7 วัน นบัถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบ
ตามจํานวนเงินลวงหนาตามขอ 5 

ขอ 6. การหักเงินประกันผลงาน 
          ในการจายเงินใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่
ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดอืน 
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศมาวางไวตอผูวาจาง เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
         ผูวาจางจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนังสือค้าํประกันของธนาคารดังกลาว ตาม
วรรคหนึ่ง ใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

ขอ 7. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
         ภายในกําหนด 15 วัน นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานให
เปนที่พอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกาํหนดเวลาที่ตองใชในการทํางานหลักตาง ๆ 
ใหแลวเสร็จ 
        ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด 15 วนั นับถัดจากวนัไดรับหนังสือแจงให
เร่ิมงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด.............วัน  นับถัดจากวนัที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว 
นั้น 
      “การนับระยะเวลาตามทีก่ําหนดในวรรคกอน ใหคํานวณนับตามปฏิทิน วันสุดทายตรงกับ
วันใด แมจะเปนวนัหยดุทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณีก็ตาม ใหถือวาวนัดังกลาวเปนวัน
ครบระยะเวลาที่กําหนด” 
      ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือจะแลว
เสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรืผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลายหรือเพกิเฉยไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงไดรับมอบอํานาจ
จากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลกิสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางให
ลุลวงไปไดดวย 
      การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนัน้ ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

ขอ 8. ความรบัผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
         เมื่องานแลวเสร็จสมบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางราย
ใหมในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 7. หากมีเหตุชํารุดบกพรอง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจางนี้
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ภายในกําหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซ่ึงความชํารุดบกพรอง หรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตาม
มาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ให 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะทาํการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย  

ขอ 9. การจางชวง 
         ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมด หรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น 
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด หรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และ
ผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทน หรือ
ลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ  

ขอ 10. การควบคุมงานของผูรับจาง 
           ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิและความชํานาญและ
ในระหวางการทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตาง ๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้น ใหถือวาเปนคําสั่ง หรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัว หรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หาก
ไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
           ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผูแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยัง 
ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่ม หรืออางเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

ขอ 11. ความรบัผิดของผูรับจาง 
          ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
          ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดี หรือเปล่ียนใหใหม
โดยคาใชจายของผูรับจางเอง  ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงาน
คร้ังสุดทาย ซ่ึงหลักจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 
8. เทานั้น  

ขอ 12. การจายเงินแกลูกจาง 
          ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่รับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่         
ผูรับจางไดตกลง หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว  
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           ถาผูรับจางไมจายเงินคาจาง หรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก           
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา 
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
          ผู รับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน   โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคา
สินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานการ
ชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 

ขอ 13. การตรวจงานจาง 
           ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม
การทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานที่ที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือในการนั้นตามสมควร  
           การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
          ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดย
ถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุม
งาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู
วาจางไมได 

ขอ 15. การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
           ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจาง
แตงตั้งมีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานจามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามกรรมการตรวจการ
จาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ 
ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได  

ขอ 16. งานพิเศษและการแกไขงาน 
           ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิ 
ส่ังใหเปลี่ยนแปลง หรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญาเปน
โมฆะแตอยางใด 
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            อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ ใหกําหนดสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจางหรือ
ราคาใด ๆ ที่จะมาใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะ
กําหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได 
ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัว ตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง  

ขอ 17.  คาปรบั 
            ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาทีก่ําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยัง
มิไดบอกเลิกสญัญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจาง เปนจํานวนเงนิวันละ................................บาท           
(………………………………………………..)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน ในเมื่อ ผูวาจาง
ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่ง เปนจํานวนเงนิ วันละ – บาท นับถัดจากวนัที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา 
หรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวนัที่ทาํงานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนทีเ่กินกวาจํานวนคาปรับ และคาใชจายดังกลาว ไดอีกดวย  
                                    ในระหวางที่ผูวาจางยงัมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไม 
สามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 18. ก็ได และถา            
ผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจาง เมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมี
สิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ไดอีกดวย 

ขอ 18. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
         ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเอง หรือวาจางผูอ่ืนใหทํางาน 

นั้นตอจนแลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอ มีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้น
ช่ัวคราว สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่
เห็นสมควร 
         ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด  หรือ
บางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซ่ึงเปนจํานวนเกินกวา
หลักประกันการปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมท้ังคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอให
แลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถามี) ซ่ึงวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ 19. การกําหนดคาเสียหาย 
           คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางที่คางจาย หรือจากเงนิประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 
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           หากมีเงนิคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลว ยังเหลืออยูอีก
เทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 

ขอ 20. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
           ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือส่ิง
อํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยาย
บรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) 

ขอ 21. การขยายเวลาปฏิบตังิานตามสัญญา 
          ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของ
ฝายผูวาจาง หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ หรือพฤติการณ
ดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง  
           ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองใหการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
          การขยายกําหนดเวลาทาํงานตามวรรคหนึ่ง อยูในดลุพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 

ขอ 22. การใชเรือไทย  
           ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่ง หรือนําของเขามาจากตางประเทศ 
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามา
เอง หรือนําขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด  ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการประทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผู รับจางตองจัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
กอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการประทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  ทั้งนี้ไมวาการสั่ง หรือส่ังซื้อส่ิงของดังกลาวจากตางประเทศ  จะเปนแบบ เอฟโอบี ซี
เอฟอาร ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด 
            ในการสงมอบงานจามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีส่ิงของตามวรรคแรก ผูรับจาง
จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือ
ไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 
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           ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย  
          ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในสองวรรคขางตน
ใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอน โดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงาน
ดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ 23. มาตรฐานฝมือชาง 
           ผู รับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา ผู รับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ 
มาตรฐานฝมือชาง จากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 (สิบ) ของแตละสาชาง
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
             23.1............................................................ 
             23.2 ........................................................... 
             23.3 ........................................................... 
             23.4 ........................................................... 
            ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมด โดยจําแนกตามแตละสาชาชาง
และระดับชาง พรอมกับระบุรายช่ือชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง หรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวใน
วรรคแรกนํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจาง หรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง 
           สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
(ลงชื่อ).............................................................ผูวาจาง (ลงชื่อ)............................................................ผูรับจาง 
            (..............................................................)            (..............................................................) 

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

ตนฉบับสัญญาไดเสียอากรแสตมปบริบูรณเปนตัวเงินสําหรับตราสารตามประมวลรัษฎากรแลว 
เปนเงิน................................................................................บาท  
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ที่ นร (กวพ) 1305/12080 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

 19 ธันวาคม 2543 

เร่ือง  ขอหารือการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 
 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน 
 

อางถึง  หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0305/5122 ลงวันที่ 29 กันยายน 2543 

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมชลประทานแจงวา กรมฯ ไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด หาญกิติชัย ทํางาน
กอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการแมเมย ตําบลสวนดอก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในวงเงิน 
51,096,764.95 บาท ครบกําหนดสัญญาในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2544 ตามสัญญา ที่ กจ.22/2542 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2542 โดยผูรับจางนําเงินสด จํานวน 2,554,839 บาท มาวางเปนประกัน ตอมาผูรับจางไดแจงขอเปลี่ยนแปลง
หลักประกัน โดยจะขอใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารมาวางเปนหลักประกันแทนเงินสด ซ่ึงกรมฯ เห็นวา หากมี
การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาดังกลาว จะตองแกไขสัญญา โดยการแกไขสัญญาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 136 จะตองเปนความจําเปนโดยไมทําใหทาง
ราชการเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ และเนื่องจากหลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด 
กรมฯ สามารถริบหรือบังคับไดทันที แตหากเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะตองใชเวลา และมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการ กรมฯ จึงขอหารือวา กรมฯ จะพิจารราไมใหผูรับจางเปลี่ยนหลักประกันจากเงินสดเปนหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่รองขอจะเปนการถูกตองหรือไม ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา  หลักประกันสัญญาตามที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 141 กําหนดไว มี 5 ประเภท แตละประเภทสามารถ
นํามาใชทดแทนกันได ดังนั้น กรณีที่ผูรับจางขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาเดิมจากเงินสดมาเปนหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด กรมชลประทานจึงสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาดังกลาวโดยการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ขอ 136 ได   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 

รองพล  เจริญพันธุ 

(นายรองพล  เจริญพันธุ) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896   (น.139-140  ประมวลขอหารือ 42-44) 
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ที่ มท 1202/12868 

  
กรมอัยการ 
ถนนหนาหับเผย กท. 10200 

 
 7 พฤศจิกายน 2527 

เร่ือง  หารือขอความเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุและการปรับผูรับจาง 
 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

อางถึง  หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0901/5349 ลงวันที่ 20 กันยายน 2527 

 ตามหนังสือที่อางถึง แจงวา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับแจงจากจังหวัดยโสธรวา ในการจาง
หางหุนสวนจํากัด ทิวาพรยโสธรกอสราง ดําเนินการกอสรางบานพักสรรพสามิตอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
จํานวน 1 หลัง กําหนดสงมอบงานจางภายในวันที่ 30 เมษายน 2527 ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทายรวม 3 คร้ัง เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2527 วันที่ 1 มิถุนายน 2527 และวันที่ 12 มิถุนายน 2527 ตามลําดับ โดยใน 2 คร้ังแรกคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดพบขอบกพรองและแจงใหผูรับจางปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย สําหรับการสงมอบงานในครั้งที่สาม
ไดรับหนังสือของผูรับจางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527 และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับมอบงานในวัน
เดียวกันนั้น ตอมาในการเบิกจายเงินคลังจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา   ผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนดเปน
เวลา 43 วัน ปรับวันละ 323 บาท เปนเงิน 13,889 บาท ผูรับจางทราบและยินยอมใหปรับ แตมีขอแมวาใหหารืออัยการ
จังหวัดดวย จังหวัดยโสธรจึงไดมีหนังสือหารืออัยการจังหวัดยโสธรและเบิกจายเงินคาจางที่เหลือจากคาปรับเปนเงิน 
114,578.68 บาท ใหแกผูรับจางแลว แตอัยการจังหวัดยโสธรแจงวา จะปรับผูรับจางไมไดเนื่องจากผูวาจางไมแจง
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเบี้ยปรับแกผูรับจางทราบ จังหวัดยโสธรจึงไดขอหารือเกี่ยวกับการคืนเงินคาปรับและ
วัตถุประสงคของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2521 ที่แกไขเพิ่มเติมขอ 61 ทวิ วรรคสุดทาย ซ่ึง
กําหนดวา “เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา ใหสวนราชการรีบแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ
ตามสัญญาใหผูขายหรือผูรับจางทราบ” โดยจังหวัดยโสธรเห็นวา อาจจะหมายความได 4 นัย คือ 

 1. กรณีผูรับจางไมสงมอบงานเลย เมื่อครบกําหนดสงมอบตองแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับใหผูขายหรือ
ผูรับจางทราบ หรือ 
 2. กรณีผูรับจางไดสงมอบงานภายในกําหนดแหงสัญญา แตงานมิไดเปนไปตามรูปแบบในสัญญา ผูวาจาง
จะตองแจงการสงวนสิทธิเรียกคาปรับ หรือ 
 3. ตามขอ 1 และขอ 2 ตองแจงการสงวนสิทธิในการเรียกเบี้ยปรับแกผูขายหรือผูรับจางทุกกรณีไป 
 4. กรณีการจางรายนี้ตองคืนเงินคาปรับแกผูรับจางหรือไมประการใด 
 และวาเรื่องนี้ไดนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยปญหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่จังหวัดยโสธรหารือดังกลาว เปนปญหาขอกฎหมาย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จึงสงเรื่องไปใหกรมอัยการพิจารณา นั้น 
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 กรมอัยการไดพิจารณาแลว เห็นวา ปญหาการปรับผูรับจางตามสัญญาจางนั้น เมื่อผูรับจางสงมอบงานจาง
ลาชากําหนดตามสัญญา และผูวาจางประสงคจะใชสิทธิปรับผูรับจาง ผูวาจางจะเรียกเอาเบี้ยปรับดังกลาวไดก็ตอเมื่อ
ไดบอกสงวนสิทธิไวในเวลารับชําระหนี้ ตามนัยมาตรา 381 วรรคทาย  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 
แตโดยเหตุที่ขอ 61 ทวิ วรรคทาย ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2521 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
กําหนดวา เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา ใหสวนราชการรีบแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ
ตามสัญญาใหผูขายหรือผูรับจางทราบ ดังนั้น กรณีตามขอหารือของจังหวัดยโสธร ในขอ 1, 2 และ 3 จึงเปนปญหา
จากการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ซึ่งอยูในอํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเปนผู
ตีความและวินิจฉัย ตามนัยระเบียบฯ ขอ 98 
 สวนปญหาขอ 4 ที่วา กรณีการจางรายนี้ตองคืนเงินคาปรับแกผูรับจางหรือไมประการใดนั้น เห็นวาตาม
ขอเท็จจริงปรากฏวา จังหวัดยโสธรผูวาจางไดตรวจรับงานจางนี้ไววาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว โดยผูวาจางมิได
บอกสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาไวในเวลารับชําระหนี้ ตามนัยมาตรา 381 วรรคทาย แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย จังหวัดยโสธรจึงไมมีสิทธิปรับผูรับจางในกรณีนี้ 
 อนึ่ง กรมอัยการขอเรียนเปนขอสังเกตไววา โดยที่การละเลยมิไดบอกสงวนสิทธิทําใหทางราชการตองเสีย
สิทธิเรียกคาปรับจากผูรับจางนี้ อาจจะตองมีผูรับผิดชอบในทางแพงตอทางราชการ การคิดคํานวณคาปรับเปนรายวัน
ในกรณีที่ผูรับจางสงงานลาชานี้ หากกรรมการตรวจการจางไมอาจตรวจรับงานไดทันที จําเปนตองใชเวลาเพื่อการ
ตรวจรับงาน ยอมไมอาจถือไดวา ชวงเวลาที่เสียไปอันเนื่องจากความลาชาของกรรมการตรวจการจางนั้น เปน
ชวงเวลาที่ตองเสียไป เนื่องจากความผิดของผูรับจาง ผูรับจางจึงไมตองรับผิดชําระคาปรับสําหรับในชวงเวลา
ดังกลาว 
 กรมอัยการมีความเห็นดังนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

สุจินต  ทิมสุวรรณ 
(นายสุจินต  ทิมสุวรรณ) 

อธิบดีกรมอัยการ 
 
 
 

กองที่ปรึกษา 
โทร. 2239940 
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ที่ นร (กวพ) 1204/1665 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

 
 17 กุมภาพนัธ 2537 

เร่ือง  ขอหารือการคิดระยะเวลาการปรับ 
 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1428/9926 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2536 

 ตามหนังสือที่อางถึง แจงวา สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จังหวัดกาญจนบุรี ไดทําสัญญาจางหาง
หุนสวนจํากัด นครสวรรคคอนสตรัคชั่น ดี.เอส.เอ็น ขุดสระน้ําบานหนองเต็ง ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ในวงเงิน 556,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ กจ 0029/2/2535 ลงวันที่ 8 มกราคม 2535 กําหนดแลวเสร็จภายใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 ปรากฏวาผูรับจางไดมีหนังสือสงมอบงานลงวันที่ 7 ตุลาคม 2535 สํานักงาน รพช. จังหวัด
กาญจนบุรีไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2535 ผูควบคุมงานจางไดรายงานประธาน
กรรมการตรวจการจางวางานแลวเสร็จโดยลงนามในหนังสือที่ผูรับจางสงมอบงาน วันที่ 9 ตุลาคม 2535 ประธาน
กรรมการตรวจการจางทราบเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2535 พรอมกับนัดคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานเมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2535 และคณะกรรมการตรวจการจางไดบันทึกในใบตรวจรับงานวาแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2535 จึง
ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการนับระยะเวลาที่เกินกําหนดสัญญา (จํานวนวัน) กระทรวงมหาดไทยจึงหารือวา 
 1. ระยะเวลาในการคิดคาปรับ จะคิดระยะเวลาตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา (7 กรกฎาคม 2535) 
จนถึงวันที่ผูรับจางสงงานเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2535 ตามที่สํานักงาน รพช. จังหวัดกาญจนบุรีไดรับหนังสือสงงาน
เปนหลักฐาน รวมเปนเวลา 98 วัน  หรือ 
 2. คิดระยะเวลาตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา (7 กรกฎาคม 2535) จนถึงวันที่ผูควบคุมงานแจงวา
งานแลวเสร็จ  (9 ตุลาคม 2535) รวมระยะเวลา  95 วัน โดยไมสนใจวาหนังสือสงมอบงานจะลงรับเมื่อใด  หรือ 
 3. ถาผูรับจางทํางานแลวเสร็จเรียบรอยตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2535 แตผูรับจางไมยอมสงงานเปนเวลาหลาย
วัน (ประมาณ 1 สัปดาห) จึงสงมอบงานใหผูวาจางตรวจรับ จะถือวางานแลวเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม 2535 หรือไม ดัง
ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 ขอ 72 (3) และสัญญาจางเลขที่ กจ 0029/2/2535 ลงวันที่ 8 มกราคม 2535 ขอ 20 ไดใชถอยคําวา “สงมอบ” ดังนั้น 
จึงเปนที่เห็นไดในทางปฏิบัติวา เมื่อผูรับจางไดทํางานจางแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานจาง
ดังกลาวใหแกสวนราชการผูวาจาง โดยการแจงสงมอบงานไปยังสวนราชการผูวาจาง ซ่ึงการแจงสงมอบงานดังกลาว 
หากทําเปนหนังสือยอมมีผลนับแตเวลาที่หนังสือสงมอบงานไปถึงสวนราชการผูวาจางแลว  เทียบเคียงตามหลักใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 169   และเมื่อสวนราชการผูวาจางไดรับทราบการสงมอบงานของผูรับจาง 
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แลว คณะกรรมการตรวจการจางก็จะทําการตรวจรับงานจางนั้น ถาคณะกรรมการฯ เห็นวาถูกตองครบถวนเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาจางแลว  คณะกรรมการฯ จะตรวจรับไวใชราชการตอไป ซ่ึงการ
ตรวจรับของคณะกรรมการฯ ดังกลาวจะมีผลยอนหลังไปถึงตั้งแตวันที่การสงมอบงานของผูรับจางมีผล ทั้งนี้ ตามนัย
ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 72 (4)     
 กรณีที่กระทรวงมหาดไทยหารือ ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรับจางไดมีหนังสือสงมอบงานจางลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2535 ถึงประธานกรรมการตรวจการจาง โดยผูรับจางยื่นหนังสือดังกลาวใหแกผูควบคุมงานรับไวในวันเดียวกัน และ
ผูควบคุมงานไดรายงานประธานกรรมการตรวจการจางวา ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามรูปแบบและสัญญา
เรียบรอยแลว โดยบันทึกลงไปในหนังสือสงมอบงานของผูรับจางและลงนามไวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 และผู
ควบคุมงานไดนําหนังสือสงมอบงานของผูรับจางดังกลาวไปสงมอบใหสํานักงาน รพช. จังหวัดกาญจนบุรี รับไวเมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม  2535 ซ่ึงการที่ผูควบคุมงานไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจางไว และนําไปสงมอบใหแก
สํานักงาน รพช. จังหวัดกาญจนบุรี นั้น การกระทําของผูควบคุมงานดังกลาวถือไดวาเปนการกระทําแทนสํานักงาน 
รพช. จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น การที่ผูควบคุมงานไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจางไวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2535 
จึงถือวาสํานักงาน รพช. จังหวัดกาญจนบุรี  ไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจางในวันที่ 7 ตุลาคม 2535 ดวย 
อยางไรก็ดี เนื่องจากปรากกฎขอเท็จจริงตามบันทึกประจําวันของผูควบคุมงานวางานที่ผูรับจางสงมอบในวันที่ 7  
ตุลาคม 2535 ยังไมแลวเสร็จ ผูรับจางทํางานแลวเสร็จในวันที่ 9 ตุลาคม 2535 ดังนั้น การสงมอบงานของผูรับจางใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2535  จึงยังไมมีผลสมบูรณ เพราะถือวาผูรับจางยังมิไดปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบ กรณีนี้จึงตองถือ
วาผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตามสัญญาจางในวันที่ 9 ตุลาคม 2535 การนับระยะเวลาในการคิดคาปรับผู
รับจาง จึงตองนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา (7 กรกฎาคม 2535) จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2535 ซ่ึงเปนวันที่ผู
รับจางทํางานแลวเสร็จจริง 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

อาลัย  อิงคะวณิช 
(นายอาลัย  อิงคะวณิช) 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827, 2829412 
โทรสาร 2827896 
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ที่ นร (กวพ) 1002/ว 44 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300 

 

 19 กันยายน 2532 
 

เร่ือง  ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการสงหนังสือบอกเลิกสัญญา 
 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ดวยปรากฏวา ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจางของสวนราชการ โดยการสงหนังสือบอกเลิก
สัญญาทางไปรษณียแลว ไมถึงผูรับ กรณีจึงอาจมีปญหาในเรื่องความสมบูรณของการบอกเลิกสัญญาได 
 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว เปนไปในแนวทางเดียวกันและรัดกุมยิ่งขึ้น คณะกรรมกาวา
ดวยการพัสดุ จึงขอเรียนซอมแความเขาใจแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมวา ในกรณีที่สวนราชการผูซ้ือหรือผูวาจางแสดง
เจตนาบอกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูขายหรือผูรับจาง ซ่ึงเปนบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวน
จํากัด ทางไปรษณีย แลวปรากฏวาไมถึงผูรับ ใหสวนราชการนั้น พิจารณาตรวจสอบกับหนวยงานที่ออกหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นกอน หากปรากฏวาบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดไดเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา
ใหมก็ขอใหแจงการบอกเลิกสัญญาไปยังภูมิลําเนาแหงใหมอีกครั้งหนึ่งดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 

กมล  สิทธิเกษตริน 

(นายกมล สนธิเกษตริน) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2829412 
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ดวนที่สุด 
ที่ นร (กวพ) 1305/8925 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

  

 30 กันยายน 2542 

เร่ือง  ขอหารือการตรวจรับงานจาง 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดภูเก็ตแจงวา ในการตรวจสอบการจัดจางการกอสรางอาคารสํานักงานพลศึกษา 
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 1 หลัง 3 ช้ัน ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด สุพรรณทรัพยโยธา เปนผูรับจางวงเงิน 7,200,000 บาท 
ปรากฏวา ผูรับจางไดสงมอบงานจางงวดสุดทายตามหนังสือ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 โดยสงถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจการจาง ผานผูควบคุมงานกอสราง และชางควบคุมงานไดบันทึกถึงประธานคณะกรรมการตรวจ
การจางในหนังสือสงมอบงานจางของผูรับจางดังกลาว งานจางทั้งหมดไดดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยตั้งแตวันที่ 
20 กุมภาพันธ 2540 และผูรับจางไดขอถือหนังสือสงมอบงานจางดังกลาวมาสงใหประธานคณะกรรมการตรวจการ
จางเอง โดยอางวาเพื่อความรวดเร็ว โดยไดมอบหนังสือสงมอบงานจางดังกลาวตอใหพนักงานในหางฯ ของผูรับจาง
เอง แตพนักงานของหางฯ ลืมเอาไปสงจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2540 จึงไดนําหนังสือสงมอบงานดังกลาวไปสงที่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สํานักงานฯ จึงไดลงรับหนังสือไวในวันเดียวกัน และประธานคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดนัดคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานดังกลาว โดยถือวางานแลวเสร็จตั้งแตวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2540 จึงไดเบิกจายเงินและเรียกคาปรับ แตสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 13 ไดมาตรวจสอบบัญชี
ประจําปของสํานักงานศึกษาจังหวัดภูเก็ตไดแจงวาการตรวจรับงานจางดังกลาวจะตองถือวาไดสงมอบงานจางแลว
เสร็จตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2540 และใหเรียกคาปรับจากผูรับจางเพิ่มเติมอีก 12 วัน จังหวัดภูเก็ตจึงขอหารือวา การคิด
คาปรับจะคิดคาปรับตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2539 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 หรือคิดคาปรับจนถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2540 ซ่ึงเปนวันที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงรับหนังสือสงมอบงาน และผูควบคุมงานจะมี
ความผิดหรือไมที่รับรองงานแลวเสร็จ หากมีการคิดคาปรับเพิ่มแตผูรับจางไมยินยอมจายเพิ่มเติม ใครจะเปนผูรับ
ชอบจํานวนเงินดังกลาว และจะตองดําเนินการทางวินัยกับใครบาง ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 ขอ 72 (3) และตัวอยางสัญญาจางที่ กวพ. กําหนดพรอมทั้งแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติ ขอ 20 ไดใชถอยคําวา “สงมอบ” ดังนั้น จึงเปนที่เห็นไดในการปฏิบัติวา เมื่อผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตาม
สัญญาผูรับจางจะตองสงมอบงานจางดังกลาวใหแกสวนราชการผูวาจาง โดยการแจงสงมอบงานไปยังสวนราชการ 
ผูวาจาง ซ่ึงการแจงสงมอบงานดังกลาว หากทําเปนหนังสือยอมมีผลนับแตเวลาที่หนังสือสงมอบไปถึงสวนราชการ 
ผูวาจางแลว เทียบเคียงตามหลักนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 169 และเมื่อสวนราชการผูวาจางไดรับ 

-/ทราบ... 
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ทราบการสงมอบงานของผูรับจางแลว คณะกรรมการตรวจการจางก็จะทําการตรวจรับงานจางนั้น  ถาคณะกรรมการฯ 
เห็นวา ถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาจางแลว คณะกรรมการฯ จะตรวจ
รับไวใชในราชการตอไป ซ่ึงการตรวจรับของคณะกรรมการจะมีผลยอนหลังไปถึงตั้งแตวันที่การสงมอบงานของผู
รับจางมีผล ทั้งนี้ ตามนับระเบียบฯ ขอ 72 (4) อยางไรก็ดี โดยที่ในการจางแตละครั้งนอกจากการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจางแลว สวนราชการผูวาจางจะแตงตั้งผูควบคุมงานทําหนาที่เปนผูแทนของสวนราชการในการควบคุม
กํากับดูแลงานกอสรางอีกสวนหนึ่งดวย ดังนั้น ในการสงมอบงานของผูรับจาง ผูรับจางอาจแสดงเจตนาสงมอบงงาน
แกผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง หรืออาจแสดงเจตนาสงมอบงานกับสวนราชการผูวาจางโดยตรงก็ได 
 กรณีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูรับจางไดมีหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 เพื่อสงมอบงานใหประธาน
คณะกรรมการตรวจการจาง โดยใหผูควบคุมงานรับรองงานกอสราง ซ่ึงผูควบคุมงานไดบันทึกวางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ 2540 แตผูรับจางไดนําหนังสือมาสงใหประธานคณะกรรมการตรวจการจางเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 
โดยอางวาพนักงานของผูรับจางลืมสง ดังนั้น กรณีตามที่จังหวัดภูเก็ตหารือ จึงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวา ในขณะที่ผู
รับจางไดมีหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 เพื่อสงมอบงานโดยใหผูควบคุมงานรับรองนั้น ผูรับจางไดมีเจตนาที่
จะสงมอบงานใหแกศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้น หรือไม และในขณะที่ผูรับจางสงมอบงาน งานที่ผูรับจางสงมอบ
แลวเสร็จจริงหรือไม หากขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะที่ผูรับจางมีหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 สงมอบงาน
โดยใหผูควบคุมงานรับรองงาน ผูรับจางมีเจตนาสงมอบงานใหแกผูควบคุมงานและงานแลวเสร็จจริงแลว ก็ยอมตอง
ถือวาผูรับจางไดสงมอบงานแลวตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 
 อยางไรก็ดี กวพ. เห็นสมควรมีขอสังเกตแจงใหจังหวัดภูเก็ตทราบดวยวา หากขอเท็จจริงผูรับจางไดแสดง
เจตนาสงมอบงานใหแกศึกษาธิการจังหวัดตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 แลว การที่ผูควบคุมงานอนุญาตใหผูรับ
จางนําหนังสือสงมอบงานไปสงใหแกประธานคณะกรรมการตรวจการจางเอง นั้น จึงเปนการดําเนินการที่ไมสมควร
กระทํา ในโอกาสตอไปขอใหจังหวัดระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก 
 สําหรับกรณีที่จังหวัดฯ หารือวา ผูใดจะตองเปนผูรับผิดชอบและตองดําเนินการทางวินัยกับผูใดบาง หากมี
การคิดคาปรับเพิ่มแตผูรับจางไมยินยอมจายเพิ่มเติม นั้น กวพ. เห็นวา ตามขอหารือดังกลาวไมอยูในอํานาจหนาที่ที่ 
กวพ. จะพิจารณาวินิจฉัยได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ 

พิเชต  สุนทรพิพิธ 

(นายพิเชต  สุนทรพิพิธ) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ                                          ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896 
(น.117 ประมวลตอบขอหารือ) 
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ดวนท่ีสุด 
ที่ นร (กวพ) 1305/10989 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

  

 7 พฤศจิกายน 2543 

เร่ือง  ขอหารือประเด็นปญหาเกี่ยวกับงานกอสราง 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

อางถึง  หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดวนที่สุด ที่ ทม 1301/3487 
           ลงวันที่ 8 กันยายน 2543 และที่ ทม 1301/4188 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2543 

 ตามหนังสือที่อางถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจงวา เนื่องจากผูควบคุมงานกอสรางและผูรับจางมี
ความเห็นขัดแยงกันเกี่ยวกับประเด็นปญหาการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา โดยผูควบคุมงานมีความเห็น
วากรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้องานในสัญญาควรจะนําเนื้องานเดิมมาคิดจํานวนวันที่ใชในการทํางานหักลบกับ
จํานวนวันที่ตองทํางานตามเนื้องานใหม หรือกรณีลดเนื้องานลงก็ตองหักเวลาที่ใชในการทํางานตามเนื้องานใน
สัญญา แตผูรับจางเห็นวา การคิดเชนนี้ไมเปนธรรม เนื่องจากในการกอสรางมีงานจํานวนมากที่ตองทําในเวลา
เดียวกัน และมีแผนงานที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา กรณีที่ตองยกเลิกเนื้องานบางสวน 
มิไดหมายความวาเวลาที่ใชในการทํางานอื่นตามแผนงานจะลดลงดวย ฉะนั้น กรณีงานลดลงจึงหักลดเวลาไมได 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือวา ความเห็นของฝายใดถูกตอง ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 136 วรรคสองไดกําหนดหลักเกณฑในการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไววา 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดระยะเวลาการสงมอบของหรือระยะเวลาในการ
ทํ า ง านให ตกลงพร อมกั นไป  ซ่ึ ง ก า ร เพิ่ มห รื อลดระยะ เ วล า ในการทํ า ง านนั้ น  ในหลั กก า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะตองนําระยะเวลาในการทํางานสําหรับเนื้องานที่มิตองดําเนินการไปหักลบกับ
ระยะเวลาในการทํางาน สําหรับเนื้องานที่จะตองดําเนินการใหม หากมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงประการใด 
ระยะเวลาดังกลาวจึงจะถือวาเปนระยะเวลาตามสัญญาที่แกไขใหม   
 อยางไรก็ดี ในการเพิ่มหรือลดระยะเวลาในการทํางานนั้น เปนปญหาขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณารายกรณี 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะตองนํารายละเอียดขอเท็จจริงทั้งในเรื่องของแผนงานกอสราง ตลอดจนลักษณะงานที่จะตอง
กระทําในแตละชวงเวลามาประกอบการพิจารณาดวย นอกจากนี้หากการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อเพิ่มงานหรือ 

-/ลดงาน... 
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ลดงาน นั้น มีผลกระทบกับการดําเนินงานของผูรับจางในสวนอื่น นอกเหนือจากเนื้องานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแลว 
มหาวิทยาลัยฯ ก็จะตองนําระยะเวลาที่ผูรับจางจะตองไดรับผลกระทบดังกลาวมาคํานวณเปนระยะเวลาทํางานใหแก
ผูรับจางดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ 

รองพล  เจริญพันธุ 

(นายรองพล  เจริญพันธุ) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896   
 
 (น.152-153  ประมวลขอหารือ 42-44) 
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ที่ นร (กวพ) 1305/10996 

  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

  

 8 พฤศจิกายน 2543 

เร่ือง  ขอหารือการปรับลดระยะเวลาตามสัญญาจาง 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
 

อางถึง  หนังสือจังหวัดแมฮองสอน ที่ มส 0025/9194 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดแมฮองสอน แจงวา จังหวัดฯ ไดวาจาง บริษัท เจริญสุข เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ทําการ
กอสรางทางหลวงชนบท ช้ันที่ 4 ผิวจราจร คสล. สายบานมวงสรอย-บานปายาง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
ระยะทาง 1.498 กม. ในวงเงินคากอสรางทั้งสิ้น 4,526,000 บาท ตอมา จังหวัดฯ ไดปรับลดระยะเวลาทางลง 0.321 กม. ทาํ
ใหคากอสรางลดลงเปนเงิน 953,580 บาท และลดระยะเวลาการกอสรางลง 10 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯ ยินยอมใหลด
ระยะทางและคากอสรางได แตไมยินยอมใหลดจํานวนวันกอสราง โดยอางวาขั้นตอนในการดําเนินงานยังคงเปนไป
ตามแบบเดิม จังหวัดฯ จึงขอหารือวา การพิจารณาและเหตุผลในการลดระยะทาง ลดคากอสราง และลดระยะเวลา
กอสรางลงในเรื่องนี้ชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือไม  และถาผูรับจางไมมาทํา
บันทึกแนบทายสัญญา  จะถือวาผูรับจางทําผิดสัญญาหรือไม และมีผลประการใด และตามที่ผูรับจางอุทธรณมา
ถูกตองหรือไม ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุพิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่จังหวัดแมฮองสอนหารือปรากฏขอเท็จจริงวา         
จังหวัดฯ ไดดําเนินการปรับลดระยะทางกอสรางลง 0.321 กม. ทําใหคากอสรางลดลงเปนเงิน 953,580 บาท และ           
จังหวัดฯ เห็นสมควรลดระยะเวลาการกอสรางลง 10 วัน กรณีจึงเปนเรื่องของการแกไขงานโดยตัดทอนเนื้องานลง         
ซ่ึงเปนอํานาจของจังหวัดฯ ผูวาจางที่จะสามารถดําเนินการไดตามสัญญาจาง ขอ 16 อยางไรก็ดี เมื่อจังหวัดฯ ผูวาจางมี
สิทธิที่จะตัดทอนเนื้องานลงไดตามสัญญาจางขอ 16 แลว จังหวัดฯ จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 136 โดย
คูสัญญาตองตกลงดวยกันทั้ง 2 ฝาย ทั้งนี้ หากการแกไขสัญญาดังกลาวเปนการตัดลดเนื้องาน ซ่ึงจะตองมีการลดวงเงิน 
หรือลดระยะเวลาในการทํางานลงนั้น จังหวัดฯ สมควรจะตองนํารายละเอียดขอเท็จจริงในเรื่องแผนงานการกอสรางที่
ผูรับจางเนอไวตามสัญญาจาง ขอ 7 ตลอดจนรายละเอียดลักษณะของงานกอสรางตามสัญญาจาง และความเหมาะสม        
มาประกอบการพิจารณาดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ 

รองพล  เจริญพนัธุ 

(นายรองพล  เจริญพันธุ) 
รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ                                                 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896   
 (น.154-155  ประมวลขอหารือ 42-44) 
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ที่ นร (กวพ) 1305/1417  สํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 
 

 15 กุมภาพนัธ 2543 

เร่ือง  ขอหารือการพิจารณาขยายเวลาการกอสราง 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดอางทอง 
 

อางถึง  หนังสือจังหวัดอางทอง ที่ อท.0033/20694 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดอางทองแจงวา ไดทําสัญญาจางกิจการรวมคา หางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็น          
ไวรอนเมนท ซีสเท็มส กับ บริษัท อินซีเนอรเรเตอร เทคโนโลยี จํากัด ทําการกอสรางอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
พรอมอุปกรณของโรงพยาบาลอางทอง ตามสัญญาจางเลขที่ 70/2541 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 กําหนดแลวเสรจ็ใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2542 ผูรับจางไดรองขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก 180 วัน แตจังหวัดฯ มี
มติไมขยายระยะเวลาให ตอมาผูรับจางไดรองขอขยายเวลาออกไปอีก 150 วัน เนื่องจากปญหาการพังทลายของดิน
ทําใหไมสามารถทําการกอสรางตามสัญญาได ซ่ึงจังหวัดฯ ไดพิจารณาขยายระยะเวลาใหเปนเวลา 143 วัน แต           
ผูรับจางไดทําหนังสือคัดคานและไมยอมลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติม จังหวัดอางทองจึงหารือวา การพิจารณา
ขยายเวลาใหกับผูรับจางดังกลาวถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม หรือไม ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 139 ไดกําหนดใหสวนราชการพิจารณาขยายเวลาทําการตามสัญญา งดหรือ
ลดคาปรับใหแกคูสัญญาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ดังนั้น หากขอเท็จจริงปรากฏวา การที่ผูรับจางไม
สามารถทําการกอสรางงานตามสัญญาได เปนผลอันเนื่องมาจากการที่พื้นที่กอสรางมีปญหาในเรื่องการพังทลาย
ของดินจนทําใหผูรับจางตองรอคอยใหโรงพยาบาลอางทอง แกไขปญหาโดยการกอสรางกําแพงกันดิน และจัดหา
ดินมาเสริมเพิ่มเติมแลว กรณีก็อยูในดุลพินิจที่จังหวัดอางทองจะพิจารณาขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา งดหรือ
ลดคาปรับใหแกผูรับจางไดตามจํานวนวันที่ผูรับจางไดรับผลกระทบจากการที่ตองรอคอยจากการแกไขปญหา
พื้นที่กอสรางที่เกิดขึ้นจริง 
  

-/อนึ่ง.... 
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 อนึ่ง กวพ. มีขอสังเกตวา ในเรื่องของการพิจารณาขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา งดหรือลดคาปรับ
ใหแกผูรับจาง นั้น เปนนิติกรรมฝายเดียว และตามสัญญาไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการหรือผูมีอํานาจใช
ดุลพินิจพิจารณาขยายระยะเวลาทําการตามสัญญางดหรือลดคาปรับใหแกผูรับจางไดโดยไมตองแกไขเปลี่ยนแปลง
สัญญา ดังนั้น ในหลักการจังหวัดอางทองจึงไมจําตองทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมกับผูรับจางอีก 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                ขอแสดงความนับถือ 

ภิรมย  สิมะเสถียร 

(นายภิรมย  สิมะเสถยีร) 
รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896   
 
 (น.154-155  ประมวลขอหารือ 42-44) 
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ที่ นร (กวพ) 1305/6900  สํานักนายกรัฐมนตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 
 

 10  สิงหาคม  2542 

เร่ือง  หางหุนสวนจํากัด กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง รองขอความเปนธรรม 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 
 

อางถึง  หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.3/8992 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2542 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดพิจิตรไดสงผลการตรวจสอบของสํานักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร  กรณี
หางหุนสวนจํากัด กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง รองขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการดําเนินการตามสัญญาจาง
กอสรางสะพาน คสล.ขามแมน้ําพิจิตรเกาตามสัญญาเลขที่ 82/2541  ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 ไปเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา โดยท่ีเร่ืองนี้ปรากฏขอเท็จจริงสอดคลอง
ตองกันวา สัญญาจาง ขอ 4 คาจางและการจายเงิน งวดที่ 1 ไดกําหนดที่จะจายเงินคาจางใหแกหางหุนสวนจํากัด    
กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง ผูรับจาง จํานวน 744,000 บาท  โดยมีเนื้องานการกอสรางนั่งรานตอกเสาเข็ม
รวมอยูในเนื้องานงวดที่ 1 นี้ดวย และตามใบแจงปริมาณงานและราคาทั้งของสํานักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร  ซ่ึง
เปนรายละเอียดราคากลาง และของที่หางฯผูรับจางเสนอก็ไดมีการคิดราคาคางานในสวนของการกอสรางนั่งราน
ตอกเสาเข็มไวดวย  ประกอบกับสํานักงานฯไดยืนยันขอเท็จจริงมาดวยวาราคาที่คิดไวเปนการใชไมกอสราง
นั่งราน และผูรับจางจะตองเสนอวิธีการในการกอสรางใหสํานักงานฯพิจารณากอน  เมื่อหางฯผูรับจางมิไดทําการ
กอสรางนั่งรานตอกเสาเข็ม  แตกลับใชดินทํานั่งรานแทน  สํานักงานฯก็ชอบที่จะพิจารณาหักลดคางานในสวนที่
หางฯ ผูรับจางมิไดกอสรางนั่งรานตอกเสาเข็มบางสวนลงได  หากการใชดินทํานั่งรานมีคางานที่ถูกกวาการ
กอสรางนั่งรานตอกเสาเข็ม   
 สําหรับกรณีที่สํานักงานฯไดหารือมาดวยวา ในการคิดราคาหักลดคางานลงบางสวนจะใชราคาตามที่ผู
รับจางเสนอหรือตามราคากลางที่สํานักงานฯ คิดขึ้นนั้น กวพ. พิจารณาแลวเห็นวา  โดยท่ีใบแจงปริมาณงานและ
ราคาที่ผูรับจางเสนอ ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางดวย ประกอบกับตามสัญญาจาง ขอ 14 ระหวางจังหวัด
พิจิตร กับผูรับจาง ไดกําหนดใหใชอัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญาจางเปนเกณฑในการคํานวณงาน
พิเศษงานเพิ่มเติมหรืองานที่ตัดทอนลงดวย  ดังนั้น ในการพิจารณาหักลดคางานลงบางสวน สํานักงานฯ ก็จะตอง
ใชราคาตามที่ผูรับจางเสนอเปนเกณฑในการพิจารณาหักลดคางานในครั้งนี้ 

-/อนึ่ง.... 
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 อนึ่ง กวพ. มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา  โดยที่ตามงวดงานไดกําหนดใหผูรับจางจะตองกอสรางนั่งรานตอก
เสาเข็ม  เมื่อผูรับจางมิไดกอสรางนั่งรานตอกเสาเข็ม ผูควบคุมงานก็ควรจะไดพิจารณาสั่งการหรือรีบรายงานให
ผูวาจางทราบโดยเร็ว  พรอมทั้งสํานักงานฯกควรที่จะพิจารณาวาจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเปรียบเทียบ
คางานวาจะตองหักลดคางานกอนหรือไมดวย เพื่อมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                ขอแสดงความนับถือ 

พิเชต  สุนทรพพิิธ 

(นายพิเชต  สุนทรพิพิธ) 

รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896   
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ที่ นร (กวพ) 1305/6899  สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300 

 

 10  สิงหาคม  2542 

เร่ือง  รองเรียนขอความเปนธรรม 
 

เรียน  หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง 
 

อางถึง  หนังสือหางหุนสวนจํากัด กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2542 

 ตามหนังสือที่อางถึง หางหุนสวนจํากัด กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง รองเรียนวาหางฯไดรับจาง
กอสรางสะพาน คสล. ยาว 56 เมตร พรอมเชิงลาดคอสะพานขามแมน้ําพิจิตรเกา ตามสัญญาเลขที่ 82/2541        
ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 กับสํานักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร  โดยผูวาราชการจังหวัดพิจิตรเปนผูวาจาง  ในการ
ดําเนินการหางฯไดสงมอบงานงวดที่ 1,2 ซ่ึงประธานกรรมการตรวจการจาง  โดยหัวหนาฝายวิชาการ สํานักงาน
โยธาธิการจังหวัดไดแจงใหหางฯทราบวา ตองตัดเงินคานั่งรานตอกเสาเข็มลง เพราะหางฯไดใชดินถมทํานั่งราน 
ไมไดใชไมทํานั่งราน  หางฯเห็นวา กรณีดังกลาวไมเปนธรรม เพราะในใบเสนอราคาของหางฯไมไดระบุวาเปน
นั่งรานไมหรือนั่งรานดินถม หางฯใชนั่งรานประเภทใดงานก็เรียบรอยดี หางฯจึงไดรองเรียนขอความเปนธรรมใน
กรณีที่จะตัดเงินคานั่งรานตอกเสาเข็มดังกลาว  ความละเอียดแจงแลว นั้น 
 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดพิจารณาคํารองเรียนดังกลาว ประกอบกับขอช้ีแจงของสาํนกังาน
โยธาธิการจังหวัดพิจิตร  แลวเห็นวา  โดยที่เร่ืองนี้ปรากฏขอเท็จจริงสอดคลองตองกันวา สัญญาจาง ขอ 4 คาจาง
และการจายเงิน งวดที่ 1  ไดกําหนดที่จะจายเงินคาจางใหแกหางหุนสวนจํากัด   กิจเจริญแทรกเตอรการกอสราง 
ผูรับจาง จํานวน 744,000 บาท  โดยมีเนื้องานการกอสรางนั่งรานตอกเสาเข็มรวมอยูในเนื้องานงวดที่ 1 นี้ดวย และ
ตามใบแจงปริมาณงานและราคาทั้งของสํานักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร  ซ่ึงเปนรายละเอียดราคากลาง และของที่
หางฯผูรับจางเสนอก็ไดมีการคิดราคาคางานในสวนของการกอสรางนั่งรานตอกเสาเข็มไวดวย  ประกอบกับ
สํานักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร  ไดยืนยันขอเท็จจริงมาดวยวาราคาที่คิดไวเปนการใชไมกอสรางนั่งราน และ
ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการในการกอสรางใหสํานักงานฯพิจารณากอน  เมื่อหางฯผูรับจางมิไดทําการกอสราง
นั่งรานตอกเสาเข็ม  แตกลับใชดินทํานั่งรานแทน  สํานักงานฯก็ชอบที่จะพจิารณาหกัลดคางานในสวนทีห่างฯ ผูรับ
จางมิไดกอสรางนั่งรานตอกเสาเข็มบางสวนลงได  หากการใชดินทํานั่งรานมีคางานที่ถูกกวาการกอสรางนั่งราน
ตอกเสาเข็ม   
 อนึ่ง สํานกังานโยธาธกิารจังหวัดพิจิตรไดหารือเพิ่มเติมดวยวา  ในการคดิราคาหกัลดคางานลงบางสวนจะ
ใชราคาตามที่หางฯ ผูรับจางเสนอหรือตามราคากลางที่สํานกังานโยธาธิการจังหวดัพิจติรคิดขึ้นนัน้ กวพ. พจิารณา
เหน็วา  โดยท่ีใบแจงปริมาณงานและราคาที่หางฯ ผูรับจางเสนอ ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางดวย ประกอบ
กับตามสัญญาจาง ขอ 14 ระหวางจังหวดัพจิติรกับหางฯ ผูรับจาง ไดกําหนดใหใชอัตราคาจางหรือราคาทีก่ําหนด 

-/ไวใน... 
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ไวในสัญญาจางเปนเกณฑในการคํานวณงานพิเศษ   งานเพิ่มเติมหรืองานทีต่ัดทอนลงดวย   ดังนั้น  ในการพิจารณา 
หักลดคางานลงบางสวนดังกลาว  จึงชอบที่จะตองใชราคาตามที่หางฯ ผูรับจางเสนอเปนเกณฑในการพิจารณาหัก
ลดคางานในครั้งนี้ 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ ไดแจงผลการพิจารณาของ กวพ. ดังกลาวไปใหจังหวัดพิจิตรทราบโดยตรง
ดวยแลว 
 
                ขอแสดงความนับถือ 

พิเชต  สุนทรพพิิธ 

(นายพิเชต  สุนทรพิพิธ) 

รองปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ฝายเลขานุการ 
โทร. 2825827 ตอ 260-267 
โทรสาร 2827896   
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รายชื่อผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

 1. นางวัลภา  ไวทยาภรณ              ผูอํานวยการกองพัสดุ        ประธานที่ปรึกษาคณะทาํงาน 

 2. นางวัสวภิาอร  มาศศรีรัตน       หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัสดุ       ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

        3. นางสาวนฤมล  สุทธิพงษ          หัวหนากลุมงานวชิาการพัสด ุ       ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 4. นางสาววรรณี  กิจไพบูลพนัธ   หัวหนาฝายบริหารทั่วไป        ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 5. นางนวพร  ครามอวม              หัวหนากลุมงานจดัหาพัสดุ 1       ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 6. นางลลิดา  ธัยยามาตร              หัวหนากลุมงานบรหิารสัญญา 1       ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

 7. นางสาววณีา  เขียวพนัธ             หัวหนากลุมงานบริหารสัญญา 2       ที่ปรึกษาคณะทํางาน  

        8. นางราณี  ศฤงคาร               หัวหนากลุมงานควบคุมพัสดุ       ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 1. นางประภา  แตมแกว       ฝบท.ชป.14                                           หัวหนาคณะทํางาน 

 2. นางกัลยาณี  วุฒิ                         นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                  คณะทํางาน 

 3. นางสาวปราณี  ศรีวงษ               นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                  คณะทํางาน 

 4. นางนพมาศ  เมฆอรุโณทัย  นักวิชาการพสัดุชํานาญการ        คณะทํางาน 

 5. นางสาวจารวุรรณ ตั้งเจรญิอารีย  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ        คณะทํางาน 

 6. นางสาววาสินี  มวงจีบ   นักวิชาการพสัดุปฏิบัติการ        คณะทํางาน 

 7. นายเอกชยั  สุขศรี   เจาพนกังานพสัดุปฏิบัติงาน        คณะทาํงาน 

 8. นางวัลภา  เพ็ชรมาก                พนักงานพัสดุช้ัน 4 (หัวหนาหนวย)    คณะทํางาน 

9. นางรุงทิวา  อัมพรศักดิ ์  เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน         คณะทํางาน 

     10. นางสาวดวงพร  สินธุฉาย  นักวิชาการพสัดุชํานาญการ         คณะทํางานและเลขานกุาร 

     11. นางเนาวรัตน  สุวรรณโณ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ         คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

     12. นางสาวนิระมล  หนสูง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ         คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  


