
การบริหาร 

สัญญา 



สญัญา หมายถึง การใด อนัไดก้ระทําลง 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและดว้ยใจสมคัร ม ุง่เนน้ 

โดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธข้ึ์นระหว่างบคุคล 

หรอืนิติบคุคล ตัง้แต่สองฝ่ายข้ึนไป เพ่ือจะกอ่ 

 เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซ่ึงสิทธิ 

สญัญา 



  สญัญา คืออะไร 

สญัญา เป็นนิตกิรรมอย่างหน่ึง  

ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา ๑๔๙  

บญัญตั ิความหมายไวว่้า 

นิตกิรรม หมายความถึง การใดๆ อนัทาํลงโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย และดว้ยใจสมคัร มุ่งโดยตรงตอ่การ 

ผกูนิตสิมัพนัธข้ึ์นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ 

เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซ่ึงสิทธิ 



การซ้ือหรอืจา้งจากสว่นราชการเดียวกนัไม่อาจทาํได ้

ถือเป็นงานจดัทาํเอง(คาํวินิจฉยั กวพ.ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๐)          

กรณีขอใหห้น่วยงานเดียวกนั ทาํการผลิตหรือจดัหาพสัดใุห ้      

มิใช่การซ้ือ หรือจา้ง กบับุคคลอ่ืน แตถื่อว่าเป็นงานจดัทาํเอง 

งานจดัทาํเอง หมายความว่า                                                

หน่วยงานท่ีจดัหาจะนาํเงินไปจดัหาเฉพาะพสัด ุหรือส่ิงของ

แลว้มาดาํเนินการเอง โดยไม่มีการจา่ยค่าจา้ง หรือ ไม่มีการ

จา้งบุคคลอ่ืนเขา้มาดาํเนินการอีก หรือใหห้น่วยงานเดียวกนั

จดัทาํ หรือจดัหาพสัดุให ้

วิธีปฏิบตั ิเจา้หนา้ท่ีพสัดจุะตอ้งจดัทาํรายงานขอใหห้วัหนา้ 

  หน่วยงานเป็นผูพิ้จารณาสัง่การดว้ย 
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สญัญา 

ประกาศ 

ซ้ือจา้ง 

เอกสาร 

สว่นท่ี 1,2 
การพิจารณา 

รบัราคาของ 

ภาครฐั 

ใบเสนอ

ราคา 

คําเชิญชวน 

คําเสนอ 

คําสนอง 
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การทําสัญญา ตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕   

มี  ๓ แบบ 

๑.ทําตาม

ตัวอยาง(แบบ) 

ที่ กวพ. กําหนด  

(ขอ๑๓๒) 

๒.ทําขอตกลง 

เปนหนังสือ 

ไวตอกัน   

(ขอ ๑๓๓)  

๓.ไมทําเปนหนังสือไว

ตอกันก็ได 

(ขอ ๑๓๓วรรคทาย) 

สัญญาทีม่ขีอ้ความแตกต่างไปจากแบบทีก่วพ.กาํหนด 

ใหส่้งใหส้าํนักงานอัยการสงูสุดตรวจพจิารณาก่อน 



ใคร ? เป็นผูมี้อาํนาจลงนามในสญัญา                      

หรอืใบสัง่ซ้ือ /ใบสัง่จา้ง 

 

สญัญา                   หวัหนา้สว่นราชการ  

     (ขอ้ ๑๓๒) 

 

ใบสัง่ซ้ือ           หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ 

ใบสัง่จา้ง     (ในวิธีตกลงราคาขอ้๓๙วรรคแรก) 



สาระสาํคญัของสญัญา 

๑. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัส่ิงของท่ีซ้ือขาย/งานท่ีจา้ง ปริมาณ 

จาํนวน และราคาแบบรูป (งานซ้ือตอ้งเป็นของแท ้

ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน) 

๒. เง่ือนไขการสง่มอบ การตรวจรบั(ทั้งหมด/บางสว่น) 

๓. เง่ือนไขการชาํระเงิน (เงินลว่งหนา้ /งวดเงิน) 

๔. เง่ือนไขการรบัประกนั ความชาํรุดบกพรอ่ง 

๕. การวางหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา 

๖. เง่ือนไขการบอกเลิกสญัญา /ค่าปรบั 

๗. การรบัผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาสง่มอบ 

 

 



รูปแบบสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ.กําหนด 

๑. สัญญาซ้ือขาย 

๒. สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

๓. สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 

๔. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

๕. สัญญาจาง 

๖. สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

คอมพิวเตอร 



แบบสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ.กําหนด (ตอ) 

๗.  สัญญาเชาคอมพิวเตอร 

๘.  สัญญาเชารถยนต 

๙.  สัญญาแลกเปลี่ยน 

๑๐. สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคล หรือ                

      จางบริษัทที่ปรึกษา 

๑๑. สัญญาจางที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 

 



แบบสัญญา ตามตัวอยางที่เคยผานการพิจารณา

จากสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

• ๑. สญัญาจ้างให้บริการรกัษาความปลอดภยั 

• ๒. สญัญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร 

    ฯลฯ 



กรณีทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน (ขอ ๑๓๓) 

หลัก  -เปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ  

       จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน  โดยไมตองทํา     

           สัญญาตามแบบในขอ ๑๓๒ ก็ได ในกรณีดังนี้ 

  ซ้ือ/จาง/แลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา /การจางปรึกษา 

 คูสัญญา สงของไดครบถวน ภายใน ๕ วันทําการ                             
  นับจากทําขอตกลง 

 การซ้ือ/จาง โดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓หรือ ๒๔ (๑)-(๕) 

  การเชา ท่ีไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากการเชา 
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กรณีท่ีไม่ตอ้งทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ไวต้อ่กนัก็ได ้ 

(ระเบียบขอ้ ๑๓๓ วรรคทา้ย) 

ไดแ้ก่  

 (๑)การจดัหาซ่ึงมีราคาไม่เกิน ๑ หม่ืนบาท  หรอื 

    (๒)  การซ้ือ/จา้ง ซ่ึงใชวิ้ธีดาํเนินการตาม 

  ระเบียบขอ้ ๓๙ วรรคสอง 

 (ไดแ้ก่ วิธีตกลงราคา กรณีจาํเป็นเรง่ดว่น  
 ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน และ         

 ไม่อาจดาํเนินการตามปกตไิดท้นั) 
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การซ้ือ/จา้งกบัสว่นราชการดว้ยกนั 

หนงัสือโตต้อบ ถือเป็นขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  

ตามขอ้ ๑๓๓ แลว้ 
• แนววินิจฉยัของ กวพ. กค๐๔๐๘.๔/๖๙๓ ลว.๑๙ ธ.ค.๔๘ 

• สว่นราชการ ก. จา้งกรมประชาสมัพนัธ ์จดัทาํโครงการ

ประชาสมัพนัธ ์ สมัภาษณท์างสถานีวิทยุโทรทศัน ์และ

ถ่ายทอดสด โดยใชวิ้ธีพิเศษ 

• คาํวินิจฉยั ระเบียบฯ ขอ้ ๑๓๒กาํหนดใหก้ารจา้งโดย             

วิธีพิเศษ ตามขอ้ ๒๔(๓) สามารถทาํเป็นบนัทึกขอ้ตกลงได ้

• โดยหนงัสือโตต้อบระหว่างสว่นราชการ กบั สว่นราชการ

ดว้ยกนันั้น ถือเป็นขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๑๓๓ แลว้ 
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 การทาํสญัญาจา้งก่อสรา้งทุกประเภท  

 ตอ้งมีเง่ือนไขใหมี้การปรบัราคาได(้ค่าK) 

มตคิณะรฐัมนตรี หนงัสือของสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

ท่ีนร ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒กาํหนดใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพก่อสรา้ง  

โดยใหทุ้กสว่นราชการมีขอ้กาํหนดในประกาศสอบ

ราคา ประกวดราคา ไวด้ว้ยว่าจะทาํสญัญาแบบปรบั

ราคาได ้และในขั้นตอนทาํสญัญาตอ้งการทาํสญัญา

แบบปรบัราคาได ้(ค่าK) 
กรณีมีปัญหา ใหห้ารอืสาํนกังบประมาณ 
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สญัญาท่ีมีขอ้ตกลงจา่ยลว่งหนา้                      

   จา่ยไดใ้นอตัราดงัน้ี  (ขอ้ ๖๘) 
๑.ซ้ือ/จา้ง กบัสว่นราชการ ,รฐัวิสาหกิจฯ    จา่ย ๕๐ % 

๒. ซ้ือจากตา่งประเทศ                 จา่ยตามท่ีผูข้ายกาํหนด  

๔.ซ้ือ/จา้ง วิธีสอบราคา/ประกวดราคา       จา่ย ๑๕%  

    (ตอ้งกาํหนดเง่ือนไขไวใ้นประกาศสอบ/ประกวด ดว้ย) 

๓. การบอกรบัวารสาร,/สั่งจองหนงัสือ/ 

    ซ้ือขอ้มูล E /บอกรบัสมาชิกInternet     จา่ยเท่าท่ีจา่ยจรงิ        

๕. ซ้ือ/จา้ง โดยวิธีพิเศษ (แจง้ขณะเจรจาราคา) จา่ย ๑๕% 



ผลของสญัญา 

หลกัการ  

   สญัญามีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีคู่สญัญาไดล้งนาม       

 ในสญัญา 

ยกเวน   

   คู่สญัญามีขอ้ตกลงกาํหนดเง่ือนไขกนัไวใ้น สญัญา

เป็นอยา่งอ่ืน 
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   ระเบียบฯ พสัด ุอนุมตัเิป็นหลกัการ  

    ใหส้ญัญาเช่า หรอืสญัญาจา้ง มีผลยอ้นหลงั ? 

อนุมตัยิกเวน้เฉพาะสญัญาเช่า หรอืสญัญาจา้งท่ีจาํเป็นตอ้งเช่า/จา้ง
ตอ่เน่ืองไปในปีงปม.ใหม่ ภายหลงัจากสญัญาเดิมส้ินสุดลง 

แตส่ว่นราชการไม่สามารถลงนามสญัญาไดท้นัภายในวนัท่ี ๑ 
ตลุาคม เน่ืองจาก  

๑. พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั หรอื 

๒. ยงัไม่ไดร้บัอนุมตัเิงินประจาํงวดจากสาํนกังบประมาณ 
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หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ               

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕๑  

ลงวันท่ี ๙ กนัยายน๒๕๔๘ 

 



ระเบียบฯ พสัด ุอนุมตัเิป็นหลกัการ 

ใหส้ญัญาเช่าหรอืสญัญาจา้ง มีผลยอ้นหลงั ได ้(ตอ่) 

ผล  ใหส้ญัญามีผลยอ้นหลงัไดต้ัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม              

  อนัเป็นวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณ หรือวนัท่ีมีการเช่าหรือจา้งจริง 

โดยมีเง่ือนไขว่า:- 
– ๑.) สว่นราชการไดด้าํเนินการจดัหาไวแ้ลว้ก่อนสิ้ นปีงบประมาณ     

        และรูต้วัผูใ้หเ้ช่า หรือผูร้บัจา้งท่ีจะลงนามเป็นคู่สญัญา แลว้          

        ไม่ว่าจะเป็นรายเดิม หรือรายใหม่ ก็ตาม 

– ๒.)ผูมี้อาํนาจอนุมตั ิไดอ้นุมตัใิหเ้ช่า หรือจา้งจากรายท่ีไดจ้ดัหา           

 ไวแ้ลว้ก่อนสิ้ นปีงบประมาณ  เพียงแตอ่ยูใ่นขั้นตอนไม่อาจ            
 ลงนามในสญัญาไดท้นัในวนัท่ี ๑ ตลุาคม เทา่นั้น 
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สญัญา/ขอ้ตกลง  มูลค่า ๑ ลา้นข้ึนไป                  

 สง่สาํเนาใหส้ตง.และกรมสรรพากรดว้ย 

• ระเบียบขอ้๑๓๕ 

• สญัญา หรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีมีมูลค่าตั้งแต ่๑ 

ลา้นบาทข้ึนไป 

• ใหส้ง่สาํเนา ใหส้ตง. หรอืสตง.ภมิูภาค และ

กรมสรรพากรภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัทาํสญัญา 

หรอื ขอ้ตกลง 
20 
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  การเพิม่คู่สัญญา 

• การขอเพ่ิมคู่สญัญา  เป็นกรณีท่ีไม่ทาํใหท้างราชการเสียประโยชน์ 

เน่ืองจากมีผูรั้บผดิร่วมกบัลูกหน้ีเพ่ิมข้ึน จึงยอ่มกระทาํได ้ ทั้งน้ี  

คู่สญัญาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่นั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัคู่สญัญา

เดิม  และมีความรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วมดว้ย   
 

   การเปลีย่นแปลงคู่สัญญา  

• การขอเปล่ียนแปลงคู่สญัญา  ไม่อาจกระทาํได ้
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การแบ่งงวดงานและงวดเงนิ 

• วตัถุประสงค ์ เพื่อใหง้านท่ีจา้งเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน ตามหลกัวิชาการ

ของการก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเม่ือผูรั้บจา้งส่งมอบงานในแต่ละงวด 

เพ่ือใหผู้รั้บจา้งเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการ

ก่อสร้าง  การกาํหนดจ่ายเงินเป็นงวดนั้น จึงตอ้งกาํหนดใหส้มัพนัธ์กนั

ระหวา่งเน้ืองานกบัเน้ือเงิน  

• กรณีท่ีมีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแลว้ โดยหลกั ผูว้า่จา้งไม่อาจรับมอบ

งานและจ่ายเงินขา้มงวดได ้เวน้แต่ ตามขอ้เทจ็จริงของหลกัวิชาการของการ

ก่อสร้าง งานท่ีส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่เก่ียวขอ้งกบังานในงวดก่อนหนา้นั้น 
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สัญญาซ้ือขาย/สัญญาจ้างทัว่ไป 

จ่ายตามวงเงนิทีก่าํหนดในสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 

ราคาต่อหน่วย 

จ่ายตามเนือ้งานทีท่าํเสร็จจริง 

ราคาเหมารวม 

จ่ายตามวงเงนิทีก่าํหนดในสัญญา 

 

 
 

 
 

ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
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 เป็นสัญญาทีใ่ช้สําหรับการซ้ือขายส่ิงของ   

ทีผู่กพนัผู้จะขายให้ขายส่ิงของน้ัน ๆ ตามจํานวน 

ทีผู้่จะซ้ือ ส่ังซ้ือเป็นคราว ๆ ไป โดยมีราคา 

ต่อหน่วยคงที ่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในสัญญา 

 จ่ายได้ไม่เกนิวงเงนิทีก่าํหนดในสัญญา 

สัญญาจะซ้ือจะขาย 

ราคาคงทีไ่ม่จาํกดัปริมาณ 
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 Ex.  สัญญาจะซ้ือจะขายราคาคงทีไ่ม่จํากดัปริมาณ 

• ส่วนราชการได้รับงบประมาณเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุประกอบอาหารของบ้านพกั

เด็กและครอบครัว  เน่ืองจากจํานวนผู้รับการสงเคราะห์ไม่แน่นอนในแต่ละ

วนั  กรณนีีง้บประมาณได้มารวมทั้งปี  จึงสมควรจัดหาในคร้ังเดียว เพือ่

ความโปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกนัอย่างเป็นธรรม  หากมี

ปัญหาในการประมาณการจํานวนการจัดซ้ือวสัดุประกอบอาหาร  เน่ืองจาก

จํานวนผู้รับการสงเคราะห์ในแต่ละวนัไม่แน่นอน กช็อบทีจ่ะกาํหนดเงื่อนไข

การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงทีไ่ม่จํากดัปริมาณ  โดยสามารถทยอย

การส่ังซ้ือตามจํานวนและปริมาณตามความต้องการใช้งานในแต่ละวนัได้   
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 Ex.  การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

• ผูรั้บจา้งมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหนา้ไปแลว้ 15% ต่อมามีการแกไ้ขสญัญา

เพิ่มเติมปริมาณงาน ทาํใหว้งเงินในสญัญาเพิ่มข้ึน ผูรั้บจา้งขอเบิกเงินค่าจา้ง

ล่วงหนา้ 15% ของวงเงินท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือไม่ไดมี้การตกลงไวใ้นสญัญาท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม จึงไม่สามารถจ่ายได ้

 

• ใชว้ิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี จึงไดด้าํเนินการโดยวิธีพิเศษ ในหนงัสือเชิญชวน

มิไดก้าํหนดเง่ือนไขใหมี้การจ่ายเงินล่วงหนา้ไว ้ ผูเ้สนอราคาไดม้าขอให้

จ่ายเงินล่วงหนา้ 15% ก่อนทาํสญัญา จึงเป็นการกาํหนดเง่ือนไขข้ึนใหม่ 
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- การจ่ายเงนิล่วงหน้า กรณสีอบราคา/ประกวดราคา/วธีิพเิศษ 

     ต้องวางหลกัประกนัการรับเงนิล่วงหน้าเป็น 

         -  พนัธบัตรรัฐบาลไทย  หรือ 

         -  หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ 

  ยกเว้น   การซ้ือ/จ้างจากส่วนราชการ  การซ้ือพสัดุจาก      
      ต่างประเทศ  การบอกรับวารสารฯ   
                ไม่ต้องเรียกหลกัประกนั 

 

หลกัประกนัการรับเงนิล่วงหน้า (ข้อ 70) 
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ทีผู้่ขาย/ผู้รับจ้าง ทีจ่ะเข้าเสนอราคากบัส่วนราชการ

นํามาวางในขณะยืน่ซองเสนอราคา 

เพือ่ประกันความเสียหายในการผดิเงื่อนไขใน
การเสนอราคา  
ใช้เฉพาะวธีิประกวดราคา 

หลกัประกนัซอง 
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หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทีเ่ป็นคู่สัญญากบั 

ส่วนราชการนํามาวางขณะทาํสัญญา 

เพือ่ประกันความเสียหายจากการผดิเงื่อนไข
ตามข้อกาํหนดในสัญญา 

ใช้เป็นหลกัประกนัจนกว่าจะสิน้สุดข้อผูกพนั
ตามสัญญา 

หลกัประกนัสัญญา 
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หลกัประกนัซอง/หลกัประกนัสัญญา 

• ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี ้

 1. เงนิสด 

 2. เช็คที่ธนาคารเซน็ส่ังจ่าย 

 3. หนังสือคํา้ประกันของธนาคารในประเทศ 

 4. หนังสือคํา้ประกันของบริษัทเงนิทุน 

 5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
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 Ex.  พนัธบัตรเป็นช่ือบุคคล 

• โดยหลกัการ ผูท้รงพนัธบตัรควรเป็นในนามของบริษทั หรือหา้ง

หุน้ส่วน หรือกิจการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญากบั 

ทางราชการ ในกรณีท่ีจะนาํพนัธบตัรท่ีเป็นช่ือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หุน้ส่วน หรือเป็นช่ือบุคคลอ่ืน 

และบุคคลนั้นไดมี้หนงัสือยนิยอมใหน้าํพนัธบตัรมาใชเ้ป็น

หลกัประกนัซอง หลกัประกนัสญัญา กบัส่วนราชการโดยปราศจาก

เง่ือนไขใดๆ กส็ามารถกระทาํได ้โดยตอ้งไปจดทะเบียน หรือแจง้

การวางเป็นหลกัประกนัท่ี ธปท. 
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 Ex.  เช็คบริษทั 

• เช็คสัง่จ่ายในนามบริษทั ไม่ใช่หลกัประกนัตามความหมายของ

ระเบียบฯ 
 

                          Ex.   ตัว๋แลกเงนิ  

• ตัว๋แลกเงิน  เป็นตัว๋เงินประเภทหน่ึง แต่ระเบียบฯ มิไดก้าํหนดใหใ้ช้

เป็นหลกัประกนัได ้ ดงันั้น  ตัว๋แลกเงินจึงไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็น

หลกัประกนัได ้
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การนําหลกัประกนัมากกว่า 1 อย่างมารวมกนัได้หรือไม่ 

 กวพ. วนิิจฉัย 

   *  ตามระเบยีบฯ ข้อ 141 กาํหนดว่า “หลักประกันซองหรือ

หลักประกันสัญญาให้ใช้ หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด”  

   เจตนารมณ์ตามระเบยีบฯ ให้เลือกหลักประกันอย่างใดก็

ได้  ดงันัน้ หากใช้หลักประกันตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 141 

รวมกัน กย่็อมกระทาํได้ 
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ให้คนืหลกัประกนัซองแก่ผู้เสนอราคาหรือผู้คํา้ประกนั  ภายใน 15 

วนั นับแต่วนัทีไ่ด้พจิารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว 

เว้นแต่  ผู้เสนอราคารายทีค่ดัเลอืกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํา่สุดไม่เกนิ 3 

ราย ให้คนืได้ต่อเมื่อได้ทาํสัญญาหรือข้อตกลง  หรือผู้เสนอราคาได้

พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

 

การคนืหลกัประกนัซอง 
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ให้คนืหลกัประกนัสัญญาโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกนิ 15 วนั นับแต่ 
วนัทีคู่่สัญญาพ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 

หนังสือที ่นร (กวพ) 1305/ว 8608  ลงวนัที ่ 5  ต.ค.  44 

ไม่ต้องรอให้มีการร้องขอคนืจากคู่สัญญาก่อน 

คู่สัญญาไม่มารับภายในกาํหนด  ให้ปฏิบัติตามข้อ 144 วรรคท้าย 
พร้อมกบัให้มีหนังสือรับรองให้ผู้คํา้ประกนัไปด้วยว่า หลกัประกนั 
สัญญาดังกล่าว หมดระยะเวลาการคํา้ประกนัแล้ว 

 

การคนืหลกัประกนัสัญญา 
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หนังสือที ่นร (กวพ) 1002/ว 42   ลงวนัที ่ 15 ก.ย.  32 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพสัดุ รับผดิชอบดูแล
บํารุงรักษา 
     และตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพสัดุ 

2. ในกรณทีีป่รากฎความชํารุดบกพร่อง ให้ผู้มีหน้าทีต่าม 1. รีบ  
    รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
    แก้ไขซ่อมแซมทนัท ี

3. ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการประกนัความชํารุดบกพร่อง 
        >ภายใน 15 วนั สําหรับหลกัประกนัอายุไม่เกนิ 6 เดือน 
   >ภายใน 30 วนั สําหรับหลกัประกนัอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ไป 
  ให้ผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบตรวจสอบความชํารุดบกพร่อง 
 

 
 

วธีิปฏิบัตใินการ 

คนืหลกัประกนัสัญญา 
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 Ex.  การคนืหลกัประกนัสัญญา 

• บริษทัท่ีปรึกษาไดด้าํเนินการออกแบบอาคารปฏิบติัการแลว้เสร็จ และกรมฯ 

ไดต้รวจรับมอบงานไวเ้รียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จึงขอคืนหลกัประกนัสญัญา 

ปรากฏวา่ ขอ้กาํหนดรายละเอียดเง่ือนไขการจา้งออกแบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของสญัญา ไดร้ะบุความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งต่อการออกแบบวา่ จะตอ้ง

รับผดิชอบไปถึงการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงจะตอ้งไม่ปรากฏขอ้ผดิพลาด

บกพร่อง หรือเกิดความเสียหายข้ึนอนัเน่ืองมาจากการออกแบบ ผูรั้บจา้งจึง

ตอ้งรับผดิชอบผลการก่อสร้างอาคารดงักล่าวจนกวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จ

ตามเง่ือนไขของสญัญา 
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ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  เป็นค่าเสียหายทีคู่่สัญญาได้ 

ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย 

ค่าเสียหาย  เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมือ่มี

ความเสียหายเกดิขึน้แล้ว   ต้องพสูิจน์ความเสียหาย 

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย 
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กรณซ้ืีอ /จ้าง 

 ไม่ต้องการผลสําเร็จของงานพร้อมกนั 

        ค่าปรับรายวนั อตัราตายตวั ระหวา่งร้อยละ 0.01 – 0.20     
ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 

กรณงีานจ้างก่อสร้าง 

  ทีต้่องการผลสําเร็จของงานพร้อมกนั 

           ค่าปรับรายวนั เป็นจาํนวนเงินตายตวั อตัราร้อยละ 0.01 – 0.10 
ของราคางานจา้ง แต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่วนัละ 100 บาท 

  จ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคทีม่ีผลกระทบต่อการจราจร 

           ปรับรายวนัในอตัรา อตัราร้อยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น  

การกาํหนดอตัราค่าปรับในสัญญา (ข้อ 134) 
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เม่ือครบกาํหนดสัญญา/ข้อตกลง   ยงัไม่มีการส่งมอบต้องแจ้งการปรับ 

เม่ือมีการส่งมอบพสัดุเกนิกาํหนดสัญญา/ข้อตกลง  ต้องสงวนสิทธิการปรับ 

การนับวนัปรับ  นับถัดจากวนัครบกาํหนดตามสัญญา/ข้อตกลง จนถึงวนัที่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบส่ิงของถูกต้องครบถ้วน  หรือจนถึงวนัทีบ่อกเลกิ
สัญญา/ข้อตกลง  (หักด้วยระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจรับใช้ไปในการ
ตรวจรับออกจากจํานวนวนัทีต้่องถูกปรับด้วย) 

ส่ิงของประกอบกนัเป็นชุด  ให้ปรับทั้งชุด 

ส่ิงของรวมติดตั้ง/ทดลอง  ให้ปรับตามราคาของทั้งหมด 

การปรับ 
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Ex.  ปรับทั้งชุด 

ส่วนราชการไดท้าํสญัญาซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์แยกสาร จาํนวน 1 ชุด 6 รายการ
เป็นเงิน 7,980,000 บาท ก่อนครบกาํหนดสญัญา บริษทัไดส่้งมอบส่ิงของ 
ปรากฏวา่ บริษทัส่งมอบไม่ครบถว้น โดยไม่ไดส่้งมอบอุปกรณ์เคร่ืองดูด 
ไอแก๊ส จาํนวน 2 เคร่ือง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุจึงมีมติไม่ตรวจรับและ
แจง้ค่าปรับตามสญัญา ต่อมาภายหลงัส้ินสุดสญัญา บริษทัไดส่้งมอบอุปกรณ์
เคร่ืองดูดไอแก๊ส ส่วนราชการจึงไดมี้หนงัสือสงวนสิทธิปรับรวม  11 วนั  
วนัละ 15,960 บาท แต่บริษทัไดมี้หนงัสือโตแ้ยง้การปรับ โดยอา้งวา่บริษทั
ไดส่้งมอบเคร่ืองวิเคราะห์แยกสาร ตามสญัญาแลว้ตั้งแต่ก่อนครบกาํหนด
สญัญา ขาดส่งเฉพาะเคร่ืองดูดควนัซ่ึงเป็นอุปกรณ์ประกอบ และมีมูลค่าเพียง 
500,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าปรับวนัละ 1,000 บาท  
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Ex.  ปรับทั้งชุด (ต่อ) 

กรณีน้ี ส่วนราชการตอ้งพิจารณาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา ซ่ึง
สามารถแยกไดเ้ป็น 2 กรณี กล่าวคือ 

 1. หากบริษทัไม่ไดส่้งมอบเคร่ืองวิเคราะห์แยกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น โดย
ขาดส่งในส่วนของเคร่ืองดูดไอแก๊ส จาํนวน 2 เคร่ือง บริษทัจะตอ้งชาํระค่าปรับ
เป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.20 ของราคาเคร่ืองดูดไอแก๊สท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 
ตามเง่ือนไขของสญัญา ขอ้ 10 วรรคหน่ึง 

 2. หากการซ้ือขายเคร่ืองดงักล่าวเป็นการตกลงซ้ือขายในลกัษณะประกอบ
กนัเป็นชุด การท่ีบริษทัไม่ไดส่้งมอบเคร่ืองดูดไอแก๊สจะทาํใหเ้คร่ืองวิเคราะห์ฯ
ไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ ใหถื้อวา่ ผูข้ายยงัไม่ไดส่้งมอบส่ิงของนั้นเลย 
จึงตอ้งคิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเตม็ทั้งชุด ตามเง่ือนไขฯ ขอ้ 10 วรรคสอง 
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Ex.  ปรับตามราคาของทั้งหมด 
ส่วนราชการไดท้าํสญัญาซ้ือขายโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อ

รองรับขอ้มูลของรัฐวิสาหกิจ  โดยเง่ือนไขของสญัญากาํหนดการส่งมอบ

งานแบ่งเป็น 5 งวด ผูข้ายไดส่้งมอบงานล่าชา้ระหวา่งงวด ล่าชา้ไป 3 วนั 

ส่วนราชการจะสามารถปรับผูข้ายไดห้รือไม่ ? 

กรณีน้ีเป็นการตกลงซ้ือขายและติดตั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล  

ใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านไดใ้หแ้ก่ผูซ้ื้อ  โดยการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งระบบ ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ซ่ึงตามสญัญาขอ้ 6 กาํหนดเร่ืองการตรวจรับวา่ ถา้ผูข้ายส่งมอบไม่ตรงตาม

สญัญา หรือคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง หรือใชง้านไดไ้ม่ครบถว้น ผูซ้ื้อทรงไวซ่ึ้ง

สิทธิท่ีจะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น  และตามสญัญาขอ้ 14 การบอกเลิกสญัญา 
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Ex.  ปรับตามราคาของทั้งหมด (ต่อ) 

 กาํหนดวา่ กรณีผูข้ายไม่ติดตั้งและส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการหรือ

ทั้งหมดภายในกาํหนดเวลา หรือส่งมอบไม่ถูกตอ้ง หรือส่งมอบภายใน

กาํหนดแต่ใชง้านไม่ได ้ผูซ้ื้อมีสิทธิบอกเลิกสญัญาทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

ยอ่มแสดงวา่ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือและติดตั้งทั้งระบบจนใชง้านได ้ และขอ้ 15 

กาํหนดเร่ืองค่าปรับไวว้า่ ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีตกลงซ้ือขายเป็นระบบ  

ถา้ผูข้ายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใชง้านไม่ไดถู้กตอ้ง

ครบถว้น ใหถื้อวา่ยงัไม่ไดส่้งมอบเลย และคิดค่าปรับจากราคาของทั้งระบบ 

กรณีน้ีคู่สญัญามีเจตนาซ้ือขายและติดตั้งเพื่อพร้อมใชง้านไดท้ั้งระบบ การ 

คิดค่าปรับจึงตอ้งถือเอาระยะเวลาส้ินสุดของสญัญางวดสุดทา้ยเป็นเกณฑ์

เร่ิมตน้การปรับ  และเม่ือผูข้ายส่งมอบงานงวดท่ี 2 ล่าชา้ แต่หากไม่เกิน

กาํหนดส่งมอบงานทั้งหมดตามสญัญา ส่วนราชการกไ็ม่อาจปรับผูข้ายได ้
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1. .............กําหนดสง 17 ม.ค. 

 

 

2.   

 

 

สง 14 ม.ค. 

  
รับ 20 ม.ค.  

 แจงแกไข  

ปรับ  

ลดปรับ  

2 

2 รับ 27 ม.ค. 

1 

ตัวอยางการคิดคาปรับ 

1 

สง  24 ม.ค. 
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ข้อ 71(4)   “ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งถูกต้องตั้งแต่วนัทีไ่ด้นําพสัดุมาส่ง” 

                    ......ปรับ       ?       วนั 

                    ครบกาํหนด 17 ม.ค.  ส่งถูกต้อง  24 ม.ค. ตามสัญญา 

                    จะต้องถูกปรับ 18 ม.ค. - 24 ม.ค. = X วนั 

*กรรมการล่าช้า (เป็นเหตุพจิารณาลดค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 139)  

  15 ม.ค. – 20 ม.ค. = Y วนั 

                       ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ถูกปรับ X – Y = ? วนั 

ตวัอย่างการคดิค่าปรับ (ต่อ) 



การบริหารสัญญา 
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http://www.rungring.8m.com/travel.html
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การนําหลกัประกนัซองมาใช้เป็นหลกัประกนัสัญญา 

•ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 130  ลว 20 ตุลาคม 2549 

 หลกัการ    

 * ผู้เสนอราคานําหลกัประกนัซองตามระเบียบฯ ข้อ 141 (1) 
เงนิสด และ (2) เช็คทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย เป็นเช็คลงวนัทีท่ีใ่ช้
เช็คน้ัน หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัทาํการ   

 * ผู้เสนอราคารายน้ันได้รับคดัเลอืกเข้าทาํสัญญา 

 * ผู้เสนอราคาประสงค์จะนําหลกัประกนัซองมาใช้เป็น
หลกัประกนัสัญญา 
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การนําหลกัประกนัซองมาใช้เป็นหลกัประกนัสัญญา (ต่อ) 

–เงือ่นไข  วันทาํสัญญา ส่วนราชการต้องจัดทาํหลักฐานการ

คืนหลักประกันซอง และหลักฐานการวางหลักประกันให้

เสร็จภายในวันทาํสัญญา โดยคู่สัญญาต้องนําหลักประกัน

ซอง  

  (เพิ่ม-ลด) มาวางให้เท่ากับวงเงนิหลักประกันสัญญา 
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มูลคาหลักประกัน 

เว้นแต่ การจัดหาที่สาํคัญพเิศษ กาํหนดสูงกว่าร้อยละ 5  

แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 

ร้อยละ 5 ของวงเงนิ / ราคาพสัดุ ที่จัดหาในครัง้นัน้ 

 * กรณีส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ  เป็นคู่สัญญา/ผู้เสนอราคา 

   - ไม่ต้องวางหลักประกัน  (ข้อ 143) 

Presenter
Presentation Notes




   ใคร ?   เป็นผูมี้หนา้ท่ีบริหารสญัญา 

คาํวินิจฉยักวพ.ดว่นท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๘๕๑๔ลว.๑๒ ต.ค.๔๘ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ/ คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุหรอื 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

โดยปกต ิตอ้งมีหนา้ท่ีบริหารสญัญา กลา่วคือ เม่ือสญัญา 

 ครบกาํหนด จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายหรือรบัจา้งสง่มอบงาน 

 ตามสญัญา 

 เจา้หนา้ท่ีดงักลา่ว จะตอ้งเสนอหวัหนา้สว่นราชการใหมี้ 

หนงัสือแจง้เตอืน แจง้ปรบั แลว้แตก่รณี   “”” 

หากมิไดด้าํเนินการ จะถอืว่าละเลยไม่ดาํเนินการตามหนา้ท่ี 
51 



      กรณีจําเปนตองแกไข/เปล่ียนแปลงสัญญา               

(ขอ ๑๓๖)  

 หลัก  *สัญญาที่ลงนามแลว หามแกไขเปลี่ยนแปลง 

ขอยกเวน -กรณีจําเปนตองแกไข 

  เปนอํานาจหัวหนาสวนราชการพิจารณา  

  การแกไขจะตองเปนไปเพื่อประโยชนราชการ        
 หรือไมทําใหทางราชการเสียประโยชน   

ระยะเวลาที่จะแกไข :-  
“จะแกไขเม่ือไดก็ได แตตองกอนการตรวจรับงวด

สุดทาย” 
52 



 

การแกไข/เปล่ียนแปลงสัญญา (ตอ)  
 

การแกไขสัญญา  ถาจําเปนตอง:- 
-เพิ่ม /ลดวงเงิน /ขยายเวลาการสงมอบ/                    

ก็ใหตกลงไปพรอมกัน  
 

กรณีงานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง/งาน
เทคนิคเฉพาะอยาง 

   -ตองไดรับการรับรองจากสถาปนิก/วิศวกรฯ ที่
รับผิดชอบ กอนการแกไข 
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(ตวัอยา่ง)คู่สญัญาขอแกไ้ขสญัญา เพ่ือเปล่ียนพสัดุ

ใหม่   เน่ืองจากบริษทัเลิกผลิตแลว้ 

ปญหา บริษทัแจง้ขอแกไ้ขสญัญาโดยเปล่ียนพสัดใุหม่ 

  จากรุน่ท่ีทาํสญัญาไว ้เป็น รุน่ใหม่ท่ีมีคณุภาพเทา่เดิม  

  หรือดีกว่าเดิม ราคา และเง่ือนไขเดิม หรือดีกว่าเดิม 

แนวทางแกไ้ข 

หากสว่นราชการพิจารณาเห็นควรแกไ้ขสญัญา                                          

เพ่ือประโยชนร์าชการ  

และมิไดท้าํใหท้างราชการเสียประโยชน ์  

  ก็สามารถกระทาํได ้

    

  
54 



คู่สญัญาสง่ของไม่ไดต้ามสญัญา                                                      

จะขอเปล่ียนพสัด ุเน่ืองจากบริษทัเลิกผลิตแลว้ (ตอ่) 

แตการแกไ้ขสญัญา 

 (๑) จะตอ้งระบุการสงวนสิทธ์ิเรียกค่าปรบัจากผูข้าย/ผูร้บัจา้ง 

 (๒) ตอ้งกาํหนดระยะเวลาการสง่มอบใหม่ใหช้ดัเจนใน

 สญัญาท่ีแกไ้ขใหม่ดว้ย 

  (หากไม่เขียน จะเรยีกค่าปรบัไม่ได ้เพราะไม่มีวนัสง่มอบท่ีจะ

นาํมาคาํนวณค่าปรบัได ้เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงซ่ึงเป็น
สาระสาํคญัแห่งหน้ี ถือว่าเป็นการยกเลิกสญัญาเดิมหรอืแปลงหน้ีใหม่ 
สญัญาเดิมยอ่มระงบัไป แมจ้ะสงวนสิทธิ์การเรยีกค่าปรบัไวก็้ตาม แต่
ขณะท่ีบรษิทัขอแกไ้ขสญัญานั้น  ค่าปรบัยงัไม่เกิดข้ึน) 
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การแกไ้ขสญัญาหลงัจากผิดสญัญาแลว้  เม่ือไม่กาํหนด           

วนัสง่มอบไวใ้นสญัญาท่ีแกไ้ขใหม่ จงึไม่อาจคิดค่าปรบัได ้

กรมฯ แกไข /เปล่ียนแปลงสัญญาในสวนขั้นตอนที่ผูรับจางตอง
 ดําเนินการกับแบบแสดงรายการภาษีบางประการ                 
 -ภายหลังจากครบกาํหนดสงมอบงานตามสัญญาแลว 

  -โดยไมไดกําหนดเวลาสงมอบกันใหม  

ถือไดวา       สัญญาจา้งดังกล่าวไม่มกีาํหนดวนัส่งมอบเมือ่ใดไวด้ว้ย  

อันมีผลทําให ยงัถอืไม่ไดว่้าผูรั้บจา้งผดินัดชําระหน้ีในการสงมอบงาน   

ประกอบกับตามสัญญาที่แกไขเพิ่มเติม กรมฯ ก็มิไดมีการตกลงใน
การสงวนสิทธิ์เรียกคาปรับจากผูรับจางไวในสัญญาที่แกไขใหมดวย   

กรณีน้ีกรมฯ จึงไมอาจเรียกคาปรับในสวนของการที่สงมอบงานลาชา
จากผูรับจางได 
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การแกไขสัญญา เพ่ือเปลี่ยนหลักประกันสัญญา 

 คู่สัญญาขอเปลีย่นหลกัประกันสัญญา เป็นอย่างใดตามขอ้ 
๑๔๑(๑)-(๔)ย่อมแกไ้ขสัญญาได ้ทางราชการมไิดเ้สยี
ประโยชน์ 

 เนื่องจากระเบียบขอ ๑๔๑ กําหนดวา “หลักประกันซองหรือ
หลักประกันสัญญาใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง  อยางใด 
ดังตอไปนี้ เงินสด /เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจายซึ่งเปนเช็ค
ลงวันที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ 
วันทําการ/  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม

ตัวอยางที่ กวพ.กําหนด/  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยตามรายช่ือที่ธปท.แจงเวียน/   พันธบัตรรัฐบาล 

57 



กรณีงานก่อสรา้งท่ีคู่สญัญาทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

โดยถือราคาแบบเหมารวมเป็นเกณฑ ์

 

• ระหว่างสญัญาจะคิดค่างานท่ีเพ่ิม-ลด เกินกว่า

วงเงินท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลงไม่ได ้

• เวน้แต ่คู่สญัญามีขอ้ตกลงกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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ใคร ?  

เป็นผูเ้สนอความเห็นตอ่หวัหนา้สว่นราชการ เพ่ือ 

แกไ้ข/เปล่ียนแปลงสญัญา หรอืขอ้ตกลง การงด 

ลดค่าปรบั/ขยายเวลาสญัญา/ขอ้ตกลง 

• หนงัสือแจง้เวียนของสาํนกันายกรฐัมนตรี ท่ี นร 

(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลว.๑๓ ธนัวาคม ๒๕๔๓          
ขอ้ ๓ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ :- 

“คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ หรือ 

  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

•  แลว้แตก่รณีเป็นผูเ้สนอความเห็นในแตล่ะครั้งดว้ย” 
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การงด  ลดคาปรับ  หรือการขยายเวลา 

ทําการตามสัญญา     (ขอ๑๓๙) 
ใหพิจารณาไดเฉพาะเหตุดังตอไปนี้ 
(๑) เหตเุกิดจากความผิด/ความบกพรอ่งของสว่นราชการ 

(๒)  เหตสุุดวิสยั  

(๓) เหตเุกิดจากพฤตกิารณ ์ท่ีคู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด 

เง่ือนไข 

• คู่สญัญาของทางราชการจะตอ้งมีหนงัสือแจง้เหต ุ       
   ท่ีเกิดข้ึนตาม ขอ้ ๑๓๙ (๒)หรือ(๓) ใหท้ราบ      

  ภายใน ๑๕ วนั นบัแตเ่หตนุั้นส้ินสุดลง 

    นบัแตเ่หตส้ิุนสุด 
•ใหพิจารณาใหตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 

อํานาจอนุมัติ  
•  หัวหนาสวนราชการ 
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา 

1. การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั จะเป็นการพิจารณา

อนมุติัใหใ้นเวลาท่ีล่วงเลยกาํหนดระยะเวลาของสญัญา

หรือขอ้ตกลงไปแลว้ และเป็นกรณีท่ีมีค่าปรบัเกิดขึ้นแลว้ 

2. การพิจารณาขยายเวลาทําการตามสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาอนมุติัใหก้่อนท่ีจะครบ

กาํหนดสญัญา และค่าปรบัยงัไม่เกิด 



ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 139  

     กวพ. แจงเวียนซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ  

ขอ 139 ตามหนังสือ ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 268 ลว. 16 กค.55 

     ประเด็นปญหาในทางปฏิบัติ เก่ียวกับการพิจารณางดหรือ 

ลดคาปรับใหกับผูขายหรือผูรับจาง กรณีผูขายหรือผูรับจางของด 

หรือลดคาปรับ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นภายหลังจาก 

ครบกําหนดระยะเวลาทําการตามสัญญาแลว สวนราชการ 

จะพิจารณางดหรือลดคาปรับตามท่ีผูขายหรือผูรับจางรองขอ  

ตามระเบียบฯ ขอ 139 (2) เหตุสุดวิสัยไดหรือไม  



ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 139  

   กวพ. ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อใหหนวยงาน

ตางๆ ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ ในการ

พิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาดวยเหตุตามระเบียบฯ 

ขอ 139  

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ  

(2) เหตุสุดวิสัย   

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิด 

     ตามกฎหมาย  



ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 139  

 ซึ่งเหตุดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงที่ทําใหผูขายหรือ

ผูรับจางไมสามารถสงมอบสิ่งของหรืองานจางตามสัญญา

ซื้อขายหรือสัญญาจาง แลวแตกรณี ใหอยูในอํานาจของ

หัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มี 

เหตุเกิดข้ึนจริง  



    โดยสวนราชการจะตองพิจารณาวา คูสัญญาไดปฏิบตัิตาม

สัญญาหรือขอตกลงใหกับทางราชการเปนไปอยางปกติตลอดมา 

และตองไมมีพฤติการณท่ีจะท้ิงงานของทางราชการ หากมีเหตุผล

อันสมควรท่ีจะพิจารณางดหรือลดคาปรับตามสัญญา แมได

ดําเนินการลวงเลยกําหนดระยะเวลาสงมอบหรือแลวเสร็จตาม

สัญญาหรือขอตกลงจนมีคาปรับเกิดขึ้นแลวก็ตาม แตตองยังมิได 

มีการตรวจรับงานงวดสุดทาย 

ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 139  



Ex.  ขอหารือการขยายเวลาสงมอบงานตามสัญญาจาง 

         หน่วยงานแห่งหน่ึง ได้ทาํสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือ จาํนวน 

2,000 เล่ม กบัห้างฯ วงเงิน 373,000 บาท ครบกาํหนดตามสัญญา

ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2554 และมีการขยายเวลาการส่งมอบงาน 

ซ่ึงตามข้อเท็จจริง ผูรั้บจ้างขอขยายเวลาการส่งมอบงานจาํนวน      

60 วนั  แต่เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานจา้งของส่วนราชการ ไดใ้ห้

เหตุผลการขยายเวลาตามระเบียบฯ ข้อ 139 (1) โดยคาํนวณวนั 

ตามเหตุท่ีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องจริง จาํนวน 107 วนั 

ซ่ึงมากกว่าจาํนวนวนัท่ีผูรั้บจา้งขอขยายเวลา ส่วนราชการจึงหารือ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 



1. การทีผู้่รับจ้างขอขยายเวลาส่งมอบงานจํานวน 60 วนั แม้ว่าเม่ือคาํนวณ 

ตามความผดิหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เป็นจํานวน 107 วนั  

ซ่ึงมีจํานวนวนัมากกว่าทีผู้่รับจ้างขอมา หน่วยงานจึงได้อนุมัติให้ขยายเวลา 

การส่งมอบงานให้เพยีง 60 วนั เท่าทีผู้่รับจ้างขอมาเท่าน้ัน การปฏิบัติของ 

หน่วยงานถูกต้องตามระเบียบฯ แล้วหรือไม่ อย่างไร หากไม่ถูกต้อง  

ควรดําเนินการเพิม่เติมอย่างไร  

2. หากการอนุมัติให้ขยายเวลาตามจํานวนวนัทีผู้่รับจ้างตามข้อ 1 ถูกต้องแล้ว 

ผู้รับจ้างจะขอขยายเวลาส่งมอบงานเพิม่เติมจากเหตุเดิมอกี โดยอ้างว่า 

จํานวนวนัตามความผดิหรือความบกพร่องของส่วนราชการ มีมากกว่า 

จํานวนวนัทีเ่คยขอมา ได้หรือไม่ อย่างไร 

Ex.  ขอหารือการขยายเวลาสงมอบงานตามสัญญาจาง (ตอ) 



แนววนิิจฉัย กวพ. 

 ตามระเบียบฯ ข้อ 139 วรรคแรก กาํหนดว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการ

ขยายเวลาทาํการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ะ

พจิารณาได้ตามจํานวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริง ด้วยเหตุ 3 เหตุ คอื 1. เหตุเกดิจากความผดิ

หรือความบกพร่องของ 

ส่วนราชการ 2. เหตุสุดวสัิย  3. เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับ

ผดิตามกฎหมาย 

 วรรคสอง  กาํหนดว่า  ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญา กาํหนดให้คู่สัญญา 

ต้องแจ้งเหตุดงักล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วนั นับแต่เหตุน้ัน 

ได้ส้ินสุดลง หากมไิด้แจ้งภายในเวลาทีก่าํหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง 

เพือ่ขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลงัมไิด้ เว้นแต่กรณี 

ตาม (1) ซ่ึงมหีลกัฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น   

 
 

 

Ex.  ขอหารือการขยายเวลาสงมอบงานตามสัญญาจาง (ตอ) 



แนววนิิจฉัย กวพ. 

 กรณีตามที่หารือ 1 และ 2 หากหน่วยงานได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว 

ปรากฏว่า เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการตามนัย

ระเบียบฯ ข้อ 139 (1) เป็นจํานวน 107 วัน แต่คู่สัญญาได้ขอขยายระยะเวลา

ตามเหตุดังกล่าวเพียง 60 วัน และหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา 

ให้แก่คู่สัญญาเพียง 60 วัน เท่าที่ผู้ รับจ้างขอมาเท่าน้ัน การปฏิบัติของ

หน่วยงาน จึงถูกต้องตามระเบียบฯ แล้ว ต่อมา หากคู่สัญญาได้อ้างเหตุ

ดังกล่าว เพื่อขอขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีก หน่วยงานยังสามารถ

พิจารณาขยายระยะเวลาให้แ ก่ คู่ สัญญาเพิ่ม เติมไ ด้ตามคําขอ ทั้ ง นี ้ 

เ ม่ือรวมกับระยะเวลาที่ได้ขยายให้ไปแล้ว ต้องไม่เกินตามจํานวนวัน 

ทีมี่เหตุเกดิขึน้จริง 

Ex.  ขอหารือการขยายเวลาสงมอบงานตามสัญญาจาง (ตอ) 



การพิจารณาอนุมตัใิหง้ด/ ลดค่าปรบั                            

หรอืการขยายระยะเวลาสญัญา                                    

ไม่ตอ้งทาํสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
• วิธีปฏิบตั ิ     เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใหง้ด หรือลด

ค่าปรบั หรืออนุมตัใิหคู้่สญัญาขยายระยะเวลาการส่งมอบพสัดหุรือ
งานจา้งตามสญัญาแลว้ 

ขอ้ควรจาํ 

ส่วนราชการไม่จาํตอ้งแกไ้ขสญัญาเพ่ิมเตมิแตอ่ย่างใด             
เน่ืองจากเป็นสญัญาฝ่ายเดียว ไม่จาํตอ้งใหคู้ส่ญัญายินยอม 

 เพียงแตใ่หเ้จา้หนา้ท่ีพสัดนุาํคาํอนุมตัใิหแ้กไ้ขสญัญาของหน.สว่นราชการ
แนบตดิไวใ้นสญัญา พรอ้มกบัแจง้ใหคู้่สญัญาทราบการงด /ลดค่าปรบั /
หรือการขยายเวลาว่าอายุสญัญาสิ้ นสุดเม่ือใด  

เพ่ือใหคู้ส่ญัญาทราบเท่านัน้ 
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ผูร้บัจา้งของดค่าปรบั อา้งว่า     

สว่นราชการใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัขิยายเวลา                        

ทาํการตามสญัญา  ล่าชา้ 
• ปัญหา 

• กรมฯ ใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัใิหข้ยายเวลาสญัญาลา่ชา้ 

แตใ่นระหว่างท่ี กรม ฯ.ใชเ้วลาพิจารณาคาํขอขยายเวลา  กรม ฯ 
มิไดส้ั่งใหบ้รษิทัหยุดงานแตอ่ย่างใด  บรษิทัยงัคงสามารถทาํงาน
ตามสญัญาไดต้ามปกต ิ

 การใชเ้วลาพิจารณาขยายเวลา มิไดมี้สว่นสมัพนัธ ์หรอืสง่ผล
กระทบตอ่การดาํเนินการตามสญัญาแตอ่ยา่งใด  

ดงันั้น กรณีน้ีจงึมิไช่เหตท่ีุจะนาํมาอา้งใหง้ด ลดค่าปรบั                   
ตามระเบียบฯขอ้ ๑๓๙ (๑) แตอ่ยา่งใด 
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สว่นราชการจา่ยเงินล่าชา้  

ทาํใหบ้รษิทัขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะอา้งเป็นเหตุ

ท่ีจะงด ลดค่าปรบั ขยายเวลาสญัญาไม่ได ้

เหตท่ีุกรม ส. จา่ยเงินลา่ชา้ มิไช่ผลกระทบโดยตรงตอ่การ

ปฏิบตังิานตามสญัญาท่ีทาํใหผู้ร้บัจา้งตอ้งหยุดการทาํงาน 

 เน่ืองจาก ในระหว่างการปฏิบตังิานตามสญัญา ผูร้บัจา้งมีหนา้ท่ี

จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนมาใชใ้นการ

ทาํงานใหเ้พียงพอ  

ดงันั้น ปัญหาท่ีผูร้บัจา้งขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ในกรณีน้ี จงึไม่

อาจนาํมาอา้งเป็นเหตท่ีุจะงด หรอืลดค่าปรบั ตามระเบียบฯ ขอ้ 

๑๓๙(๑)  
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คณะกก. ตรวจรบังานล่าชา้/หากมีผลกระทบตอ่การ

ดาํเนินงานของผูร้บัจา้งโดยตรง /งดค่าปรบัได ้ 
• คาํวินิจฉยักวพ. 

• คณะกรรมการตรวจการจา้งมิไดต้รวจรบัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ทางราชการกาํหนดไวต้ามนยัหนงัสือสาํนกันายกรฐัมนตร ีท่ี นร 
๑๓๐๕/๕๘๕๕ ลว.๑๑ ก.ค.๒๕๔๔  

• ผูร้บัจา้งมิไดร้บัเงินค่างานในวงเงินท่ีสูงเป็นระยะเวลานานเป็นเหตุ
โดยตรงท่ีทาํใหก้ารก่อสรา้งไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
กาํหนดเวลาได ้ ยอ่มถือว่ามีสว่นสมัพนัธ ์และมีผลกระทบตอ่การ
ดาํเนินงานของผูร้บัจา้งโดยตรง  

• กรม ส. จึงชอบท่ีจะพิจารณางด ลดคา่ปรบัใหแ้ก่ผูร้บัจา้งได ้ตามนยั
ระเบียบฯ ขอ้ ๑๓๙(๑) 
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คู่สญัญาสง่มอบไม่ตรงงวดงาน ในสญัญา  

ยงัไม่ถือว่าผิดสญัญา จงึปรบัระหว่างงวดงานไม่ได ้    
 สญัญากาํหนดเงื่อนไขการปรบัว่า   

    “หากผูร้บัจา้งไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งชาํระค่าปรบัใหแ้ก่ผูร้บัจา้งนบัถดัจากวนัท่ี
กาํหนดแลว้เสรจ็ตามสญัญา” 

คาํวินิจฉยั 

การแบ่งงวดงานแตล่ะงวดในสญัญา 
    เป็นเง่ือนไขท่ีคู่สญัญาตกลงแบ่งงวดงาน เพ่ือประโยชนใ์นการ   

จา่ยเงินค่าจา้งเป็นงวด    ตามผลงานท่ีดาํเนินการไปแลว้  
 มิใช่เป็นการกาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานตามสญัญา 

     ►เม่ือผูร้บัจา้งสง่งานไม่เป็นไปตามงวด  จงึไม่อาจนาํมาคิด
ค่าปรบัตามสญัญาได ้
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คู่สญัญาสง่มอบหลงัจากผิดสญัญาแลว้              

ตอ้งแจง้สงวนสิทธิ์การปรบั 
 เม่ือคู่สญัญาสง่มอบพสัดตุาม

สญัญา ภายหลงัผิดสญัญาแลว้   

 โดยสว่นราชการมิไดบ้อกเลิก
สญัญา  

 ตอ้งแจง้สงวนสิทธ์ิ การปรบัไว้
ดว้ย 

 ใหคิ้ดค่าปรบันบัถดัจากวนั

ครบกาํหนดสญัญา/ขอ้ตกลง 

การปรบัตอ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ไวใ้นสญัญา เช่น 

 -สญัญาซ้ือขายเป็นชุด  

ใหป้รบัทั้งชุด 

 -ส่ิงของท่ีซ้ือรวมตดิตัง้/

ทดลอง/ใหป้รบัตาม
ราคาของทั้งหมด 
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วิธีคิดคาปรับงานซื้อและจางทําของ 
• ตัวอยาง สัญญามูลคา ๑ ลานบาท อัตราคาปรับรอยละ๐.๑๐ กําหนด

สงมอบพัสดุ/งาน ไว  ๓ งวด งวด๑,๒งวดละ ๒.๕ แสน งวดสุดทาย ๕ 

แสน คิดคาปรับตามจํานวนส่ิงของที่ยังไมไดรับมอบ 

• ผูขาย/ผูรับจางสงมอบทั้ง ๓งวด หลังจากผิดสัญญาแลว 

 

งวดที่๑ ๑ล.X ๐.๑๐Xจํานวนวันนับถัดจากครบกําหนดสัญญาถึงวันสงมอบ               
๑๐๐ 

งวดที่๒ ๗.๕แสนX๐.๑๐Xจํานวนวันนับถัดจากสงมอบงวด ๑ถึงวันสงมอบงวด ๒  
๑๐๐ 

งวดที่๓ ๕แสนX๐.๑๐X จํานวนวันนับถัดจากสงมอบงวด ๒ ถึงวันสงมอบงวด ๓  
   ๑๐๐ 
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วิธีคิดคาปรับงานจางกอสราง 
 

ตัวอยาง  
 สัญญามูลคา ๑ ลานบาท อัตราคาปรับวันละ๑,๐๐๐บาท กําหนดสง

มอบไว  ๓ งวด   งวด ๑, ๒  งวดละ ๒.๕ แสน งวดสุดทาย ๕ แสน                                                
ผูรับจางสงมอบทั้ง ๓ งวด หลังจากที่มีการผิดสัญญาแลว 
 

งวดที่๑     ๑,๐๐๐ X   จํานวนวันนับถัดจากครบกําหนดสัญญา   
                   ถึงวันสงมอบ 

งวดที่๒      ๑,๐๐๐X   จํานวนวันนับถัดจากสงมอบงวด ๑  
       ถึงวันสงมอบ งวด ๒  
งวดที่๓    ๑,๐๐๐  X   จํานวนวันนับถัดจากสงมอบงวด ๒ 
        ถึงวันสงมอบงวด ๓  
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 หลกัประกนัสัญญา 



แบบสญัญาตามตวัอยา่งท่ีกวพ.กาํหนด                                       

มีเง่ือนไขสญัญา 

กาํหนดใหผู้ไ้ดร้บัการคดัเลือกเขา้ทาํสญัญาตอ้งวาง

หลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา 

• ในขณะทาํสญัญาน้ี ผูข้ายไดน้าํหลกัประกนัเป็น...............

เป็นจาํนวน.......บาท(.........)ซ่ึงเทา่กบัรอ้ยละ........(.......%) 

ของราคาทั้งหมด ตามสญัญามามอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพ่ือเป็น

หลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาน้ี 
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หลักประกนัสญัญา มี๕ อยา่ง  

คู่สญัญาสามารถนาํหลกัประกนัสญัญาอย่างใดอย่างหน่ึง

มาวางไดด้งัต่อไปน้ี(ระเบียบฯขอ้ ๑๔๑) 

๑. 

เงินสด 

๒. 

เช็ค 

ท่ีธนาคาร        

เซ็นสัง่จา่ย 

๓. 

หนงัสือ 

คํ้า

ประกนั

ธนาคาร

ภายใน 

ประเทศ 

๔. 

หนงัสือคํ้า

ประกนัของ

บริษัทเงินทุน

หลกัทรพัย์

ตามรายช่ือท่ี

ธปท. 

แจง้เวียนช่ือ 

๕. 

พนัธ 

บตัร

รฐับาล 



มลูค่าหลกัประกนัสญัญา (ข้อ ๑๔๒) 

  อตัราจาํนวนเตม็  ๕%  ของวงเงินท่ีทาํสญัญา 

 

  เว้นแต่ การจดัหาท่ีสาํคญัพิเศษ กาํหนดสงูกว่าได้
  ไม่เกิน ๑๐% 

 กรณีส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ  เป็นคู่สญัญา 

- ยกเว้น ไม่ต้องวางหลกัประกนั 

คู่สญัญาจะวางหลกัประกนัสงูกว่าท่ีกาํหนด         
ให้อนุโลมรบัได้ 
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วิธีปฏิบตัใินการ 

 รบัหลกัประกนัสญัญาท่ีเป็นพนัธบตัรรฐับาล 
หนงัสือกระทรวงการคลัง ท่ีกค๐๕๐๗/๔๘๔๐๕ลว. ๒๗ กนัยายน 

๒๕๒๖ 

๑. ใหผู้ร้บัพนัธบตัรรฐับาลไวเ้ป็นหลักประกนั มีหนงัสือแจง้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย(ธปท.)ทราบ 

        -เพ่ือธปท.จะไดล้งทะเบียนบนัทึกการรบัหลกัประกนัไว ้แลว้มี
 หนงัสือตอบรบัการแจง้ใหท้ราบ 

๒. การถอนหลักประกนั ใหผู้ร้บัหลกัประกนัมีหนงัสือแจง้ธปท.
 ทราบ เพ่ือจะไดล้งทะเบียนบนัทึกการถอนหลกัประกนั 

เม่ือคูส่ญัญาผดิสญัญา กรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรยงัไม่ตกเป็นของผูร้บั
หลกัประกนั จะตอ้งฟ้องบงัคบัตามสญัญาคํ้าประกนัก่อน 
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วิธีปฏิบตัใินการรบัหลกัประกนัท่ีเป็นพนัธบตัรรฐับาล 

(กรณีเป็นพนัธบตัรของบุคคลธรรมดา) 

• มตกิวพ.คร้ังที ่๒๖/๒๕๕๒ พ.ย.

๕๒ 

• กรณีพันธบัตรที่เป็นช่ือของ

บุคคลธรรมดา ซึ่งมิใช่ช่ือของ

นิตบุิคคลผู้เสนอราคา หรือ 

คู่สัญญา ที่ผู้เสนอราคา หรือ

คู่สัญญานํามาวางเป็นประกัน 

ระเบียบยังไม่เคยวางหลักเกณฑ์

ไว้ 

• อย่างไรก็ด ีเพื่อป้องกัน

ปัญหาโต้แย้งกันในภายหลัง 

เหน็ควรจะต้องมีหนังสือ

ยนิยอมจากผู้ทรงพันธบัตร 

ให้นํามาวางเป็นหลักประกัน

ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ   
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                  วิธีปฏิบตัใินการนาํหลกัประกนัซอง  

                มาใชเ้ป็นหลกัประกนัสญัญา 

หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัด ุดว่นท่ีสุด ท่ีกค(กวพ) 

๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๐ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๔๙  กาํหนดวิธีการไวด้งัน้ี:- 
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ในชั้นเสนอราคา กรณีผูเ้สนอราคานาํเงินสด หรอืเช็คท่ีธนาคาร                       

เซ็นสัง่จา่ย ตามระเบียบฯขอ้ ๑๔๑(๑)และ(๒) มาเป็นหลกัประกนัซอง 

ในชั้นทาํสญัญา ตอ่มาไดร้บัการคดัเลือกเขา้ทาํสญัญา และประสงคจ์ะขอ     

                    นาํหลกัประกนัซองดงักลา่วมาเป็นหลกัประกนัสญัญา ก็ได ้

ในวนัทาํสญัญา  ใหส้ว่นราชการทาํหลกัฐานการคืนหลกัประกนัซอง 

พรอ้มทั้งจดัทาํหลกัฐานการรบัหลกัประกนัสญัญาใหแ้ก่คู่สญัญา ใหเ้สรจ็

ส้ินในวนัเดียวกนัโดยตอ้งมีเงินเพ่ิม-ลด ใหเ้ทา่กบัหลกัประกนัสญัญาดว้ย 



หนงัสือคํ้าประกนัสญัญาตอ้งมีระยะเวลา    

   ครอบคลมุถึงวนัส้ินสุดสญัญา 

แบบสญัญาซ้ือขายตามตวัอยา่งท่ีกวพ. กาํหนดขอ้ ๓ มีว่า 

********* 

””+ หนงัสือคํ้าประกนัน้ี ใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัทาํสญัญา  

 ซ้ือขายจนถึงวนัท่ีภาระหนา้ท่ีทั้งหลายของผูข้าย จะไดป้ฏิบตัิ

ลลุว่งไป  และ ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการคํ้าประกนัไม่ว่า

กรณีใด ๆ  ตราบเทา่ท่ีผูข้ายยงัตอ้งรบัผิดชอบตอ่ผูซ้ื้อตาม

สญัญาซ้ือขายอยู+่ 
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หนงัสือคํ้าประกนั ตอ้งระบุการคํ้าประกนัตอ่ 

 สว่นราชการคู่สญัญา ท่ีเป็นนิตบุิคคล 

• ไดแ้ก่ ส่วนราชการส่วนกลาง หรือ สงักดัส่วนกลางแตมี่สาํนกังาน

ตั้งอยูใ่นภูมิภาค  ซ่ึงไดแ้ก่กระทรวง กรม หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

ท่ีมีฐานะเป็นนิตบุิคคล 

• เช่น หนงัสือคํ้าประกนัฉบบัน้ีใหไ้วต้อ่กรมบญัชีกลาง,                   
กรมวิชาการเกษตร” เป็นตน้ 

• ส่วนราชการสงักดัส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ “จงัหวดั ....” เช่น หนงัสือ
คํ้าประกนัฉบบัน้ีใหไ้วต้อ่จงัหวดัอ่างทอง, จงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็น

ตน้ 
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วิ ธีปฏิบัติ ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  

๑.ใหห้น.หน่วยงานผู ้
ครอบครองพสัด ุ        

หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายให้

ดแูล บาํรุงรกัษา มีหนา้ท่ี

ตรวจสอบความชาํรุด

บกพรอ่ง 

๒.กรณีไม่มีผูร้บัผิดชอบตาม
ขอ้ ๑  

 -ใหห้น.เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ            

    เป็นผูด้แูล บาํรุงรกัษา  

    และตรวจสอบความ 

  ชาํรุดบกพรอ่ง 
87 

หนังสือแจงเวียนของสํานักนายกรัฐมนตรี ที่นร (กวพ) 

๑๐๐๒/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๒ 



 

๓. กรณีพบความชํารุดบกพรอง  

ในระหวางเวลาประกันตามสัญญา 
 

ใหเ้จา้หนา้ท่ี

ผูร้บัผดิชอบตามขอ้ ๑ 
-รบีรายงานหวัหนา้            

    สว่นราชการ  

-เพื่อแจง้ใหผู้ข้าย หรอื

ผูร้บัจา้งแกไ้ข/

ซ่อมแซมทนัที 

และแจง้         ผู ้
คํ้าประกัน(ถามี)       
ทราบดวย 
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       ๔.ก่อนส้ินสุดเวลาประกนัความชาํรุดบกพรอ่ง              

ภายใน ๑๕ วนั กรณีประกนัไม่เกิน ๖ เดือน 

ภายใน ๓๐ วนั กรณีประกนัเกิน ๖ เดือนข้ึนไป 
  

 ใหผู้มี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบ
ตรวจสอบความชาํรุด
บกพรอ่งของพสัด ุและให้
รายงานหส.ราชการทราบอีก
ครั้งหน่ึง 

หากตรวจพบใหห้วัหนา้สว่น
ราชการรบีแจง้ใหแ้กไ้ขก่อน
ส้ินสุดเวลาประกนัและแจง้ผูค้ ํ้า
ประกนั(ถา้มี) 

• ทัง้น้ี ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ 

แจง้กาํหนดเวลาประกนั

ความชาํรุดบกพรอ่งตาม

สญัญาใหหั้วหนา้

หน่วยงาน หรอื หัวหนา้

เจา้หนา้ท่ีพสัดุทราบ

พรอ้มกบัการส่งมอบพสัดุ

ทุกครัง้ 
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หลกัเกณฑ/์วิธีปฏิบตั ิ                                           

  ในการคืนหลกัประกนัสญัญา 

๑.)ใหสวนราชการคืนหลักประกัน

สัญญา ตามระเบียบฯขอ            

๑๔๔ (๒) โดยเร็ว  

-อยางชาไมเกิน ๑๕วันนับแตวันพน

ขอผูกพัน โดยไมตองรอใหมีการ

รองขอคืน 

๒.)กรณีเปนหนังสือค้ําประกัน

ธนาคาร/บ.เงินทุนหลักทรัพย 

หากคูสัญญาไมมารับคืนภายใน

กําหนดเวลา ใหรีบสงตนฉบับ

คืนใหคูสัญญาทางไปรษณีย

ลงทะเบียนโดยเร็วตามระเบียบ 

ขอ ๑๔๔ วรรคทายตอไป 
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หนงัสือแจง้เวียนของสาํนกันายกรฐัมนตรี ท่ีนร (กวพ) 

๑๓๐๕/ว ๘๖๐๘  ลว. ๕ ต.ค.๒๕๔๔                                

กรณีเม่ือคู่สญัญาพน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 



หลกัเกณฑ/์วิธีปฏิบตัใินการคืนหลกัประกนัสญัญา
(ตอ่) 

๓.) กรณีตาม ขอ้ ๒.)                  

ใหร้บัรองว่าหลกัประกนั

ดงักลา่วหมดระยะเวลาคํ้า

ประกนัเม่ือวนั เดือน ปี ใด 

 เพ่ือมิใหคูสัญญาตองเสีย
คาธรรมเนียมการตออายุ
หนังสือค้ําประกัน- 

   โดยไมจําเปน 

๔.) กรณีหาตน้ฉบบัหนงัสือ

คํา้ประกนัไม่พบ 

ใหสวนราชการรีบแจงให
คูสัญญาและธนาคาร หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ํา

ประกัน ทราบวา:-                               
 หนังสือค้ําประกัน หมด-
ระยะเวลาค้ําประกันสัญญาแลว 

เมื่อวัน เดือน ป ใด/สงสําเนา
หนังสือค้ําประกันไปดวย(ถามี) 
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สว่นราชการแจง้ผูค้ ํ้าประกนั ใหจ้า่ยค่าซ่อมแซมความ

 ชาํรุดบกพรอ่ง ก่อนท่ีจะแจง้ใหผู้ร้บัจา้งจา่ย ได ้
ปัญหาสญัญาคํ้าประกนัท่ีธนาคารทาํไวส้รุปว่า “ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตน

 โดยไม่มีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลกูหน้ีชั้นตน้ในการชาํระเงินให้
 ตามสิทธิเรยีกรอ้งของผูร้บัจา้งจาํนวนเงินไม่เกิน.... บาท...ใน
 กรณีผูร้บัจา้งไม่ปฏิบตัหินา้ท่ีใดๆโดยไม่จาํเป็นตอ้งเรยีกให ้ 
 ผูร้บัจา้งชาํระหน้ีก่อน 

เม่ือผูร้บัจา้งไม่ซ่อมแซมความชาํรุดบกพรอ่งของอาคาร ตามสญัญา    

 -สว่นราชการ หารายอ่ืนมาซ่อมแทน คา่ใชจ้่ายในการซ่อมเป็น
 คา่เสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบตัติามสญัญา  

แนวปฏิบตั ิ สว่นราชการ สามารถเรยีกใหธ้นาคารผูค้ ํ้าประกนั        
 ชาํระหน้ีได ้โดยไม่จาํตอ้งเรยีกใหผู้ร้บัจา้งชาํระหน้ีก่อน 
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เหตแุห่งการ                                                                 

 บอกเลิก/ตกลงกนัเลิกสญัญา หรือขอ้ตกลง 
 

หลักการ (ขอ้ ๑๓๗)-ใหเ้ป็นดุลยพินิจของหัวหนา้ส่วน- 
        ราชการ เป็นผูพิ้จารณา ดงัน้ี 

 ๑.)การใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาจา้ง 

เ ม่ือ ผิดสัญญา 

มี เหตุ เ ช่ือได้ว่ า  ผู ้รับจ ้างไ ม่สามารถทาํงานได้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ท่ีกาํหนด 

   ๒.) การตกลงบอกเลิกสญัญา/ ขอ้ตกลง ใหท้าํไดแ้ตเ่ฉพาะ 

ท่ี เ ป็นประโยชน์แ ก่ทางราชการโดยตรง  หรือ  

เ พ่ือแก้ไขข้อ เ สีย เปรียบของทางราชการ    

(หากจะต้องปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลงต่อ ไป)   
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การบอกเลิกสญัญาเม่ือมีค่าปรบัเกิน ๑๐ % เวน้แต ่จะยอม          

เสียค่าปรบัโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ (มต๓ิ๗/๐๙/๕๒) 

• ตามปพพ.ม.๓๙๑สรุปว่าเม่ือ

คู่สญัญาใชสิ้ทธิเลิกสญัญาแลว้ 

คู่สญัญาแตล่ะฝ่ายตอ้งกลบัคืนสู่

ฐานะดงัท่ีเป็นอยูเ่ดิม แตจ่ะให้

เส่ือมสิทธิบุคคลภายนอกหาไดไ้ม่ 

ประกอบ ระเบียบฯพสัดุ ๓๕        

ขอ้ ๑๓๘ สรปุว่า คูส่ญัญาท่ีไม่

สามารถปฏิบตัติามสญัญา/

ขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งปรบั หาก

คา่ปรบัเกินรอ้ยละ ๑๐ ของวงเงิน

คา่พสัดุ/คา่จา้งนัน้ ใหบ้อกเลิก

สญัญาฯ เวน้แต ่คูส่ญัญาจะยอม

เสียคา่ปรบัโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

•  ดงันั้น เม่ือค่าปรบัเกิน๑๐% ส่วน

ราชการมิไดมี้หนงัสือแจง้คดิคา่ปรบั/

ผูร้บัจา้งก็มิไดยิ้นยอมเสียคา่ปรบัโดย

ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ส่วนราชการจงึคิด

ค่าปรบัไดไ้ม่เกิน ๑๐% ตามระเบียบฯ 

๓๕ ขอ้ ๑๓๘ 

• หากส่วนราชการจะคิดค่าปรบัเกินกว่า 

หรือเท่ากบั๑๐% โดยไม่คาํนึงถึงคาํสัง่

ศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๓๙๕/๒๕๕๑ท่ี

กาํหนด ใหบ้อกเลิกสญัญาเม่ือเห็นว่า

ค่าปรบัจะเกิน๑๐% เพ่ือมิใหคู้่สญัญา

เสียหายมากข้ึน หากไม่บอกเลิกก่อน 

จะคิดค่าปรบัไดเ้พียงไม่เกิน๑๐%  94 



(ตวัอยา่ง) การตกลงกนั บอกเลิกสญัญา 

ทาํสญัญาจา้งก่อสรา้งอาคาร กาํหนดใหเ้ริม่ทาํงาน 

 ภายในวนัท่ี ๓๐ ต.ค.๔๖ ครบกาํหนดสญัญา ๒๒ พ.ค.๔๘ 

กรมฯ ไม่สามารถสง่มอบพ้ืนท่ีได ้เน่ืองจากมีอาคารและส่ิงก่อสรา้ง
ของผูบุ้กรุก เรือ่งอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล ไม่อาจทราบได้
ว่า ศาลจะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด และสามารถมอบพ้ืนท่ีใหไ้ดเ้ม่ือใด  

เม่ือผูร้บัจา้ง มีหนงัสือขอเลิกสญัญา และกรมฯ เห็นว่าเป็นประโยชน ์           
แก่ราชการโดยตรง ยิง่กว่าใหส้ญัญามีผลตอ่ไป หรอืเพ่ือแกไ้ขขอ้
เสียเปรยีบของทางราชการตามขอ้ ๑๓๗ว.สอง ยอ่มบอกเลิกสญัญาได ้

 และเม่ือตกลงเลิกสญัญากนัแลว้ ผูร้บัจา้งยอ่มพน้ขอ้ผกูพนัตาม
สญัญา  

กรมฯ ผูว่้าจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งคืนหลกัประกนัสญัญาใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง ตาม
สญัญาขอ้ ๓ วรรคสอง ประกอบระเบียบฯ ขอ้ ๑๔๔ (๒)  
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ผลของการบอกเลิกสญัญา  
♣ปัญหา  ถา้สว่นราชการคู่สญัญา มีหนงัสือแสดงเจตนาใช้

สิทธิบอกสญัญาไปยงัผูข้าย หรือผูร้บัจา้งแลว้  ยอ่มมีผล

ใหส้ญัญาส้ินสุดลงทนัที และไม่อาจถอนการบอกเลิก

สญัญาได(้ปพพ.ม.๓๘๖) 

♣แนวทางปฏิบตั ิ

• คู่สญัญาท่ีเป็นผูข้าย/ผูร้บัจา้ง จะขอผ่อนปรนการปฏิบตัิ

ตามสญัญาอีกไม่ได ้  

• หากสว่นราชการประสงคจ์ะซ้ือ/จา้ง รายเดิม ตอ้ง

ดาํเนินการจดัหาใหม่ จะแกไ้ขสญัญามิได ้
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เม่ือเลิกสญัญาแลว้จะรบิหลกัประกนัสญัญาทั้งหมด/

หรอืรบิแตเ่พียงบางสว่น ไดห้รอืไม่?  

• แนวทางปฏิบตั ิ (มตกิวพ.) 

เม่ือบอกเลิกสญัญาแลว้ สว่นราชการผูซ้ื้อจะใชสิ้ทธิริบ

หลกัประกนัสญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา ขอ้ ๘           

เตม็จาํนวนหลักประกนัทัง้หมด หรอืเพียงบางส่วน ก็ได ้

แตก่ารจะรบิทัง้หมด หรอื บางส่วน นัน้ ขึ้นอยู่กบัว่า 
จาํนวนค่าปรบั และค่าเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมกนัแลว้ ไม่

เกินกว่าจาํนวนเงิน ตามหลกัประกนั                                    

สว่นราชการผูซ้ื้อ อาจใชด้ลุพินิจริบหลกัประกนัเพ่ือชด
ใชไ้ดต้ามจาํนวนค่าเสียหายท่ีแทจ้ริง 
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มตกิวพ. ๔๗/พ.ย.๕๒ กรม ว. ใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญา ตามเง่ือนไขของ

สญัญาซ้ือเครือ่งตรวจวิเคราะหท์างอิมมูโนเอสเสย ์แบบอตัโนมตัไิป

แลว้ ยอ่มมีสิทธิดงัน้ี 

๑. รบิหลกัประกนัสญัญา หรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูค้ ํ้าประกนั 

๒.กรณีมีค่าปรบั ใหเ้รยีกรอ้งจากคู่สญัญาใหช้าํระคา่ปรบัโดยคิดตั้งแต่

 วนัถดัจากวนัครบกาํหนดตามสญัญา จนถึงวนับอกเลิกสญัญา             

 หกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีสว่นราชการใชไ้ปในการตรวจรบั 

๓. หากตอ้งซ้ือใหม่  และมีราคาเพ่ิมข้ึนจากวงเงินตามสญัญาเดิม 

 ยอ่มเรยีกใหช้ดใชร้าคาสว่นท่ีเพ่ิมข้ึนไดด้ว้ย 

๔. ค่าเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้มี) ไดแ้ก่ ค่าขาดรายได ้หรอืขาดประโยชน์

 จากการรบัจา้งวิเคราะห ์ 98 

การใชสิ้ทธิตามสญัญา ภายหลงับอกเลิกสญัญาแลว้ 



มตกิวพ. ๔๗/พ.ย.๕๒ กรม ว. ใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญา ตามเง่ือนไขของ

สญัญาซ้ือเครือ่งตรวจวิเคราะหท์างอิมมูโนเอสเสย ์แบบอตัโนมตัไิป

แลว้ ยอ่มมีสิทธิดงัน้ี 

๑. รบิหลกัประกนัสญัญา หรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูค้ ํ้าประกนั 

๒.กรณีมีค่าปรบั ใหเ้รยีกรอ้งจากคู่สญัญาใหช้าํระคา่ปรบัโดยคิดตั้งแต่

 วนัถดัจากวนัครบกาํหนดตามสญัญา จนถึงวนับอกเลิกสญัญา             

 หกัดว้ยจาํนวนวนัท่ีสว่นราชการใชไ้ปในการตรวจรบั 

๓. หากตอ้งซ้ือใหม่  และมีราคาเพ่ิมข้ึนจากวงเงินตามสญัญาเดิม 

 ยอ่มเรยีกใหช้ดใชร้าคาสว่นท่ีเพ่ิมข้ึนไดด้ว้ย 

๔. ค่าเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้มี) ไดแ้ก่ ค่าขาดรายได ้หรอืขาดประโยชน์

 จากการรบัจา้งวิเคราะห ์ 99 

การใชสิ้ทธิตามสญัญา ภายหลงับอกเลิกสญัญาแลว้ 



100 

ทั้งน้ี ใหน้าํค่าเสียหายขา้งตน้ทั้งหมดมาหกัจากเงิน

 ประกนัสญัญา ถา้เหลือใหคื้นบริษทัฯคู่สญัญา 

หากมีค่าเสียหายทว่มจาํนวนหลกัประกนัใหย้ดึไว้

 ทั้งหมดโดยไม่ตอ้งคืนหลกัประกนัสญัญา  และใช้

 สิทธิเรียกรอ้งเพ่ิมจนครบจาํนวนดว้ย 

การใชสิ้ทธิตามสญัญาภายหลงับอกเลิกสญัญา

(ตอ่) 



 

 ก ว พ .   ซั ก ซ อ ม ค ว า ม เ ข า ใ จ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  

ขอ 138 ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลว. 16 กค. 55 ดังนี้ 

 1. เม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของหรืองานจางที่กําหนดไวในสัญญา และ

ไดลวงเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนมีคาปรับเกิดขึ้นแลว เม่ือจํานวน

คาปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจางตามสัญญา

หรือขอตกลง ใหสวนราชการมีหนังสือแจงบอกกลาวกับคูสัญญาวาจํานวน

คาปรับท่ีเกิดขึ้น จะเกินกวารอยละสิบแลว และจะดําเนินการบอกเลิกสัญญา

ตอไป เวนแตคูสัญญาจะไดมีหนังสือแจงภายในเวลาที่กําหนด โดยจะยินยอม 

เสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

  

ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 138 



 

 

 2. กรณีท่ีคูสัญญาไดมีหนังสือแจงความยินยอมเสียคาปรับ

ใหแกทางราชการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น ภายในเวลาท่ีกําหนด  

ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได 

เทาท่ีจําเปน โดยสวนราชการตองประเมินความคืบหนาการ

ดําเนินการตามสัญญาของคูสัญญาวา การผอนปรนดังกลาวจะทําให

คูสัญญาดําเนินการแลวเสร็จหรือไม หรือจะตองใชดุลพินิจวา 

จะบอกเลิกสัญญาหรือไม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 138 



ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 138 

 2.1 ในกรณีท่ีเห็นวา ควรผอนปรนการบอกเลิกสัญญา  

ใหสวนราชการแจงคูสัญญาใหรับทราบและดําเนินการตามสัญญา 

โดยเร็ว โดยคูสัญญาจะตองกําหนดแผนและเวลาการดําเนินการ 

แลวเสร็จใหชัดเจน 

 2.2 ในกรณีท่ีจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ใหสวนราชการแจง 

การบอกเลิกสัญญาไปยังคูสัญญาโดยเร็ว ท้ังนี้ การแจงบอกเลิก 

สัญญา จะตองทําเปนลายลักษณอักษรพรอมกับแจงการปรับ และ 

ริบหลักประกันสัญญา (ถามี) 



ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 138 

   3. กรณีที่คูสัญญาไดมีหนังสือแจงความยินยอมเสีย

คาปรับใหแกทางราชการโดยมีเงื่อนไข หรือกรณีคูสัญญา 

ไมมีหนังสือแจงความยินยอมดังกลาวภายในเวลาท่ี

กําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหสวนราชการแจง 

การบอกเลิกสัญญาไปยังคูสัญญาโดยเร็ว ท้ังน้ี การแจง

บอกเลิกสัญญาจะตองทําเปนลายลักษณอักษรพรอมกับ

แจงการปรับ และริบหลักประกันสัญญา (ถามี) 



Ex. ข้อหารือการบอกเลกิสัญญา 

จงัหวัดได้ว่าจ้างบริษัท ดาํเนินการก่อสร้างโครงการฝายพร้อมระบบส่งนํา้  
ตามสัญญาลงวันที่ 19 มกราคม 2554 วงเงนิ 46,290,000 บาท ครบกาํหนด
วันที่ 22 สงิหาคม 2554 จงัหวัดได้บอกเลกิสัญญาจ้างดังกล่าว เน่ืองจาก
จาํนวนเงนิค่าปรับเกนิร้อยละสบิของวงเงนิค่าจ้าง โดยมีหนังสือลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2554 แจ้งบอกเลกิสัญญาจ้างต่อผู้รับจ้าง ต่อมา ภายหลังบริษัทฯ ได้
ขอให้พจิารณาทบทวนการบอกเลกิสัญญา เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ดาํเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2555 และได้ดาํเนินการส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
รายงานตรวจการจ้างครัง้ที่ 3 งวดที่ 6-12 (งวดสุดท้าย) ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดฯ 

ทราบ เพื่อจะได้เบกิจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อไป 



Ex. ข้อหารือการบอกเลกิสัญญา (ต่อ) 

จังหวัดจงึหารือแนวทางการปฏบิัตติามระเบียบฯว่า ในกรณีดังกล่าว จังหวัดฯ  
จะยกเลิกการบอกเลิกสัญญาจ้างได้หรือไม่ และจะต้องดําเนินการอย่างไร 
จึงจะถูกต้องตามระเบียบฯ หากการปฏิบัติดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  
จังหวัดฯ ก็ขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว ทัง้นี ้
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป เน่ืองจากผู้รับจ้าง 
ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จตามรูปแบบรายการตามสัญญาเดิม และ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างแล้ว 



• แนววนิิจฉัยของ กวพ. (ต่อ) 

ประกอบกบั ปพพ.มาตรา 391 บัญญตัว่ิา ภายหลงัจากบอกเลกิสัญญา

แล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อกีฝ่ายหน่ึงได้กลบัคนืสู่ฐานะ 

ดงัที่เป็นอยู่เดมิ แต่ทั้งนีจ้ะให้เป็นที่เส่ือมเสียแก่สิทธิของ

บุคคลภายนอกหาได้ไม่ และหากมงีานที่ผู้รับจ้างได้กระทําให้ 

และผู้ว่าจ้างยนิยอมรับไว้ ผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้เงนิคนื 

ตามควรค่าแห่งงานน้ัน  

 

 

EX. ขอ้หารือการบอกเลิกสญัญา (ต่อ) 



• แนววนิิจฉัยของ กวพ. (ต่อ) 

กรณข้ีอหารือ เมือ่ค่าปรับตามสัญญาจะเกนิร้อยละสิบของวงเงนิค่าจ้าง 

กรมฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างได้มหีนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัตงิานให้แล้ว

เสร็จตามสัญญาและยนิยอมชําระค่าปรับ แต่ผู้รับจ้างไม่ยนิยอมชําระ

ค่าปรับและปฏิบัตติามสัญญา กรมฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวดัจึงมี

หนังสือ ลงวนัที่ 30 ธันวาคม 2554 บอกเลกิสัญญาและขอสงวนสิทธิ

ตามสัญญากบับริษทัฯ  กรณดีงักล่าวคู่สัญญาจึงกลบัคนืสู่ฐานะดงัที่

เป็นอยู่เดมิ  ซ่ึงหากมงีานที่ผู้ว่าจ้างได้รับไว้และใช้ประโยชน์ในราชการ

ได้ตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องมกีารชดใช้ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง  

โดยจะต้องมกีารหักค่าปรับและค่าเสียหายอืน่ๆ (ถ้าม)ี ออกก่อนด้วย 

EX. ขอ้หารือการบอกเลิกสญัญา (ต่อ) 



•  แนววนิิจฉัยของ กวพ. (ต่อ) 

 เว้นแต่ งานทีรั่บไว้หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในราชการ 

ตามสัญญาได้ จึงต้องถือว่างานน้ันไม่ควรค่าแห่งการชดใช้เงินคนื ตามนัย 

ปพพ. มาตรา 391 โดยผู้ว่าจ้างไม่สามารถยกเลกิการบอกเลกิสัญญาจ้างได้ 

 ส่วนประเด็นในเร่ืองการตรวจรับงานจ้างทีผู่้รับจ้างส่งมอบภายหลงั 

การบอกเลกิสัญญา เน่ืองจากตามหลกัการระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจ 

การจ้างจะต้องตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา เม่ือผู้ว่าจ้าง 

ได้มีหนังสือบอกเลกิสัญญาก่อนทีผู้่รับจ้างจะส่งมอบงานตามทีก่าํหนดไว้ 

ในสัญญา จึงถือว่าคู่สัญญามิได้มีนิติสัมพนัธ์ต่อกนัตามสัญญาเดิม  

ผู้ว่าจ้างจึงไม่สามารถตรวจรับงานจ้างตามหลกัการดงักล่าวได้ 

EX. ขอ้หารือการบอกเลิกสญัญา (ต่อ) 



•  แนววนิิจฉัยของ กวพ. (ต่อ) 

 ดงัน้ัน เมื่อข้อเทจ็จริงปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ได้ดาํเนินการตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายในวนัที ่30 มกราคม 

2555 ซ่ึงเป็นการตรวจรับภายหลงัการบอกเลกิสัญญา  จงึถอื

เป็นการดาํเนินการทีไ่ม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

 

EX. ขอ้หารือการบอกเลิกสญัญา (ต่อ) 
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ตวัอยา่งปัญหา

เก่ียวกบัสญัญาและ

บริหารสญัญา 



การซ้ือหรือจางจากสวนราชการเดียวกัน  ไมอาจทําได                              

ถือเปนงานทําเอง 

• คําวินิจฉัย กวพ. 

- สวนราชการ ก. จะซื้อยุทโธปกรณจากศูนย ข.ซึ่งสังกัดหนวยงานเดียวกัน  

• มติกวพ.   -ระเบียบฯ ๓๕  “กรณีสวนราชการซื้อ หรือจาง จะตอง 

            เปนการซื้อ/จางจากนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใชบุคคลเดียวกัน  

• เหตุผล  - เนือ่งจากการทําสัญญาหรือขอตกลง ตองทํากับบุคคลอ่ืน  

             เพราะเปนนิติกรรมอยางหน่ึง ตามปพพ. ม.๑๔๙ 

  ทางแกไ้ข- หากจะซ้ือ/จา้ง จากหน่วยงานในสังกัดนิติบุคคลเดียวกัน       

ตอ้งทาํตามระเบยีบฯพสัดุขอ้ ๑๕ เร่ืองการจัดทาํเองใหจ้ดัทาํรายงาน
ขอใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูพิ้จารณาสัง่การดว้ยออกใบสัง่ของหรอื
ใบสัง่งาน แลว้แตก่รณี 

ง 
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กรม ส. ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ์ซ้ือเครือ่งพิมพ ์ชนิด Laser 

เพ่ือทดแทนของเดิม ๘๐๐ เครือ่ง วงเงิน ๙.๖ลา้นบาทมีผูเ้สนอราคา ๕ 

ราย แตร่ายตํา่สุดเสนอราคาสุดทา้ย ๑ บาทและผูเ้สนอราคา ยนืยนัจะ

สง่ของไดจ้รงิตามSpec  

คณะกรรมการฯเห็นควรรบัราคา เน่ืองจากประหยดั เป็นประโยชนต์อ่

ราชการ โดยหารอืว่า คิดหลกัประกนัสญัญา และค่าปรบัอยา่งไร ? 

 มตกิวพ.๒๗/๕๒-การคิดหลกัประกนัสญัญา คิดตามระเบียบขอ้ 

๑๔๒ คือรอ้ยละ ๕ ของวงเงิน ๑ บาท เวน้แต ่เห็นว่ามีความสาํคญัพิเศษ 

กาํหนดสูงกว่าไดไ้ม่เกินรอ้ยละ ๑๐ สว่นอตัราค่าปรบัตามขอ้๑๓๔ วรรค

แรก ใหก้าํหนดเป็นรายวนั อตัราตายตวั ระหว่างรอ้ยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ 

ของราคาพสัดท่ีุยงัไม่ไดร้บัมอบ แตต่อ้งไม่ต ํา่กว่าวนัละ ๑๐๐ บาท  

 

การรับราคาของผู้เสนอราคาตํ่าสุด ๑ บาท 

จะกาํหนดหลักประกันสัญญาและอัตราค่าปรับอย่างไร 



แกไขสัญญา เนื่องจากเปลี่ยนหลักประกันสัญญา 

 แกไ้ขสัญญาได ้หากคู่สัญญาขอเปลีย่นหลกัประกันอย่างใด

ตามขอ้ ๑๔๑(๑)-(๔)เน่ืองจากทางราชการไม่เสยีประโยชน ์

 ระเบียบขอ ๑๔๑ กําหนดวา “หลกัประกันซองหรือหลกัประกัน

สัญญาใหใ้ชห้ลกัประกันอยา่งหนึง่  อยา่งใด ดังต่อไปน้ี 

 เงินสด  

 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ใชเช็คน้ัน ชําระตอ

เจาหนาที่ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 

 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ.กําหนด 

 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตามรายช่ือที่ธปท.แจงเวียน 

(4)   พันธบัตรรัฐบาล 
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สัญญาไม่มีเงื่อนไขให้ปรับระหว่างงวด 

• หากสัญญาจางมิไดกําหนดเงื่อนไขใหปรับระหวางงวดไว  

• กรณีผูรับจางผิดสัญญางวดใด /งวดหนึ่ง เปนเพียงเงื่อนไขที่จะ
ไมจายเงินตามงวดใหเทานั้น 

-สวนราชการจะปรับระหวางงวดไมได เพราะยังไมถือวาผิดสัญญา 
-การแบง่งวดงานแต่ละงวดในสญัญา 

    เป็นเงื่อนไขท่ีคู่สญัญาตกลงแบง่งวดงาน เพ่ือประโยชน์ใน
การ   จ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดตามผลงานท่ีดาํเนินการไปแล้ว  

    -มิใช่เป็นการกาํหนดเวลาแล้วเสรจ็ของงานตามสญัญา 

     หากอายุสัญญายังไมครบกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
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การบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับ 

 ผู้ขายผิดสัญญา ส่วนราชการบอกเลกิสัญญา และสงวนสทิธิเรียกค่าปรับ   
และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ได้ ตามข้อกาํหนดในสัญญาข้อ ๑๑ 

 

บริษัทส่งมอบปุ๋ยไม่ถูกต้องตามสัญญา/ส่วนราชการได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท
ทราบความไม่ถูกต้องหลายครัง้ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการได้ 

ต่อมาส่วนราชการได้มีหนังสือบอกเลกิสัญญา พร้อมทัง้สงวนสทิธิเรียกค่าปรับ 
และเรียกค่าเสียหาย จงึเป็นกรณีที่ส่วนราชการได้ใช้สทิธิตามเงื่อนไขสัญญาที่
คู่สัญญาทาํไว้ในข้อ ๑๐ 

ดังนัน้ ส่วนราชการจงึมีสทิธิปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของ
ราคาสิ่งของที่ไม่ได้ส่งมอบ จนถงึวันบอกเลกิสัญญาได้ 

สาํหรับกรณีจะต้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่นัน้ เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที่
จะต้องพจิารณาจากข้อเทจ็จริงที่เกดิขึน้                                                                 
-หากเกดิความเสียหายเป็นจาํนวนเท่าใด กส็ามารถเรียกให้บริษัทฯ รับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายได้โดยสิน้เชงิ ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๑๑ 
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• กรม  ช. ฎีกา ๓๐๒๖/๒๕๓๑ 

จาํเลยส่งมอบของแล้ว แต่ไม่ถูกต้องตามสัญญา ถือว่าผิดสัญญาแล้ว 
และไม่รับของไว้เลย 

 กรมฯ แจ้งให้ส่งของให้ถกูต้องอีก แต่บริษัทส่งมอบไม่ได้   

ถือว่า ไม่ได้ส่งมอบของนัน้เลย 

กรมฯ จงึบอกเลิกสัญญา และ มีสิทธิดงันี ้

  ริบหลักประกันสัญญาจากธนาคาร 

  แต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวัน 

117 

การบอกเลิกสัญญา 
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การบอกเลิกสัญญา (ต่อ) 

• ศาลวินิจฉยัว่า 

 แม้จาํเลยจะส่งมอบของตามสัญญา แต่โจทก์ไม่รับไว้เลย เพราะส่งไม่

ถูกต้อง 

 ถือว่า จาํเลย มิได้ส่งของตามสัญญาเลย 

 จงึมิใช่เร่ืองที่จาํเลยส่งมอบของไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และโจทก์

ได้ยอมรับไว้และจะใช้สิทธิปรับเป็นรายวันของราคาส่ิงของที่ยังไม่ได้

รับมอบ 

กรณีนี ้โจทก์(กรม ช.) จงึไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับรายวัน 
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การตกลงกันบอกเลิกสัญญา (ขอ ๑๓๗) 

ปัญหา กรม  ส. 
 ทาํสัญญาจ้าง หสจ. ก่อสร้างอาคารสาํนักงานพืน้ที่ ๑๕ จาํนวน ๑ หลัง 

กาํหนดเวลาให้เร่ิมทาํงานภายใน ๓๐ ต.ค.๔๖ ครบกาํหนด ๒๒ พ.ค.๔๘  

 แต่กรมฯ ไม่สามารถส่งมอบพืน้ที่ได้ เน่ืองจากมีอาคารและสิ่งก่อสร้างของ            
ผู้บุกรุก เร่ืองอยู่ระหว่างการพจิารณาคดีของศาล และไม่อาจทราบได้ว่า              
ศาลจะมีคาํพพิากษาถงึที่สุด และสามารถมอบพ้ืนที่ให้ได้เม่ือใด  

 จงึถือว่ากรมส. ไม่สามารถส่งมอบพืน้ที่ให้ได้ เม่ือห้างฯ   ผู้รับจ้าง มี                
หนังสือขอเลกิสัญญา และกรมฯ เหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการโดยตรง ยิ่ง
กว่าให้สัญญามีผลต่อไป หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการตามนัย
ระเบียบข้อ ๑๓๗ วรรคสอง 

  กรม ส.กย่็อมสนองรับการบอกเลกิสัญญาต่อผู้รับจ้างได้ และเม่ือตกลงเลกิ
สัญญากันแล้ว ผู้รับจ้างกย่็อมพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา กรมฯ ผู้ว่าจ้างมี
หน้าที่ต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาข้อ ๓ วรรคสอง 
ประกอบระเบียบฯ ข้อ ๑๔๔ (๒) คืนหลักประกัน » เพราะพ้นภาระผูกพันแล้ว 
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เหตสุุดวิสยัเกิดข้ึนระหว่างผิดนดั 
 ปัญหา-ตามสัญญาขอ ๑๐ กําหนดวา “ความเสียหายใด ๆ เกิดแกงาน 
ที่ผูรับจางทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจาก 
ความผิดของผูรับจางเอง  ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอน้ีจะ

สิ้นสุดลง เมื่อผูวาจางไดรับมอบงานงวดสุดทายไปแลว ....... 
  

 

 

 

 

 

มตกิวพ.เม่ือความเสียหาย เกิดข้ึนกบังานก่อสรา้งตามสญัญามี
สาเหตุเกิดมรสุม และคล่ืนยกัษ์ในอ่าวไทย ซ่ึงมิใช่ความผิด

ของจงัหวัดนครฯ ผูว่้าจา้งและไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีจะรบัมอบงาน

ครั้งสุดทา้ย กรณีจงึตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา ขอ้ ๑๐ 

 -ผู ้รับจา้ง ตอ้งรับผิดชอบซ่อมแซมงานนั้น ให้คืนดี หรือ
ก่อสรา้งใหม่โดยค่าใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง 

 

 

 

 



ใบ BOQ แตกตางจากแบบรูปรายการแนบทายสัญญา 

คณะกรรมการตองตรวจรับตามแบบรูปรายการตามสัญญา 

 มหาวิทยาลัย ส. จางกอสรางระบบระบายนํ้า/และที่พักบุคลากร 

 ตามประกาศประกวดราคา ขอ ๑๒.๒ กับสัญญาจางขอ ๑๓ กําหนด
ตรงกันวา เร่ืองแบบรูป และรายละเอียดคลาดเคล่ือนไวสรุปวา 

 “เอกสารประมาณราคางาน รายละเอียดปริมาณราคาวัสดุ และ
คาแรงงานแตละรายการของมหาวิทยาลัย ไมถือเปนขอผูกพันที่ตอง
พิจารณาหรือปฏิบัติไปตามน้ัน 

→ ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบตรวจสอบรูปแบบ ถอดแบบ คํานวณราคา
แตละรายการของงานเอง จะกลาวอางปฏิเสธความรับผิดพลาด 
คลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ขอ ง  ค กก .  ต ร ว จ ง านจ า งห รื อ ผู ค วบคุ ม ง านของ ผู ว า จ า ง 
(มหาวิทยาลัย) โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม” 121 



ใบ BOQ แตกต่างจากแบบรปูรายการ                                                    

คกก.ต้องตรวจรบัตามแบบรปูรายการตามสญัญา(ต่อ) 

มต ิกวพ.   

เม่ือปรากฏวา รายละเอียดงานที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงาน

และราคา (BOQ) BILL OF QUANTITY ของผูรั้บจา้ง 

แตกตางไปจากรูปแบบรายการตามสัญญา ผูรับจางฯจะ

ปฏิเสธความรับผิดชอบไมได 

- คณะกรรมการตรวจงานจาง (มหาวิทยาลัย) ต้องยึดถือ

ตามรูปแบบรายการตามทีป่รากฏในเง่ือนไขสัญญา 
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ผู้ขายส่งมอบของพสัดุขาด / เกนิ 

 กรม ร.ซือ้/กระสุนปืน ๙ มม.และ .๓๘ สเปเชียล 

 

ตามสัญญา   ซือ้กระสุนขนาด ๙ มม. ๑๘,๗๘๕ นัด 

แต่ส่งของ - ๙ มม. ๑๐,๐๐๐ นัด ขาดไป ๘,๙๘๕ นัด 

             - .๓๘ สเปเชียล ๑๘,๗๘๕ นัด  

                       ส่งเกนิไป ๘,๗๘๕ นัด 
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ผู้ขายสง่ของพสัดขุาด / เกิน(ตอ่) 
มติกวพ.  แนวปฏิบัติที่ถูกตอง----โดยหลักการ---- 

 มีสิทธิรับมอบกระสุนปนพกที่ถูกตอง 

 กรณีบ ริ ษัท  ส งมอบกระสุนปนขนาด  ๙ มม .ขาดจํ านวนไป                
ตองเรียกใหบริษัทสงใหถูกตอง ครบถวน ตามสัญญาได 

 หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใด  

 กรมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกชดใชคาเสียหายท่ีเพิ่มขึ้นได ตาม
จํานวนคาเสียหายที่ตองซื้อกระสุนปน จํานวนดังกลาว กับผูขายราย
ใหมและคาเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ทั้งน้ี กรมฯ จะตองแกไขสัญญากอนตรวจรับตามจํานวนที่แทจริง กอน 

 กรณี กระสุนลูกโม .๓๘ บริษัทฯ ที่สงมาเกินกรมฯ ตองรับใหครบตาม
จํานวนที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย จํานวน ๑๐,๐๐๐ นัด เทาน้ัน 
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 Ex.  การแก้ไขสัญญาหลงัการตรวจรับ 

• ผูรั้บจา้งขอคืนหลกัประกนัสญัญาสาํหรับความรับผดิในความชาํรุด

บกพร่องของงานจา้งก่อสร้าง เน่ืองจากพน้จากความรับผดิในความ

ชาํรุดบกพร่องภายในกาํหนด 2 ปีแลว้  และไดน้าํหลกัประกนัตาม

สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมมาวางแทน สาํหรับความรับผดิในความชาํรุด

บกพร่องของงานจา้งผลิตและติดตั้งท่อสแตนเลส ท่ีกาํหนดความ 

รับผดิมีกาํหนด 4 ปี เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงหลกัประกนั

สญัญา มิใช่เป็นการแกไ้ขเน้ืองานตามสญัญา ซ่ึงตอ้งดาํเนินการก่อน

การตรวจรับมอบงานงวดสุดทา้ย 
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ตามสัญญาจ้าง ข้อ 16 

ต้องเป็นงานทีอ่ยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแห่ง

วตัถุประสงค์ของสัญญาตามทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ 

อตัราค่าจ้างหรือราคาของงานพเิศษ ให้เป็นไป

ตามทีก่าํหนดไว้ในสัญญา หากไม่มีให้ตกลง 

กนัใหม่ 

 

 

งานพเิศษและการแก้ไขงาน 
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 Ex.  งานพเิศษ 

• ผูรั้บจา้งพบนํ้าไหลซึมออกจากฐานรากอาคาร เกรงจะส่งผลกระทบ
ต่อการรับนํ้าหนกัของฐานรากอาคารได ้กรณีมิใช่เกิดจากความผดิ
หรือความบกพร่องของผูรั้บจา้ง และเป็นเหตุใหผู้รั้บจา้งตอ้งทาํงาน
เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากสญัญาจา้ง 
 

• การก่อสร้างถนนพบวา่ สายทางมีหินแขง็ ยากแก่การใชร้ถขกุตกั 
เห็นควรใชก้ารระเบิดหิน เป็นกรณีท่ีไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน จึง
ไม่ไดก้าํหนดค่างานหินแขง็ไวแ้ต่ตน้ จึงเป็นดุลพินิจของผูว้า่จา้ง 
ท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินค่างานท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีผูรั้บจา้งร้องขอได ้
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา 

      ทาํการตามสัญญา (ข้อ 139)  

สาเหตุ 

(1) เหตุเกดิจากความผดิ ความบกพร่องของราชการ 

(2) เหตุสุดวสัิย 

(3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์ ทีคู่่สัญญาไม่ต้องรับผดิ 

อาํนาจอนุมัต ิ
•  หัวหน้าส่วนราชการ 
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วธีิการ 
 

  -  คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วนั  

นับแต่เหตุน้ันได้ส้ินสุดลง หากไม่แจ้งตามทีก่าํหนด จะยก 
     มากล่าวอ้างเพือ่ขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลาใน                       

ภายหลงัมิได้   

เว้นแต่ 
    - กรณคีวามผดิความบกพร่องของส่วนราชการ (1) 

ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้งหรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 
  -  พจิารณาได้ตามจํานวนวนัทีมี่เหตุเกดิขึน้จริง 

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา 

      ทาํการตามสัญญา (ข้อ 139)  
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เหตุทีเ่กดิจากความผดิ หรือความบกพร่องของส่วน
ราชการ  ต้องเป็นเหตุอุปสรรคทีท่าํให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถทาํงานจ้างน้ันได้  และไม่ว่าเหตุน้ันจะเป็น
ผลมาจากส่วนราชการผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือมาจาก
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกต็าม   
 
 

(1) เหตุเกดิจากความผดิ หรือความบกพร่อง

ของส่วนราชการ  
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ตามมาตรา 8  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 

เหตุสุดวสัิย  หมายถงึ  “เหตุใด ๆ อนัจะเกดิขึน้กด็ ี จะ
ให้ผลพบัิตกิด็ ีเป็นเหตุทีไ่ม่อาจป้องกนัได้ แม้ทั้งบุคคล
ผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุน้ัน จะได้
จัดการระมัดระวงัตามสมควร อนัพงึคาดหมายได้จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเช่นน้ัน” 

 (2) เหตุสุดวสัิย 
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ตามมาตรา 205  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
“ตราบใดการชําระหนีน้ั้นยงัไม่ได้กระทาํลงเพราะพฤตกิารณ์
อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผดิชอบ ตราบน้ันลูกหนีย้งัหา
ได้ช่ือว่าผดินัดไม่” 
 

พฤตกิารณ์ทีคู่่สัญญาไม่ต้องรับผดิชอบน้ัน  จะต้องเป็นส่ิงทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  และต้องเกดิขึน้
ก่อนผดินัดชําระหนีด้้วย 
 

 (3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่

คู่สัญญาไม่ต้องรับผดิตามกฎหมาย 



133 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอความเห็นเพือ่ประกอบ 
การพจิารณาของหัวหน้าส่วนราชการ ในการแก้ไข
เปลีย่นแปลงสัญญา การงด ลดค่าปรับ หรือ 
การขยายเวลาทาํการตามสัญญา 
 
(หนังสือที ่นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลว. 13 ธ.ค. 43) 

ผู้มหีน้าทีเ่สนอความเห็น  
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การพิจารณาอนุมตัใิหง้ด/ ลดค่าปรบัหรอืการขยายระยะเวลาสญัญา                                    

ไม่ตอ้งทาํสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

• วิธีปฏิบตั ิ     เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใหง้ด หรือลด
ค่าปรบั หรืออนุมตัใิหคู้่สญัญาขยายระยะเวลาการส่งมอบพสัดหุรือ
งานจา้งตามสญัญาแลว้ 

ขอ้ควรจาํ 

ส่วนราชการไม่จาํตอ้งแกไ้ขสญัญาเพ่ิมเตมิแตอ่ย่างใด             
เน่ืองจากเป็นสญัญาฝ่ายเดียว ไม่จาํตอ้งใหคู้ส่ญัญายินยอม 

 เพียงแตใ่หเ้จา้หนา้ท่ีพสัดนุาํคาํอนุมตัใิหแ้กไ้ขสญัญาของหน.สว่นราชการ
แนบตดิไวใ้นสญัญา พรอ้มกบัแจง้ใหคู้่สญัญาทราบการงด /ลดค่าปรบั /
หรือการขยายเวลาว่าอายุสญัญาสิ้ นสุดเม่ือใด  

เพ่ือใหคู้ส่ญัญาทราบเท่านัน้ 
134 
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ผูร้บัจา้งของดค่าปรบั อา้งว่า สว่นราชการใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัขิยาย

เวลาทาํการตามสญัญาลา่ชา้   

• ปัญหา 

• กรมฯ ใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัใิหข้ยายเวลาสญัญาลา่ชา้ 

แตใ่นระหว่างท่ี กรม ฯ.ใชเ้วลาพิจารณาคาํขอขยายเวลา  กรม ฯ 
มิไดส้ั่งใหบ้รษิทัหยุดงานแตอ่ย่างใด  บรษิทัยงัคงสามารถทาํงาน
ตามสญัญาไดต้ามปกต ิ

 การใชเ้วลาพิจารณาขยายเวลา มิไดมี้สว่นสมัพนัธ ์หรอืสง่ผล
กระทบตอ่การดาํเนินการตามสญัญาแตอ่ยา่งใด  

ดงันั้น กรณีน้ีจงึมิไช่เหตท่ีุจะนาํมาอา้งใหง้ด ลดค่าปรบั                   
ตามระเบียบฯขอ้ ๑๓๙ (๑) แตอ่ยา่งใด 
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สว่นราชการจา่ยเงินลา่ชา้  

ทาํใหบ้รษิทัขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน จะอา้งเป็นเหตท่ีุจะงด ลด

ค่าปรบั ขยายเวลาสญัญาไม่ได ้

เหตท่ีุกรม ส. จา่ยเงินลา่ชา้ มิไช่ผลกระทบโดยตรงตอ่การ

ปฏิบตังิานตามสญัญาท่ีทาํใหผู้ร้บัจา้งตอ้งหยุดการทาํงาน 

 เน่ืองจาก ในระหว่างการปฏิบตังิานตามสญัญา ผูร้บัจา้งมีหนา้ท่ี

จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนมาใชใ้นการ

ทาํงานใหเ้พียงพอ  

ดงันั้น ปัญหาท่ีผูร้บัจา้งขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ในกรณีน้ี จงึไม่

อาจนาํมาอา้งเป็นเหตท่ีุจะงด หรอืลดค่าปรบั ตามระเบียบฯ ขอ้ 

๑๓๙(๑)  
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คณะกก. ตรวจรบังานลา่ชา้/หากมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของผู ้

รบัจา้งโดยตรง /งดค่าปรบัได ้ 

• คาํวินิจฉยักวพ. 

• คณะกรรมการตรวจการจา้งมิไดต้รวจรบัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ทางราชการกาํหนดไวต้ามนยัหนงัสือสาํนกันายกรฐัมนตร ีท่ี นร 
๑๓๐๕/๕๘๕๕ ลว.๑๑ ก.ค.๒๕๔๔  

• ผูร้บัจา้งมิไดร้บัเงินค่างานในวงเงินท่ีสูงเป็นระยะเวลานานเป็นเหตุ
โดยตรงท่ีทาํใหก้ารก่อสรา้งไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
กาํหนดเวลาได ้ ยอ่มถือว่ามีสว่นสมัพนัธ ์และมีผลกระทบตอ่การ
ดาํเนินงานของผูร้บัจา้งโดยตรง  

• กรม ส. จึงชอบท่ีจะพิจารณางด ลดคา่ปรบัใหแ้ก่ผูร้บัจา้งได ้ตามนยั
ระเบียบฯ ขอ้ ๑๓๙(๑) 
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คู่สญัญาส่งมอบหลงัจากผิดสญัญาแลว้ตอ้งแจง้สงวน

สิทธ์ิการปรบั 

 เม่ือคู่สญัญาสง่มอบพสัดตุาม
สญัญา ภายหลงัผิดสญัญาแลว้   

 โดยสว่นราชการมิไดบ้อกเลิก
สญัญา  

 ตอ้งแจง้สงวนสิทธ์ิ การปรบัไว้
ดว้ย 

 ใหคิ้ดค่าปรบันบัถดัจากวนั

ครบกาํหนดสญัญา/ขอ้ตกลง 

การปรบัตอ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ไวใ้นสญัญา เช่น 

 -สญัญาซ้ือขายเป็นชุด  

ใหป้รบัทั้งชุด 

 -ส่ิงของท่ีซ้ือรวมตดิตัง้/

ทดลอง/ใหป้รบัตาม
ราคาของทั้งหมด 

138 
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ข้อหารือเก่ียวกับหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

ข้อเทจ็จริง 
• จงัหวดัระยอง ได้มอบหมายให้สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระยองจดัซือ้จดั
จ้างพสัดขุองโครงการตลาดกลางยางพาราภาคตะวนัออก มีการก่อสร้างอาคารของ
โครงการ  

•การสง่มอบพสัดจุงึจําเป็นต้องเก็บรักษาไว้ก่อนเพ่ือรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  

โดยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได้ทาํหนังสือฝากไว้กับผู้จาํหน่าย โดยมีเงื่อนไขว่า เม่ือ
มีการส่งคืนพัสดุที่ฝากไว้ คณะกรรมการจะดาํเนินการตรวจรับอีกครัง้   

•คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิม  ๒ ใน ๓ ได้ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดอ่ืน จังหวัด
ระยองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิมมาดําเนินการตรวจตาม
เง่ือนไขในการฝาก โดยไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับขึน้ใหม่ แต่คณะกรรมการ
ตรวจรับชดุเดิมอ้างว่าตนเองได้ย้ายออกจากพืน้ท่ีจงัหวดัระยองแล้ว จึงไม่มีหน้าท่ีใน
การตรวจรับอีกตอ่ไป 
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แนววนิิจฉัยของ อกพ. คร้ังที่ 30/2552 

 เร่ือง จังหวัดระยองหารือเก่ียวกับการตรวจรับพสัดุ 

• ตามนัยหนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐ 

 ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ เร่ือง การพ้นจากการเป็นกรรมการ 

     ที่แต่งตัง้โดยระบุช่ือบุคคลและตาํแหน่งหรือส่วนราชการ   

• การแตง่ตัง้กรรมการแบง่ออกเป็น ๓ ประเภท  ได้แก่  

• การแตง่ตัง้กรรมการโดยระบช่ืุอตําแหน่ง   

• การแตง่ตัง้กรรมการโดยระบช่ืุอตวับคุคล  

• การแตง่ตัง้กรรมการโดยระบช่ืุอตวับคุคลและระบตํุาแหน่ง 
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• กรรมการโดยระบุช่ือตําแหน่ง เป็นการแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องการ  

ความรับผิดชอบตามตําแหน่ง ท่ีระบุไว้  ให้แต่งตัง้ โดยระบุเพียง 

ช่ือตําแหน่ง ไม่ต้องระบุช่ือตัวบุคคล ซึ่งตําแหน่งดงักล่าวต้องมีเพียง

ตําแหน่งเดียว เช่น ตําแหน่งผู้ อํานวยการกอง ในกรณีนีผู้้ ดํารงตําแหน่ง

นัน้ๆ อาจมอบหมายให้ผู้ อ่ืนมาทําหน้าท่ีแทนได้ภายใต้บทบญัญัติว่า

ด้วยการมอบอํานาจให้รักษาราชการแทน หรือปฏิบตัิราชการแทนตาม

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีท่ีบุคคลนัน้พ้นจาก

ตําแหน่งดงักลา่ว บคุคลนัน้ย่อมสิน้สภาพการเป็นกรรมการไปด้วย และ

บคุคลท่ีเข้ามาดํารงตําแหน่งดงักลา่วก็จะเป็นกรรมการโดยอตัโนมตั ิ 
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• กรรมการโดยระบุช่ือตัวบุคคล เป็นการแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องการ

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม อันเป็น

คณุสมบตัิเฉพาะของบุคคล ให้แต่งตัง้โดยระบุช่ือตวับคุคล ไม่ต้องระบุ

ตําแหน่งหรือสว่นราชการต้นสงักดั ซึง่ในกรณีนี ้จะมอบหมายให้ผู้ ใดมา

ทําหน้าท่ีแทนไม่ได้ กรรมการโดยระบุช่ือตวับุคคลถึงแม้จะมีคําสัง่ให้

ย้ายไปรับราชการในส่วนราชการแห่งใหม่ ก็ยังคงมีหน้าท่ี     ความ

รับผิดชอบอยู่เช่นเดิม โดยจะพ้นสภาพการเป็นกรรมการก็ต่อเม่ือ

หวัหน้าสว่นราชการมีคําสัง่ยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงการเป็นกรรมการ  



144 
144 

• กรรมการโดยระบุช่ือตัวบุคคลและระบุตําแหน่ง เป็นการแต่งตัง้

กรรมการท่ีต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอํานาจหน้าท่ีใน

ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีบคุคลดงักล่าวดํารงตําแหน่งอยู่ หรืออํานาจหน้าท่ีของ

หน่วยงานท่ีบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ ให้แต่งตัง้โดยระบุช่ือตัว

บุคคลและระบุตําแหน่งของบุคคลนัน้ หรือระบุหน่วยงานท่ีบุคคลนัน้

ปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ ซึ่งจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนให้มาประชุมแทนไม่ได้ และใน

กรณีท่ีบคุคลนัน้พ้นจากตําแหน่งดงักล่าว ให้เป็นท่ีเข้าใจว่าต้องพ้นจาก

ความเป็นกรรมการด้วย หรืออาจจะระบกุารพ้นจากตําแหน่งไว้ด้วยก็ได้ 

ถ้าไมป่ระสงค์เช่นนัน้ ก็ไมค่วรออกคําสัง่ในลกัษณะนีม้าแตแ่รก  
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 กรณีนี้ ผู้ ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่จังหวดัระยองแล้วภายใน

กําหนดเวลา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดําเนินการ

ตรวจรับสิ่งของไว้แล้วโดยครบถ้วนถกูต้องตามหลกัฐานท่ีตกลง

กันไว้ จึงถือว่า สิ่งของดังกล่าวได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วตาม

ระเบียบฯ ดงันัน้ การตรวจรับอีกครัง้ตามข้อตกลงฝากครุภณัฑ์ 

จึงไม่ใช่การตรวจรับพสัดตุามระเบียบฯ แต่อย่างใด  แต่เป็นการ

ตรวจรับตามสัญญาฝากทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ลกัษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์  
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• อย่างไรก็ดี กรณีท่ีเป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีคณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดตุามระเบียบฯ หากกรรมการตรวจรับพสัดุ

รายใดได้รับคําสัง่ให้ย้ายไปปฏิบตัหิน้าท่ีราชการประจํา

ในสํานกังานแหง่ใหม ่ยอ่มเป็นดลุพินิจของหวัหน้าสว่น

ราชการท่ีจะพิจารณาวา่ สมควรจะให้เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ 

ปฏิบตัิหน้าท่ี ตามคําสัง่ตอ่ไป หรือสมควรจะแตง่ตัง้ให้

เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนเป็นกรรมการตรวจรับแทน ทัง้นี ้ให้
คํานงึถงึประโยชน์ราชการและความเหมาะสมเป็นสําคญั  
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• มีประเดน็ที่จะต้องพจิารณาว่า การที่จังหวัดระยองได้ฝากพัสดุ  

ซึ่งได้ทาํการตรวจรับแล้วไว้กับผู้ขายนัน้ ชอบด้วยระเบียบฯ ข้อ 

๑๕๑ และ ข้อ ๑๕๒ เร่ือง  การเก็บรักษาพัสดุ  หรือไม่  

•  เน่ืองจาก  โดยหลกัการ  เม่ือสว่นราชการได้รับพสัดไุว้แล้ว ไมว่า่จะ

ได้มาด้วยประการใด  และเจ้าหน้าท่ีพสัดไุด้รับมอบแล้ว  เจ้าหน้าท่ีพสัดุ

มีหน้าท่ีต้องลงบญัชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคมุพสัด ุ แล้วแตก่รณี แยก

เป็นชนิด และแสดงรายการตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กําหนด โดยให้มี

หลกัฐานการรับเข้าบญัชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย  และเก็บ

รักษาพสัดใุห้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั และให้ครบถ้วนถกูต้อง       

ตรงตามบญัชีหรือทะเบียน  
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• หากจงัหวดัระยองไม่มีสถานท่ีเพียงพอสําหรับเก็บพสัด ุ ก็ชอบ

ท่ีจะเช่าสถานท่ีเพ่ือเก็บรักษาพสัดุได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๙ 

การท่ีจงัหวดัระยองได้ฝากพสัดขุองทางราชการไว้กบัผู้ขาย อนั

อาจทําให้สว่นราชการไม่สามารถทําการควบคมุและตรวจสอบ

พสัดไุด้ตามระเบียบฯ  เป็นเหตใุห้พสัดขุองทางราชการเกิดการ

สญูหายหรือได้รับคืนไม่ถกูต้องครบถ้วนตามหลกัฐานการฝาก 

จึงเป็นการดําเนินการท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทัง้นี  ้การ

กระทําดงักลา่วอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ 

ด้วย 
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ปัญหาข้อหารือเก่ียวกับ 

การตรวจรับพสัดุบางส่วน 
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• ข้อเทจ็จริง   

• สํ า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด้ ทํ า สั ญ ญ า ซื ้อ ข า ย
เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตัง้ จํานวน ๘๐ เคร่ือง กบับริษัทฯ  โดย
ผู้ขายได้ส่งมอบเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวน ๘๐ เคร่ืองให้แก่ผู้
ซื ้อ ภ า ย ใ น กํ า ห น ด เ ว ล า ต า ม สั ญ ญ า  แ ต่ ป ร า ก ฏ ว่ า 
เคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดตํ่ากว่า  ๓๐,๐๐๐ บีทียู จาํนวน ๓๔ 
เคร่ือง  ไม่ได้รับมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ ตาม
เงื่อนไข  ที่กําหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นส่งมอบครบถ้วนแต่ไม่
ถูกต้องตามสัญญาบางส่วน  

• ข้อหารือ  

• สํานกังานฯ ควรบอกเลกิสญัญากบับริษัทฯ หรือ ควรตรวจรับ
บางส่วนโดยแก้ไขสัญญาเพื่อให้รับในส่วนที่ถูกต้อง  จํานวน  
๔๖ เคร่ือง และไมต่รวจรับจํานวน ๓๔ เคร่ือง 
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แนววินิจฉัยของ อกพ.  

• ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ (๕) กําหนดหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจรับ

พสัดไุว้ว่า ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้ รับจ้างสง่มอบพสัดถุกูต้องแต่ไม่ครบ

จํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถกูต้องทัง้หมด ถ้าสญัญาหรือ

ข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนท่ี

ถูกต้อง และโดยปกติให้รีบรายงานหวัหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้

ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน ๓ วนัทําการ นบัแต่วนัตรวจพบ แต่

ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของส่วนราชการท่ีจะปรับผู้ ขายหรือผู้ รับจ้างใน

จํานวนท่ีสง่มอบไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องนัน้ 
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• หากส่วนราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ตามข้อ ๙ คู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้กลบัคืนสู่ฐานะดงัท่ีเป็นอยู่เดิม แตท่ัง้นีจ้ะ
ให้เป็นท่ีเส่ือมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ โดยผู้ซือ้จะต้องชดใช้เงินคืน
ตามควรค่าแห่งงาน หากมีการงานหรือพสัดท่ีุได้รับไว้และใช้ประโยชน์
ในราชการได้ตามสญัญาแล้ว ผู้ซือ้จะต้องมีการชดใช้ราคาให้แก่ผู้ขาย 
และจะต้องมีการหักค่าปรับและค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี) ออกก่อนด้วย  
เว้นแต่การงานหรือพสัดท่ีุรับไว้ ผู้ ซือ้ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ตาม
สญัญาได้ จงึต้องถือวา่พสัดหุรืองานนัน้ ไมค่วรคา่แก่การชดใช้เงินคืน    

           อนึ่ง เม่ือหน่วยงานได้มีการบอกเลิกสญัญาไปแล้ว และหน่วยงาน
ได้จดัซือ้สิ่งของจากบคุคลอ่ืน ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคา      ท่ีเพิ่มขึน้จาก
ราคาท่ีกําหนดไว้ในสญัญานีด้้วย  
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• หากส่วนราชการผู้ซือ้เห็นว่า การตรวจรับเฉพาะส่วนท่ีถูกต้องไว้ใช้ใน
ราชการ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกวา่การบอกเลกิสญัญา  ก็
สามารถท่ีจะตรวจรับบางส่วนไว้ใช้ในราชการได้  ตามเง่ือนไขของ
สัญญา ข้อ ๕ วรรคสามดังกล่าว และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ ขายตาม
จํานวนท่ีส่งมอบถูกต้องตามเง่ือนไขของสัญญา ทัง้นีก้ารตรวจรับ
เคร่ืองปรับอากาศบางสว่นดงักลา่ว เน่ืองจาก สญัญาฯ กําหนดให้มีการ
จ่ายเงินงวดเดียวเท่านัน้เม่ือผู้ ขายส่งมอบของครบถ้วนถูกต้องตาม
สญัญา  ดังนัน้ หากจะตรวจรับเฉพาะส่วนตามสญัญาข้อ ๕ จึงต้อง
แก้ไขสญัญาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ ด้วย เพ่ือให้สามารถแบ่งจ่ายเงิน
เป็นงวดได้ และจะต้องสงวนสิทธิการปรับในจํานวนท่ีส่งมอบไม่ถกูต้อง
ไว้ด้วยสําหรับการคิดค่าปรับจะเร่ิมคิดเม่ือสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา
แล้ว โดยเร่ิมนับถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาตามสญัญาไปจนถึงวันท่ี
ผู้ ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาท่ีได้ตกลงกันไว้ หัก
ด้วยจํานวนวนัท่ีสว่นราชการใช้ไปในการตรวจรับ  
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• ข้อเทจ็จริง  

• กรมพัฒนาที่ดนิจ้างทาํแผนที่ภาพถ่ายตามโครงการจัดทาํแผนที่เพ่ือการ

บริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละทรัพย์สนิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยจ้างบริษัทฯ  ตามสัญญากาํหนดว่า  ผู้รับจ้างต้องสร้างหมุดหลักฐาน

ภาคพืน้ดนิทัง้ประเทศ จาํนวนทัง้สิน้ ๒,๘๑๐ หมุด  และกระทรวงฯ ได้เลือก

กรมแผนที่ทหารเป็นหน่วยงานอสิระในการตรวจสอบคุณภาพหมุดหลักฐาน

ตามสัญญา  

• บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กรมพัฒนาที่ดนิทาํการตรวจรับ  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาํการตรวจสอบหลักหมุดหลักฐานแล้ว จาํนวน 

๒,๗๑๖ หมุด คงเหลือ ๙๔ หมุด ในพืน้ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ 

อาํเภอในจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นพืน้ที่อันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

พืน้ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่การเข้าไปตรวจรับมีความเส่ียงต่อการ

สูญเสียชีวติสูง  

• ข้อหารือ กรมฯ จะใช้ภาพที่ผู้รับจ้างส่งมาประกอบในการตรวจรับ ร่วมกับวธีิ

สุ่มตรวจในอัตราร้อยละ ๒๐ โดยยกเว้นบริเวณที่มีความเส่ียงสูงได้หรือไม่ 
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• แนววนิิจฉัยของ อกพ. 

• ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕  

   ข้อ ๗๑ (๒)  

• ตามสญัญาฯ ข้อ ๓.๙ การรับมอบงานกําหนดวา่ จะพิจารณาจาก
ผลงานท่ีผู้ รับจ้างได้จดัสง่ และจะมีการสุม่ตวัอยา่งจํานวนไมน้่อยกวา่
ร้อยละ ๕ ของจํานวนหมดุหลกัฐานเพ่ือตรวจสอบคา่พิกดั และร้อยละ 
๙๐ ของจํานวนสุม่ตวัอยา่งจะต้องมีความคลาดเคล่ือนของคา่พิกดัไม่
มากกวา่ ๕ เซนตเิมตร โดยการสุม่ตวัอยา่งให้หน่วยงานอิสระเป็น
ผู้ ดําเนินการ  

• กรมแผนท่ีทหารได้ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลตอ่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แล้ว 
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• ในการตรวจรับหมุดหลักฐานจาํนวน ๙๔ หมุด ที่เป็น

ปัญหาดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุของกรม

พฒันาที่ดนิได้พจิารณาจากภาพที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาให้ 

และผลการตรวจสอบของกรมแผนที่ทหาร ประกอบกับ

การสุ่มตรวจอีกครัง้หน่ึงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของพืน้ที่ที่

เป็นปัญหาแล้ว สามารถพจิารณาความถูกต้องครบถ้วน

ของงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบได้แล้ว กรณีกอ็ยู่ในขอบข่ายที่

สามารถดาํเนินการได้ 
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• ข้อเทจ็จริง  

• กรมสรรพากร  จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสาํนักงาน โดยการทาสีตัวอาคาร
และเปล่ียนกระเบือ้งหลังคาโรงจอดรถยนต์     ผู้ รับจ้างได้สง่มอบงานจ้าง
ภายในกําหนดเวลา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจแล้ว  ปรากฏวา่งานที่ส่ง
มอบยังไม่เรียบร้อย  จงึแจ้งให้ผู้รับจ้างทาํการแก้ไข  ซึ่งผู้รับจ้างได้แก้ไข
ตามคาํส่ังของผู้ว่าจ้างแล้ว  แต่ยังมีงานในส่วนที่ไม่เรียบร้อยอยู่อีก  จงึได้
แจ้งแก้ไขอีกเป็นครัง้ที่  ๒  ผู้รับจ้างกยั็งไม่สามารถแก้ไขงานให้เรียบร้อย
ได้   คณะกรรมการตรวจการจ้างจงึมีมติไมต่รวจรับงาน   

• ตอ่มาผู้ รับจ้างได้มีหนงัสือยินยอมให้หกัลดเงิน ตามเนือ้งานในสว่นท่ีเหน็วา่ไม่
เรียบร้อยนัน้   ผู้ควบคมุงานได้รายงานผลการก่อสร้างวา่  บริเวณที่มีคราบสนิม 
และสีเหลืองไม่สามารถขัดล้างออกได้  โดยได้ให้ทางห้างฯ ได้ใช้นํา้ยา  
(นํา้กรด)  ทนิเนอร์  นํา้ยาลอกสี  แต่ไม่สามารถล้างออกได้  เน่ืองจากฝัง
ลกึลงไปในผนัง 

•  กรมสรรพากรชีแ้จงข้อเทจ็จริงในเร่ืองนีว้า่  งานทาสีอาคารท่ีไมส่ามารถ
แก้ไขได้นัน้  เกิดจากการท่ีผู้ รับจ้างได้ทาสีเคลือบทรายล้างก่อนโดยไมไ่ด้ทําความ
สะอาดคราบสกปรกออกก่อน  เม่ือเคลือบไปแล้วจงึไมส่ามารถล้างออกได้  
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• แนววนิิจฉัยของ อกพ. 

• แยกการพิจารณาเป็น  ๒  ประเดน็   

• ประเดน็แรก  เร่ืองการขอลดเนือ้งาน นัน้  เหน็วา่  ตามข้อเทจ็จริงท่ีผู้แทนได้ชีแ้จง 

นัน้  ไม่ใช่เป็นเร่ืองการลดเนือ้งาน  แต่เป็นเร่ืองที่ ผู้ว่าจ้างทาํงานไม่

เรียบร้อยตามรูปแบบรายการ  และต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องตามข้อกําหนดใน

สญัญา     

• ประเดน็ท่ีสอง  เป็นเร่ืองท่ีผู้ รับจ้างไมส่ามารถแก้ไขงานได้นัน้  กรณีนีต้้องไปหาข้อ

ยติุ  ให้ได้ก่อนวา่  เนือ้งานตามสญัญาไมส่ามารถทําได้ตามหลกัวิชาช่าง   ถ้ายงั

สามารถทําได้อยู ่ แตผู่้ รับจ้าง ทําไมไ่ด้  ถือวา่เป็นการปฏิบติัผิดสญัญา   แตห่าก

ตามหลกัวิชาช่าง  ไมส่ามารถทําได้จริง  ก็เป็นเร่ืองของการลดเนือ้งาน  ท่ี

หน่วยงานต้องไปตกลงกบัผู้ รับจ้าง 



สาํนักมาตรฐานการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

02 1277000 ต่อ 4551 
081-7424748 ,084-1383653 
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