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การจัดทาํสัญญา
และ

การบริหารสัญญา

เชดิชัย  มีคาํ

ขอบเขตการนําเสนอ

• การจัดทาํสัญญา

• การแก้ไขสัญญา

• การบอกเลิกสัญญา

• การคิดค่าปรับ การงด ลดค่าปรับ การขยายระยะเวลาทาํการ

• การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง

• แนวทางปฏิบัติจาก กวพ. และคาํพิพากษาศาลปกครอง
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กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง

• ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

– ตัวอย่างสัญญา ข้อ 132  ข้อตกลง ข้อ 133

– การกาํหนดค่าปรับ ข้อ 134 

– การส่งสําเนาให้ ส.ต.ง. ข้อ 135

– การแก้ไขสัญญา ข้อ 136

– การบอกเลิกสัญญา ข้อ 137  ข้อ 138

– การงด ลดค่าปรับ การขายเวลาทาํการ ข้อ 139

– หลักประกันสัญญา ข้อ 141 ข้อ 142 ข้อ 143 ข้อ 144 

– การตรวจรับพัสดุ ข้อ 71 การตรวจงานจ้าง ข้อ 72 ผู้ควบคุมงาน ข้อ 73

ลูกบอล

ลูกบอล จัดทาํร่างสัญญา 

จัดทาํร่างสัญญา 

บันทึกงวดงานและการส่งมอบ

งวดเงินและรายละเอียดการชาํระเงิน 

บันทึกเลขที�และวันที�ในใบสั�งซื �อสั� งจ้าง 

จัดทาํหนังสือแจ้งผู้ชนะ 

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาํสัญญา 

ระบบ E-GP



3

การออกหนังสือคํ�าประกนั
(หลกัประกนัสญัญา)

๑. ส่วนราชการต้องจดัพิมพร์่างสญัญาให้สมบูรณ์

๒. กาํหนดวนัทาํสญัญาซื� อขาย หรอืสญัญาจา้ง

๓.นัดหมายผู้ขาย / ผู้รบัจ้างล่วงหน้าว่าจะทาํสญัญาในวนัใด

๔. กาํหนดเลขที�สญัญา เพื�อให้ผู้ขาย / ผู้รบัจ้างนําร่างสญัญา
ไปออกหนังสือคํ�าประกนัของธนาคาร

หนังสือสาํนักนายกรัฐมนตรี ที� นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว  ๓๖๕๙ 
ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 

ลูกบอล ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 

เลขที�สัญญา

บันทึกงวดงานและการส่งมอบ

งวดเงินและรายละเอียดการชาํระเงิน 

บันทึกเลขที�และวันที�ในใบสั�งซื �อสั� งจ้าง 

ระบบ E-GP
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การบริหารสัญญา บนัทึกข้อมูลส่งมอบงาน

บนัทึกข้อมูลตรวจรบังาน 

จดัทาํเอกสารเบิกจ่าย

หากผิดนัด ระบบจะคิดค่าปรบัให้
 หากค่าปรบัจะเกินร้อยละ ๑๐ 

ระบบ E-GP

1. การจดัทาํสัญญา
- รูปแบบ  
- การลงนาม 

2. การบริหารสัญญา
- การตรวจรับ (71-73)
- การแก้ไขสัญญา (136)
- การบอกเลิกสัญญา (137-138)
- การขยาย ลด งดค่าปรับ (139)

สัญญา
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“สัญญา หมายถงึ นิตกิรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที�เกิด
จากการแสดงเจตนาเสนอ สนองต้องตรงกันของบุคคล
ตั �งแต่สองฝ่ายขึ �นไปที�มุ่งจะก่อให้เกดิเปลี�ยนแปลง หรือ
ระงับนิตสัิมพันธ์”

สญัญา คืออะไร

สญัญา หมายถึง การใดๆ อนัทําลงโดยชอบดว้ยกฎหมายและ
ดว้ยใจสมคัร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสมัพนัธ ์ขึ� นระหว่าง
บุคคล เพื�อก่อ เปลี�ยนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซึ�งสิทธิ 

การจดัทาํสญัญา

1. รปูแบบ

• ตามที� กวพ.กาํหนด

• ตามที�ได้ผา่นการพิจารณาของสาํนักงานอยัการ
สงูสดุ

• ตามที�คณะรฐัมนตรีกาํหนด
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ตวัอย่างแบบสญัญาที� กวพ.กาํหนด

๑. สญัญาซื�อขาย

๒. สญัญาจะซื�อจะขายแบบราคาคงที�ไม่จาํกดัปริมาณ

๓. สญัญาซื�อขายคอมพิวเตอร์

๔. สญัญาซื�อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

๕. สญัญาจ้าง

๖. สญัญาจ้างบริการบาํรงุรกัษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์

ตวัอย่างสญัญาที� กวพ.กาํหนด (ต่อ)

๗.  สญัญาเช่าคอมพิวเตอร์

๘.  สญัญาเช่ารถยนต์

๙.  สญัญาแลกเปลี�ยน

๑๐. สญัญาจ้างผู้เชี�ยวชาญรายบคุคล หรือ จ้างบริษทั    
ที�ปรึกษา

๑๑. สญัญาจ้างที�ปรึกษาออกแบบและควบคมุงาน
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ตวัอย่างสญัญาที�เคยผ่านการพิจารณาจาก
สาํนักงานอยัการสูงสุด

๑. สญัญาจ้างให้บริการรกัษาความปลอดภยั

๒. สญัญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร

ฯลฯ

การจดัทาํสญัญา (ต่อ) 

2. ข้อตกลงเป็นหนังสือ  

- ตกลงราคา,  ส่งของ/งาน < 5 วนัทาํการ,  
กรณีพิเศษ,  วิธีพิเศษ

3. ไม่ต้องทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ  

- ซื�อ/จ้างไม่เกิน 10,000 บาท

- ตกลงราคาฉุกเฉิน
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หลักประกันสัญญา
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ 141 ข้อ 142 ข้อ 143 ข้อ 144

เงื�อนไขในสญัญา 

หลักประกันสัญญา

ประเภท
 เงนิสด
 เช็คที�ธนาคารเซ็นสั�งจ่ายซึ�งเป็นเช็คลงวันที�นั �นชําระต่อ

เจ้าหน้าที�หรือก่อนวันนั �นไม่เกิน 3 วันทาํการ
 หนังสือคํ �าประกันของธนาคารภายในประเทศ
 หนังสือคํ �าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย บริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย์ที�
ได้รับอนุญาต

 พนัธบัตรรัฐบาล

วงเงนิ : ร้อยละ 5 ของวงเงนิหรือราคาพสัดุที�จดัหา
: สําคัญเป็นพเิศษ ไม่เกินร้อยละ 10

ตั�วแลกเงิน
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ข้อหารือ ตั�วแลกเงิน ใช้เป็นหลักประกันซอง ได้หรือไม่

ข้อกฎหมาย 

- ปพพ. มาตรา ๘๙๘ ตั�วเงนิ มี ๓ ประเภท ได้แก่

(๑) ตั�วแลกเงนิ

(๒) ตั�วสัญญาใช้เงนิ

(๓) เช็ค

ตั�วแลกเงิน คือ  หนังสือตราสารซึ�งบุคคลผู้สั� งจ่ายสั� งบุคคลผู้จ่าย
ให้ใช้เงินแก่บุคคลคนหนึ�งหรือใช้ตามคาํสั� งของผู้รับเงิน

- เมื�อถึงกําหนดผู้ทรงตั�วต้องนําไปยื�นเพื�อให้ใช้เงินในวันนั �น

ตั�วสัญญาใช้เงนิ คือ

หนังสือตราสารซึ�งผู้ออกตั�ว ให้คาํมั�นสัญญาว่า จะใช้
เงนิจํานวนหนึ�งให้แก่บุคคลคนหนึ�งหรือ   ใช้ตาม
คาํสั� งของผู้รับเงนิ
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เชค็

หนังสือตราสารซึ� งบุคคลผู้สั� งจ่ายสั� งธนาคาร
ให้ใช้เงินจํานวนหนึ�งเมื�อทวงถามให้แก่บุคคล
อีกคนหนึ�ง หรือให้ใช้ตามคาํสั�งของผู้รับเงนิ

 ธนาคารเป็นผู้ใช้เงนิตามเช็ค

การรับชําระเงนิเป็นตั�วแลกเงนิหรือดราฟท์

 ตั� วแลกเงินหรือดราฟท์ที� ออกโดยธนาคาร มีลักษณะ
เช่นเดียวกับเช็คที�ธนาคารเซ็นสั� งจ่าย(เช็คประเภท ค.)    
เห็นควรให้ส่วนราชการรับชําระเงินผลประโยชน์เป็นตั� ว
แลกเงินหรือดราฟท์ได้ โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับ
เช็คที�ธนาคารสั� งจ่าย (เช็คประเภท ค.) โดยอนุโลม

(กระทรวงการคลัง ที� กค ๐๕๒๖.๕ / ว ๕๖ 

ลงวันที� ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓)
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ข้อพิจารณา

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้ใช้
หลักประกันซองอย่างหนึ�งอย่างใดตามข้อ ๑๔๑ (๑) - (๕) 

 ตั�วแลกเงิน เป็นตั�วเงินประเภทหนึ�ง ซึ�งไม่ใช่ตั�วเงินที�
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้ใช้เป็นหลักประกัน
ซองหรือหลักประกันสัญญา ดังนั �น ตั�วแลกเงินจึงไม่ใช่
หลักประกันซองตามที�กําหนดไว้ในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ ๑๔๑ ส่วนราชการไม่
อาจนํามาใช้เป็นหลักประกันซองได้

ข้อหารือ

 ผู้เสนอราคาจะใช้เงินสด และ เช็ค ตามจาํนวน
ที�ทางราชการกําหนดมาเป็นหลักประกันซอง        
ได้หรือไม่
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ระยะเวลาของหนังสือคํ �าประกันซอง

   กําหนดให้ 

– นับแต่วัน ยื�น ข้อเสนอทางเทคนิค

– ต้องไม่น้อยกว่าวัน ยืน ราคา 

– หากน้อยกว่า ถือว่า 

“ ผิดเงื�อนไขที�เป็นสาระสาํคัญ ”

การคืนหลักประกัน

 พ้นข้อผูกพนั โดยคู่สัญญาไม่ต้องร้องขอ 

แต่เจ้าหน้าที�จะต้องตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของ
พสัดุหรืองานจ้างก่อน

 การคืนหลักประกันสัญญา 

– หนังสือ นร (กวพ) 1305 / ว 8608 ลงวันที� 5 ตุลาคม 2544) 

– หนังสือ นร (กวพ) 1002 / ว 42 ลงวันที� 15 กันยายน   2532
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ตรวจสอบความชํารุดบกพร่อง ..... ใคร

๑. ให้หวัหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพสัด ุหรือผู้ได้รบั
มอบหมาย ให้ดแูล บาํรงุรกัษา มีหน้าที�ตรวจสอบ
ความชาํรดุบกพร่อง

๒. กรณีไม่มีผู้รบัผิดชอบตามข้อ ๑ ให้หน.เจ้าหน้าที�พสัด ุ           

    เป็นผู้ดแูล บาํรงุรกัษา และตรวจสอบความ ชาํรดุ
บกพร่อง

คาํพิพากษาศาลปกครองกลาง ที� อ.1618/2547

 การคืนเงินหลกัประกนัซองล่าช้า เป็นละเมิดอนั
เกิดจากการปฏิบติัหน้าที�ล่าช้า ต้องชดใช้
ค่าเสียหาย

o คืนหลักประกันซอง โดยยังไม่พ้นข้อผูกพัน 
ถือว่า ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความประมาทเลินเล่อ      
อย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
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แนวทางการพจิารณาหลักประกันซอง

 การใช้เงินสด เป็นหลักประกันซองผู้เสนอราคา
จะต้องนําเงินมาชาํระก่อนวันยื�นซองหรือในวันยื�น
ซองก่อนเวลาเปิดซองเพื�อให้เจ้าหน้าที�ออกใบเสร็จ
และนําใบเสร็จ ไปยื�น ณ สถานที�รับซอง ในเวลาที�
กําหนด 

หลักประกันซองเป็นหลักประกันสัญญา

 ว 130 ลว 20 ต.ค.2549
– หลักประกันซอง

 เงนิสด  

 เชค็ที�ธนาคารสั� งจ่ายซึ�งเป็นเชค็ลงวันที�ที�ใช้เชค็นั�นชาํระต่อเจ้าหน้าที�
หรือก่อนวันนั�นไม่เกิน 3 วันทาํการ

– ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทาํสัญญากับทางราชการ

 จะใช้หลักประกันซองเป็นหลักประกันสัญญา ได้

 ส่วนราชการจะต้องดําเนินการจัดให้มีการทาํหลักฐานการคืน
หลักประกันซองพร้อมทั �งหลักฐานการวางหลักประกันสัญญา (+ -) 
ให้แก่คู่สัญญาในวันเดียวกับวันทาํสัญญา 
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ข้อหารือ : การเปลี�ยนหลักประกันสัญญาจะกระทาํได้หรือไม่

 การเปลี�ยนหลักประกันโดยใช้เงื�อนไขเดิม สามารถ
กระทาํได้ แต่ต้องแก้ไขสัญญาด้วย

ข้อสังเกต : หลักประกัน

 ไม่เรียกหลักประกัน

 รับเงินสด ไม่ออกใบเสร็จ

 หลักประกันไม่ถูกต้องตามแบบและเงินไม่ครบ

 ไม่จัดทาํทะเบียนคุม

 คืนไม่ถูกต้อง (ก่อนหมดภาระผูกพัน หรือหมดแล้วไม่
คืน)



16

เงื�อนไขในสญัญา :  ค่าปรบั  

 ร้อยละ 0.01 – 0 .20 ของราคาพสัดทีุ�ยงัไม่ได้รบัมอบ

 ร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง สาํหรบัการจ้างที�
ต้องการผลสาํเรจ็ของงานทั �งหมด กาํหนดค่าปรบัรายวนั        
(ไม่ตํ�ากว่าวนัละ 100 บาท)

 ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง สาํหรบังานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคมีผลกระทบต่อการจราจร กาํหนดค่า ปรบั
รายวนั

กาํหนดค่าปรบั  เกินกว่าที�กาํหนด ?
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ใครเป็นผูมี้อาํนาจลงนามในสญัญา ?

• หวัหน้าส่วนราชการ

• ผูร้บัมอบอาํนาจ

• หวัหน้าเจ้าหน้าที�
พสัดุ

การจดัทาํ

การบริหารสัญญา

เจ้าหน้าที�พสัดุ

คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

ผูค้วบคมุงาน / 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

o ตามเงื�อนไข

ตรวจรบั

o ไมต่ามเงื�อนไข

ไมร่บั

ปรบั .. เร่งรดั .. แจ้งการปรบั

 เลิกสญัญา

ใคร อย่างไร

ด่วนที�สุด ที� กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๘๕๑๔ลว.๑๒ ต.ค.๔๘

หวัหน้าส่วนราชการ
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การตรวจรับพัสดุ
และ

การตรวจการจ้าง

องค์ประกอบคณะกรรมการ 

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างน้อย 2 คน

ฉบับที� 7 
พ.ศ. 2552

ลูกจ้างประจาํ .? ลูกจ้างชั�วคราว .? ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง .?

• แต่งตั �งข้าราชการ พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ

• จาํเป็นหรือประโยชน์ของทางราชการ

 แต่งตั �งบุคคลอื�นไม่เกินสองคน
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องค์ประชุม

• ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

• ประธานต้องอยู่

• ประธานไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที�ได้ .. แต่งตั �งผู้อื�น
ปฏิบัติหน้าที�แทน

มติ

ไม่เห็นด้วยต้องแย้ง

ต้องเอกฉันท์

การตรวจรบัพสัดุ

ใครเกี�ยวข้อง ?

 ผู้ตรวจรบัพสัดุ

 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

 หวัหน้าเจ้าหน้าที�พสัดุ

 หวัหน้าส่วนราชการ
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การตรวจรับพัสดุ : ข้อ 71

 เป็นหน้าที�ของคณะกรรมการ

 ตรวจรับสิ�งของให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 

 มตคิณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ต้องเอกฉันท์

 รายงานหวัหน้าส่วนราชการ

  บางคนไม่ยอมรับ ให้ทาํความเหน็แย้ง เสนอ หวัหน้าส่วน
ราชการ

  หวัหน้าส่วนราชการ สั� งให้รับ ถือว่าถูกต้องครบถ้วน        
จงึให้รับไว้แล้วมอบให้เจ้าหน้าที�พสัดุ

 ออกใบตรวจรบั

การตรวจรบัพสัดุ

• สถานที�ตรวจรบั

– ที�ทาํการของผู้ใช้พสัดุ

– สถานที�ซึ�งกาํหนดไว้ในสญัญา

– สถานที�อื�นที�ได้รบัอนุมติัจากหวัหน้าส่วนราชการ
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ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ

 ตรวจรับในวันที�คู่สัญญานําพัสดุมาส่งมอบ และให้
ดาํเนินการให้เสร็จโดยเร็วที�สุดอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทาํการ
นับแต่วันที�คู่สัญญานําพัสดุมาส่งมอบ

 ยกเว้น การตรวจทดลอง ตรวจสอบในทางเทคนิค ทาง
วิทยาศาสตร์

 ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผล ความ
จาํเป็นพร้อมกับสําเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบ

( นร 1305 / ว 5855 ลว 11 กรกฎาคม 2544)

ข้อพงึระวังของคณะกรรมการตรวจรับ

 การใช้ดุลพินิจ

 การตรวจรับต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา

 การแก้ไขสัญญา 

 การปรับ

 การงด ลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา

 การบอกเลิกสัญญา
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กรณีศึกษา : การตรวจรับพัสดุ

ผู้ขายพร้อม ... ผู้ซื �อไม่พร้อม ?

 ส่วนราชการทาํสัญญาซื �อพัสดุ จาํนวน 30 หน่วยพร้อม
ติดตั �ง โดยมีหนังสือคํ �าประกันธนาคารเป็นหลักประกันสัญญา

 ผู้ขายส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั �งในกําหนดเวลา จาํนวน 20 
หน่วย และอีก 10 หน่วย สถานที�ติดตั �งของส่วนราชการไม่
พร้อมที�จะให้ติดตั �ง
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ผู้ขายพร้อม ... ผู้ซื �อไม่พร้อม ?

 แนววินิจฉัย

ได้ /  แก้

 คาํถาม

 ขอเปลี�ยนหลักประกันโดยลดวงเงินได้ หรือไม่

 ต้องแก้ไขสัญญา หรือไม่

 ตรวจรับและขอเบิกเงินก่อน โดยหักค่าติดตั �ง ได้หรือไม่

พสัดุไม่ถูกต้อง รับได้หรือไม่ ?

 ส่วนราชการทาํสัญญาซื �อพัสดุ ปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบพัสดุ
เป็นของเก่า บางชนิดไม่ถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจึงไม่ทาํการตรวจรับ และส่วนราชการได้บอก
เลิกสัญญา ขอให้ผู้ขายไปรับพัสดุในเวลาที�กําหนด

 ผู้ขายเพิกเฉย หรือมอบพัสดุที�ถูกยกเลิกสัญญาให้กับทาง
ราชการ
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พสัดุไม่ถูกต้อง รับได้หรือไม่ ?

 คําถาม

 ผู้ขายเพกิเฉยไม่ตดิต่อขอรับพสัดุกลับคืนในเวลาที�กําหนด  จะยดึ
เป็นของทางราชการได้หรือไม่

 ส่วนราชการจะเพิ�มข้อความว่า “หากผู้ขายไม่นําพสัดุกลับคืนใน
เวลาที�ส่วนราชการกําหนด ถือว่าสละกรรมสิทธิ�ในพสัดุ และ
กรรมสิทธิ�ตกเป็นของส่วนราชการทนัท ีโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ”  ได้หรือไม่  

 ผู้ขายมอบพสัดุที�ถูกยกเลิกสัญญา จะรับได้หรือไม่

พสัดุไม่ถูกต้อง รับได้หรือไม่ ?

 แนววินิจฉัย

??????????
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การตรวจการจ้าง

ใครเกี�ยวข้อง ?
 ผูต้รวจรบังานจ้าง 

 ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง

 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

 หวัหน้าเจ้าหน้าที�พสัดุ

 หวัหน้าส่วนราชการ

ผู้ควบคุมงาน : ข้อ 73

 ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา

 ควบคุมงาน ณ สถานที�ที�กําหนดทุกวัน

 จดบันทกึสภาพการปฏิบัตงิาน

 รายงานผลการปฏิบัตงิานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างใน 3 วัน
นับแต่วันส่งงาน

 สั� งพกังาน

– แบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญาขัดกัน

– ไม่มั�นคงแขง็แรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างหรือไม่ปลอดภยั
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การตรวจการจ้าง : ข้อ 72

 เป็นหน้าที�คณะกรรมการ

 ตรวจงานที�ผู้ รับจ้างได้ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญา 

 หากไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและหรือข้อกําหนดในสัญญา ..... รับ
ไม่ได้  

การตรวจการจ้าง (ต่อ)

+ การตรวจรับไม่ถูกต้องตามรูปแบบ รายการละเอียด           
ที�กําหนด  ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  

+ ส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ 

+ หากเป็นการทุจ ริตจะต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง       
ส่วนราชการและผู้รับจ้าง

 การตรวจรับที�ถูกต้องและสมบูรณ์ ..... หัวหน้าส่วนราชการ
ได้รับทราบหรือเห็นชอบแล้ว 

  การตรวจรับที�สมบูรณ์แล้ว .....ยกเลิกไม่ได้  
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ระยะเวลาการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
และตรวจรับพัสดุ
( นร 1305 / ว 5855 ลว 11 กรกฎาคม 2544)

ระยะเวลาตรวจการจ้างงานก่อสร้าง : แบบราคาเหมารวม
ทุกราคาค่างาน

 ผู้ควบคุมงาน

– งวดงาน 3 วัน

– งวดสุดท้าย  3 วัน

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

– งวดงาน 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วัน
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ระยะเวลาตรวจการจ้างงานก่อสร้าง : แบบราคาต่อหน่วย
ราคาค่างานไม่เกิน 30 ล้านบาท
 ผู้ควบคุมงาน

– รายงวด 4 วัน

– ครั�งสุดท้าย  8 วัน

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วัน

ระยะเวลาตรวจการจ้างงานก่อสร้าง : แบบราคาต่อหน่วย
ราคาค่างานไม่เกิน 60 ล้านบาท
 ผู้ควบคุมงาน

– รายงวด 8 วัน

– ครั�งสุดท้าย 12 วัน

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วัน

ระยะเวลาตรวจการจ้างงานก่อสร้าง : แบบราคาต่อหน่วย
ราคาค่างานไม่เกิน 100 ล้านบาท
 ผู้ควบคุมงาน

– รายงวด 12 วัน

– ครั�งสุดท้าย 16 วัน

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วัน

ระยะเวลาตรวจการจ้างงานก่อสร้าง : แบบราคาต่อหน่วย
ราคาค่างานเกิน 100 ล้านบาทขึ �นไป
 ผู้ควบคุมงาน

– รายงวด 16 วัน

– ครั�งสุดท้าย 20 วัน

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วัน
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การจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ว 106 ลว 20 ก.ค.2548 และ ว 401 ลว 10 ต.ค. 2548

 ส่งมอบงานตามงวด

 ขอรับเงนิก่อนมีการตรวจรับ

 เบิกจ่ายไปก่อนโดยยงัไม่ต้องตรวจรับ

 จ่ายใน 3 วัน

 คู่สัญญา

– กรอกข้อความและลงลายมือชื�อในแบบสัญญา

– มีหนังสือคํ �าประกันของธนาคารในประเทศ

– เมื�อรับงานถูกต้องแล้ว คืนหนังสือคํ �าประกัน

กรณีศึกษา : การตรวจงานจ้าง
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กรณีศึกษา

การส่งมอบงาน ..... ส่งให้ใคร ?

นร.(กวพ) ๑๓๐๔/๓๓๐๒ ลว ๓ เม.ย.๒๕๔๐

 ผู้ว่าจ้าง
 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน
 ส่วนราชการ

นร.(กวพ) ๑๓๐๕/ว๕๘๕๕ ลว ๑๑ ก.ค. ๒๕๔๔

ฉันผิดด้วยเหรอที�ไม่ออกไปตรวจงานจ้าง

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที� อ. ๕๘๓-๕๘๔/๒๕๕๔ 



31

คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัตหิน้าที�โดยขาด
ความระมัดระวัง ไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างในขณะที�ผู้

รับจ้างกําลังปฏิบัตงิานตามสัญญาเพราะเชื�อตาม
รายงานการปฏบิัตงิานของผู้ควบคุมงาน 
เนื�องจากไม่มีประเดน็หรือข้อสงสัย ที�จะเป็นเหตุให้ต้อง
ออกไปตรวจงานจ้างก่อนลงชื�อตรวจรับงานและทาํให้
ทางราชการเสียหาย ซึ�งข้ออ้างดังกล่าวจะทาํให้พ้นความ
รับผิดได้หรือไม่ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรบังานจ้างเมื�อเห็น
ว่าถกูต้องครบถ้วน ตามสญัญา โดยไม่ออกตรวจงานจ้างจริง 
อาศยัเพียงข้อรายงานของนายช่างโยธาซึ�งทาํหน้าที�ผู้ควบคมุ
งาน และเป็นพนักงานใหม่อยู่ระหว่างทดลองงาน แต่หลงัจาก

หน่วยงานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รบัจ้าง จึงทราบว่า ปริมาณ
ดิน ที�นํามาถมไม่ครบถ้วนตามสญัญาที�กาํหนด

ทาํให้หน่วยงานต้องสญูเงินจาํนวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท 
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กระทรวงการคลัง เหน็ว่า 

คกก.กระทาํโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
เนื�องจาก คกก.มีหน้าที�จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้รับจ้าง และใบรายงานการปฏิบัตงิานของผู้ควบคุมงาน
ด้วยความละเอียดถี�ถ้วนเพื�อให้เป็นไปตามสัญญา มใิช่
เพียงแต่ตรวจใบรายงานและเชื�อถือรายงานของผู้ควบคุม
งานโดยมไิด้พจิารณาตรวจสอบความถูกต้อง อันเป็นการ
กระทาํละเมดิต่อหน่วยงานให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  เหน็ว่า

สาเหตุที�ไม่ออกตรวจสถานที�เป็นเพราะเมื�อ
พจิารณารายงานการปฏิบัตงิาน ของผู้ควบคุมงานแล้ว
เหน็ว่างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ไม่มี
ข้อโต้แย้งใดๆ ว่า การถมดนิไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตาม
หลักวชิาช่างที�ดีหรือไม่ ทั �งสภาพพื �นดนิเป็นป่า มีความสูง
ตํ�าไม่เท่ากัน ดนิไม่ได้ขาดหาย และตนไม่ใช่ผู้เชี�ยวชาญ 
ไม่อาจยืนยันว่าปริมาณดนิที�ถมถูกต้องหรือไม่ 
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ข้อเทจ็จริง

เมื�อข้อเทจ็จริงเป็นที�รับกันว่าในขณะผู้รับจ้างกําลังปฏบัิตงิาน ตาม

สัญญา คณะกรรมการไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้าง เพราะได้พจิารณารายงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วเหน็ว่า ไม่มีประเด็นข้อสงสัยตามระเบียบ

แต่รายงานการปฏิบัตงิานของผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทกึเพื�อ
รายงานการปฏิบัตงิานว่าในวันที� ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการตามสัญญาจ้างมี
รถบรรทุกขนดินเข้ามาจาํนวนกี�คัน แต่ละคันบรรทุกดินจาํนวนกี� ลูกบาศก์เมตร 
เพราะการจดบันทกึและรายงานผลการปฏบัิตงิานอย่างละเอียดย่อมทาํให้
รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้ว่าขณะนั�นได้ถมดินไปแล้วกี� ลูกบาศก์
เมตร อันจะเป็นพยานหลักฐานอ้างองิเพื�อทาํการตรวจสอบจาํนวนดินใน
เบื �องต้นได้ว่าการดาํเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างคืบหน้าและเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในสัญญาหรือไม่ 

ซึ�งหากคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก็จะเหน็ข้อสงสัยในการรายงานการปฏบิัตงิานและ
ออกไปตรวจงานจ้างเพื�อดูว่าการดาํเนินงานเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกาหนด ในสัญญาหรือไม่ 

ข้อเทจ็จริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทาง
ละเมิดและสาํนักงานโยธาธิการจังหวัดซึ�งเป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นหลักฐาน
ยืนยันได้ชัดเจนว่าจาํนวนดินที�ถมไม่ครบตามสญัญา ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏบิตัิ
ตามสัญญา การตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จึงไม่เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว เนื�องจากเป็นการตรวจรับการจ้างที�ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที�
กาํหนดไว้ในสัญญา และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ว่า ไม่สามารถยืนยัน
ปริมาณดินที�ถมถูกต้องตามสัญญา โดยหน้าที�แล้วก็ควรที�จะดาํเนินการแจ้งให้
ผู้เชี�ยวชาญเข้าตรวจสอบในการตรวจรับงานจ้างร่วมได้ เพื�อป้องกันความเสียหายที�
จะเกิดขึ �นแก่รัฐ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ดาเนินการแต่อย่างใด 
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ศาลปกครอง

พฤติการณ์ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเป็นการ
กระทาํที�ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที�ถูกต้อง
ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ�งปฏิบัติหน้าที�
คณะกรรมการตรวจการจ้างที�จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่า
นั �นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทาํโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงทาํให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย 
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ตาม
มาตรา ๔๒๐ แห่ง ปพพ. และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
วรรคหนึ�ง แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ศาลปกครอง

ผู้ที�ทาํหน้าที�เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ซึ�งการที�กฎหมายกา
หนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างก็โดยมีเจตนารมณ์ที�จะ ให้การ
ตรวจรับผลงานที�ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานจงึมีหน้าที�ตรวจสอบ
รายงานการปฏิบัตงิานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี�ถ้วนและ
ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัตงิาน
ของผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
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ดังนั�น คณะกรรมการตรวจการจ้างจงึไม่เพียงแต่ตรวจรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี�ถ้วนเท่านั �น หากเหน็ว่ารายงาน 
มีข้อบกพร่องหรือมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างเพื�อดูว่าการดําเนินงาน
ของผู้รับจ้างเป็นไปตามรายละเอียด ของสัญญาหรือข้อกาหนดในสัญญา
หรือไม่ 

นอกจากนี � หากเหน็ว่าไม่มีความเชี�ยวชาญในการตรวจสอบงานได้อย่าง
ครบถ้วน ก็ควรจะดําเนินการเพื�อให้ผู้เชี�ยวชาญในเรื�องนั�นๆ เข้ามาตรวจสอบ 
เพราะการที�ราชการได้รับความเสียหาย อันเนื�องมาจากการไม่ใช้ความ
ระมัดระวังและไม่ตรวจสอบงานจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบตามวสัิยและ
พฤติการณ์ การทาํหน้าที�เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ย่อมเป็นการกระทาํโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที�กรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับผดิชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที� พ.ศ. ๒๕๓๙ 

การตรวจรับงานจ้าง

 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที�ต้องตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา

 คณะกรรมการตรวจการจ้างรับรองว่าผู้รับจ้างทาํงานแล้วเสร็จ ทั �งที�
งานยงัไม่แล้วเสร็จตามข้อกําหนดในสัญญา เป็นเหตุให้รัฐต้องจ่ายเงนิ
ค่าจ้างเตม็จาํนวน แต่ได้รับงานน้อยกว่าที�กําหนด  ในสัญญา เป็นการ
กระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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การตรวจงานจ้าง
(คาํพิพากษาศาลปกครองปกครองกลาง 

ที� 83/2549)

ประธานกรรมการตรวจรับ เสนอความเห็นให้ขยาย
ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยเข้าใจว่ามีเหตุขยายเวลาได้ตาม
กฎหมาย  แม้จะเป็นการประมาทเลินเล่อไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังเท่าที�ควร ทาํให้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับค่าปรับ
ตามสัญญา แต่ไม่ถึงขนาดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
จงใจทาํให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย

ข้อเทจ็จริง 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายงานข้อเท็จจริงว่า พื �นที�ก่อสร้าง
มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทาํให้นํ �าท่วมผู้รับจ้างไม่
สามารถทาํงานก่อสร้างได้ จึงมีเหตุที�ทาํให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัยที�จะขยายเวลาตามสัญญาได้ตามระเบียบ ไม่ใช่ที�จะ
ช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ไม่ต้องเสียค่าปรับ และไม่ปรากฏว่ามีการ
ทุจริตต่อหน้าที�ราชการ



37

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั �งให้เป็นปลัดเทศบาลและแต่งตั �งให้

เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างประมาณสองปีเศษซึ�ง
นับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เกี�ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ไม่มากนักและไม่ปรากฏว่าได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับ
การบริหารงานพัสดุโดยตรง แม้หน่วยงานจะได้แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบก็เป็นเพียงการชี �แจงแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับ
การบริหารงานพัสดุในภาพรวมเท่านั �น ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่อาจ
เข้าใจระเบียบได้อย่างถ่องแท้ 

นอกจากนี �ผู้รับจ้างได้ดาํเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ซึ�งแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที�เพื�อ
ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที�อาจเกิดขึ �น

ศาลเห็นว่า .....
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ผู้ฟ้องคดีปฏิบัตหิน้าที�เสนอความเหน็ ให้ขยายเวลา

โดยประมาทเลินเล่อที�ไม่ได้ความระมัดระวังเท่าที�ควรซึ�ง
บุคคลในภาวะเช่นนั�นจักต้องมีตามวสัิยและพฤตกิารณ์ 
แต่ไม่ถงึกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจที�ทาํ
ให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย

ดังนั �น คาํสั� งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงให้เพกิถอนคาํสั� งให้ชดใช้เงนิ

การเปลี�ยนแปลงงานจ้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานใช้อาํนาจ  ในการ
สั� งแก้ไขเปลี�ยนแปลงรูปแบบของงานตามสัญญา ให้แตกต่างไป
จากแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด ในสัญญาและเกิด
ความเสียหายขึ �น 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิด ในความเสียหายนั �นหรือไม่ ? เพียงใด ? 

คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. 351/2556 
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 ผู้ว่าจ้างทาํสัญญาจ้างผู้รับจ้าง ให้ซ่อมทางหลวงบริเวณ ที�ถูกอุทกภัย โดย
ผู้รับจ้างได้ใช้เงนิสดเป็นหลักประกันการปฏบัิตติามสัญญา ผู้รับจ้างได้ทาํงาน
ตามสัญญาและส่งมอบงานเมื�อวันที� 13 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการตรวจการ
จ้างตรวจรับงานเมื�อวันที� 15 ตุลาคม 2546 ต่อมาในระหว่างการรับประกันความ
ชาํรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญาพบว่าทางหลวงดังกล่าวถูกนํ �ากัดเซาะ
ฐานรากสะพานชาํรุดเสียหาย นายช่างแขวงการทางจงึมีหนังสือ ลงวันที� 24 
สิงหาคม 2547 แจ้งให้ผู้รับจ้างทาํการแก้ไขเนื�องจากการที�สะพานพงัเพราะผู้
รับจ้างใช้วัสดุที�ไม่ถูกต้อง แต่ผู้รับจ้างเพกิเฉย จนกระทั�งสะพานได้พังทลายลง
เมื�อวันที� 9 กันยายน 2547 กรมทางหลวงจงึทาํการแก้ไขซ่อมแซมเองคาํนวณ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ 1,900,000 บาท โดยได้ยดึเงนิคํ �าประกันการปฏิบัติตามสัญญา
คงเหลือเงนิที� ผู้รับจ้างต้องชดใช้อีกจาํนวนเงนิจงึขาดอยู่ 1,816,436 บาท จงึ
ขอให้ศาลมีคาํพพิากษาหรือคาํสั� งให้รับจ้างชดใช้เงนิจาํนวนดังกล่าว 

• ผู้รับจ้างโต้แย้งว่า ได้ปฏิบัติงานตามคาํสั� งและภายใต้ดุลพินิจ
ของผู้ควบคุมงานเนื�องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้างบริเวณ
สะพานโดยนํ �าป่าไหลลากพัดเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทับถม 
RC. Box Culvert หรือท่อระบายนํ �าสี�เหลี�ยม ทาํให้ทุบรื �อออกไม่
หมด และพบหินขนาดกว้างไม่สามารถขุดดินหรือเจาะเพื�อทาํ
ฐานรากสะพานได้ จึงได้แจ้งผู้ควบคุมงานและได้รับอนุญาต
จากผู้ควบคุมงานให้เปลี�ยนแปลงรูปแบบได้ โดยได้ปรับดินถม
ทับท่อ RC. Box Culvert และก่อสร้างตอม่อฐานรากแผ่และ
ดาด ค.ส.ล. บนพื �นดินที�ปรับถม จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เอกสารแนบท้ายสัญญากําหนดให้ทุบรื�อ RC. Box Culvert ซึ�ง
ผู้ รับจ้างได้ก่อสร้างอยู่เดิมในบริเวณใต้สะพานที�จะทาํการก่อสร้างออกก่อนการก่อสร้างตอม่อฐาน
รากของสะพาน และสร้างสะพานพร้อมทาดาด ค.ส.ล. ท้องคลองใต้สะพาน แต่ผู้ รับจ้างได้ก่อสร้าง

สะพานโดยไม่ทุบรื�อท่อ RC. Box Culvert ออกให้มด แต่ได้ปรับดินถมทบัท่อ RC. Box 
Culvert และก่อสร้างตอม่อฐานรากแผ่และดาด ค.ส.ล. บนพื �นดินที�ปรับถมซึ�ง    ไม่ถูกต้องตาม
แบบรูปรายการและข้อกําหนดในสัญญา แม้การก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
งานของผู้ ฟ้องคดีได้เปลี�ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างสะพานเป็นตอม่อแบบฐานรากแผ่ได้ แต่ก็เป็น
การปฏบิตัิงานตามคาํสั�งของผู้ควบคุมงานที�สั�งการไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดใน
สัญญาและไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการสําหรับงานก่อสร้าง ประกอบกับผู้ รับจ้างตกลงทาํ
สัญญารับจ้างทาํงานซ่อมทางที�ถูกอุทกภัย ย่อมทราบอยู่ก่อนแล้วว่าบริเวณที�ก่อสร้างมปัีญหา
อุทกภัยสูงต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการและตามแบบที�ผู้ ว่าจ้างกําหนด
ตามสัญญา เมื�อผู้รับจ้างทาํการก่อสร้างสะพานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดใน

สัญญาที�เกี�ยวข้องกับความมั�นคงแขง็แรงของสะพาน จงึไม่อาจปฏิเสธความรับผิด
ตามสัญญาและต้องรับผิดในความเสียหายที�เกิดขึ �นตามสัญญา

นอกจากนี � แม้ผู้ควบคุมงานจะมีอํานาจสั� งเปลี�ยนแปลงงานตามสัญญา แต่การ
ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวต้องให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาด้วย เมื�อผู้
รับจ้างไม่ทุบรื �อ ท่อ RC. Box Culvert ออกให้หมดและก่อสร้างฐานรากแผ่ของสะพาน
ไม่ถกูต้องตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้รับรองว่าได้ทุบรื �อท่อ RC. Box Culvert หมดแล้ว 
และสั� งให้เปลี�ยนแปลงจากแบบก่อสร้างแบบฐานเสาตอกมาเป็นแบบฐานรากแผ่ จงึเป็น
การตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด จงึเป็นกรณี
ที�ความชํารุดบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ �นจากกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานสั� งให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงงานตามสัญญา จงึถอืว่ามีส่วนทําให้เกิดความเสียหายด้วย 
ผู้ว่าจ้างในฐานะผู้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จงึต้องรับผิดใน
ความเสียหายที�เกิดขึ �นด้วย แต่ความเสียหายเกิดจากการที�ผู้รับจ้าง ซึ�งเป็นผู้มีอาชีพในการ
ก่อสร้าง ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดงานจ้างเหมาทําการซ่อมทางที�ถกูอุทกภัยและรายการ
ละเอียดต่อท้ายสัญญา ซึ�งเป็นสาเหตุหลักของการพังของสะพาน      ผู้รับจ้างจงึต้องรับผิด
ในความเสียหายส่วนใหญ่ที�เกิดขึ �น 
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ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องรับผิดเพียงใด ? 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. 351/2556 )

--------------------------------------------------------

การใช้อํานาจของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน แม้ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะให้อํานาจ ในการสั� งเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที�เห็นสมควร ก็มิได้หมายความว่าจะใช้ดุลพินิจ ได้ตาม
อําเภอใจ เพราะการใช้อํานาจดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้รูปแบบและรายละเอียดของสัญญา 

ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน     จงึควรที�
จะศึกษารูปแบบและรายละเอียดของสัญญาให้เข้าใจชัดเจน 

นอกจากนี � ในส่วนผู้มีอํานาจแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้อง
แต่งตั �งผู้มีความรู้ความเชี�ยวชาญในเรื�องนั �นๆ เพื�อให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างหรือผู้
ควบคุมงาน ใช้อํานาจหน้าที�ของตนด้วยความระมัดระวังภายใต้ความรู้ความเชี�ยวชาญของ
ตน

สญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง

• ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงนิค่าจ้างเป็นจาํนวนเงนิที�กําหนดใน
สัญญา โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกาํหนดจ่ายเงนิเป็นงวด ๆ

• การทาํสัญญาแบบราคาเหมารวม เจตนารมณ์ของคู่สัญญาต้องการที�จะเหมา
จ่าย โดยถือเอาผลสําเร็จของงานเป็นสําคัญ โดยไม่คาํนึงถงึปริมาณงานที�ทาํ
จริงว่าจะมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานที�ได้คาํนวณไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคา  

• ทาํงานจริงมากกว่าที�กําหนดในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ผู้รับจ้างไม่
สามารถเรียกร้องเงนิค่างานเพิ�มขึ �นจากผู้ว่าจ้างได้ 

• ทาํจริงน้อยกว่าที�กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ผู้ว่าจ้างก็ต้อง
จ่ายเงนิให้ผู้รับจ้างเต็มตามวงเงนิในสัญญา  
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ตัวอย่าง
• สัญญากาํหนดความยาวเสาเข็มต้นละ ๑๒ เมตร  
• การก่อสร้างจริงใช้ความยาวเสาเข็มที� ๗ เมตร และ ๙ เมตร 
สามารถรับนํ �าหนักได้ตามข้อกาํหนด 
• ผู้ว่าจ้างจึงต้องจ่ายเงนิค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเต็มตามสัญญา ไม่
สามารถปรับลดเงนิค่าเสาเข็มลงได้ เว้นแต่สัญญาจะกาํหนด
เป็นอย่างอื�น (คืนเสาเข็มตามราคากลาง)
• คู่สัญญามีสิทธิที�จะตกลงแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาได้ 
(ข้อ ๑๓๖)
• กรณีที�ไม่สามารถตกลงกันได้ และทาํให้ทางราชการต้องเสีย
ผลประโยชน์  ย่อมเป็นความรับผิดของส่วนราชการ

นร (กวพ) 1204 / ว 11542 ลงวันที� 2 ธันวาคม 2539

• ให้ส่วนราชการสํารวจและกําหนดปริมาณงานดินถม งาน
ดินตัก ในแบบรูปรายการละเอียดให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง

• การสํารวจสภาพดินในสถานที�ก่อสร้างเพื�อกําหนดแบบรูป
รายการละเอียดในงานฐานรากต้องแน่นอนชัดเจน
โดยเฉพาะความสั�นยาวและขนาดของเสาเข็ม ที�อาจทําให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงราคาค่างานก่อนเริมดําเนินการจัดจ้าง
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• กรณีไม่อาจกําหนดแบบรูปรายการละเอียดของฐานราก ให้
แน่นอนได้ จาํเป็นต้องให้มีทางเลือกในการเปลี�ยนแปลง
รายการตามสภาพของการก่อสร้างได้  ให้กําหนดเงื�อนไข
เป็นทางเลือกตั �งแต่ต้น และชั �นเสนอราคาและการพิจารณา
ของทางราชการ ให้มีการกําหนดราคาค่าจ้างในส่วรต่าง ๆ 
ให้ชัดเจนและระบุไว้เป็นส่วนหนึ�งของสัญญาด้วย

หากจาํเป็นต้องแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาในรายการฐานราก
ใช้ข้อ 136 ตกลงในเนื �องาน ราคาและระยะเวลาที�เปลี�ยนแปลง
พร้อมกันไป

นร (กวพ) 1204 / ว 11542 ลงวันที� 2 ธันวาคม 2539

นร (กวพ) 1204 / ว 11542 ลงวันที� 2 ธันวาคม 2539

• การประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเคร่งครัด 

• การทาํสัญญาแบบราคาเหมารวม ส่วนราชการควรนํา
หลักเกณฑ์ตามนัยหนังสือเวียนไปกําหนดเป็นเงื�อนไขไว้ใน
เอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย
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การแก้ไขสัญญา

การแก้ไข สัญญา (ข้อ 136)

 หลัก ลงนามแล้ว แก้ไม่ได้

 ยกเว้น

– จาํเป็นโดยไม่ทาํให้ทางราชการเสียประโยชน์

– เป็นการแก้ไขเพื�อประโยชน์แก่ทางราชการ

 หากจาํเป็นต้องเพิ�มหรือลดวงเงิน หรือเพิ�มหรือลด
ระยะเวลา ให้ดาํเนินการไปพร้อมกัน

 เป็นอาํนาจหัวหน้าส่วนราชการ
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การแก้ไขสัญญา

ผู้รับรอง : สถาปนิก/วิศวกร 

ผู้เสนอ    : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

การเพิ�มวงเงนิ

• การเพิ�มหรือลดวงเงิน หมายความถึง การเพิ�มหรือลด
วงเงินที�นอกเหนือจากยอดเงินตามสัญญาเดิม อันเป็น
ผลสืบเนื�องจากการแก้ไขสัญญา

• การแก้ไขสัญญา (ข้อ 136) ให้พิจารณาการแก้ไขสิ�งของ 
หรือเนื �องานตามสัญญาเป็นหลัก 
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การแก้ไขสัญญา

การแก้ไขสัญญา ดาํเนินการในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ 
แม้จะล่วงเลยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็
ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดาํเนินการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
ก่อนที�คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ทาํการตรวจรับพสัดุหรือตรวจงานจ้างไว้
ใช้ในราชการ

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงหลักประกันสัญญา ใช้
หลักการเช่นเดยีวกัน ต้องมีการแก้ไขสัญญาด้วย

การแก้ไขสัญญา

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง 

ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 136 ….. มีความจาํเป็นโดยไม่ทาํให้    
ทางราชการเสียประโยชน์หรือเพื�อประโยชน์แก่ทางราชการ 
ดาํเนินการได้  ก่อนการตรวจรับ



47

การแกไ้ขสญัญาหลงัจากผิดสญัญาแลว้  เมื�อไม่กาํหนด           
วนัส่งมอบไวใ้นสญัญาที�แกไ้ขใหม่ จงึไม่อาจคิดค่าปรบัได้

การแกไ้ข /เปลี�ยนแปลงสญัญา ภายหลงัจากครบกาํหนดส่งมอบงาน
ตามสญัญาแลว้

-โดยไม่ไดก้ําหนดเวลาส่งมอบกนัใหม่ 

ถือไดว้่า       สัญญาจา้งดังกล่าวไม่มีกาํหนดวนัส่งมอบเมื�อใดไวด้ว้ย 

อนัมีผลทําให ้ยงัถือไม่ไดว้่าผูรั้บจา้งผดินัดชําระหนี� ในการส่งมอบงาน  

ประกอบกบัตามสญัญาที�แกไ้ขเพิ�มเติม  ก็มิไดม้ีการตกลงในการสงวนสิทธิ�
เรียกค่าปรบัจากผูร้บัจา้งไวใ้นสญัญาที�แกไ้ขใหมด่ว้ย  

กรณีนี� กรมฯ จึงไม่อาจเรียกค่าปรบัในส่วนของการที�ส่งมอบงานล่าชา้จากผู ้
รบัจา้งได ้

กรณีศึกษา

ก่อสร้างทางเสร็จ แต่เสาไฟฟ้าชนิดกลมผลิตไม่ทัน(ขาด
แคลน) ถ้ารอผู้รับจ้างจะถูกปรับหลายวัน จะขอแก้ไขสัญญา
เป็นเสาชนิด ๒๐เหลี�ยม เพื�อให้ถนนมีแสงสว่างตามมาตรฐาน 
จะเป็นการช่วยผู้รับจ้าง ?

นร (กวพ) ๑๒๐๔/๕๓๕๙ ลว ๓๑ พ.ค. ๒๕๓๗

 ข้อ ๑๓๖

คุณสมบัติมีความมั�นคงแข็งแรงเทียบเท่าตามสัญญา 
ผู้รับจ้างยินยอมลดราคา
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การปรับ : ข้อ 138 / ข้อ 134 

 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง

 ต้องมีการปรับ

 พิจารณาตามเงื�อนไขที�กําหนดในสัญญา

  เมื�อครบกาํหนดส่งมอบ .. แจ้งการเรียกค่าปรบั

  เมื�อส่งมอบ .. ให้บอกสงวนสิทธิ� การเรียก
ค่าปรบัในขณะรบัมอบ

การคิดค่าปรับ

 ผู้ขายส่งมอบสิ�งของ ผู้ซื �อย่อมมีหน้าที�ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน   ตาม
สัญญา หากไม่ถูกต้อง ผู้ซื �อต้องแจ้งให้ผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ขายต้องรีบ
แก้ไขแล้วส่งมอบพัสดุที�แก้ไขถูกต้องแล้ว ให้แก่ผู้ซื �อ 

 การส่งมอบพัสดุและการตรวจรับพัสดุ หากล่วงเลยกําหนดเวลาส่งมอบ
ตามสัญญา การคิดคํานวณค่าปรับต้องคิดนับแต่วันถัดจากวันครบกาํหนด
ส่งมอบของตามสัญญาจนถึงวันที� ผู้ขายได้นําสิ�งของมาส่งมอบถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา โดยหักระยะเวลาที� ผู้ซื �อได้ใช้ไปในระหว่างการทํา
การตรวจรับออกจากระยะเวลาของความล่าช้า ถือว่าช่วงระยะเวลาที�อยู่
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการผู้ซื �อ เป็นเหตุที� เกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของส่วนราชการ     ที� ส่วนราชการผู้ซื �อจะพิจารณาลด งด 
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้
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การคิดค่าปรบั

วันครบ
กาํหนด

ส่งมอบพัสดุ

(ระยะเวลาการ
ตรวจรับ....วัน)    

ไม่นับ

(นับถดัวนัครบกาํหนด)

ถูกต้อง ครบถ้วน

ตรวจรบั

ไม่ปรบั

วันครบกําหนด วันส่งของ ๑ วันตรวจรับ 1 วันส่งของ ๒ วันตรวจรับ 2

การคิดค่าปรบั = ?

 .. วัน .. วัน  ..วัน  .. วัน

คกก.ตรวจรับ คกก.ตรวจรับ

11 ก.พ. 15 ก.พ.
1 ก.พ.

5 มี.ค.
30 เม.ย.

วนัหยดุ (ระยะเวลาการ
ตรวจรับ....วัน)    

ไม่นับ

(ระยะเวลาการ
ตรวจรับ....วัน)    

ไม่นับ

ถูก
ต้อง
 ครบ
ถ้วน

ไม่ปรบั
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วิธีคิดค่าปรบังานซื� อและจา้งทําของ
 ตวัอย่าง สญัญามูลค่า ๑ ลา้นบาท อตัราค่าปรบัรอ้ยละ๐.๑๐ กําหนดส่งมอบ

พสัดุ/งาน ไว ้ ๓ งวด งวด๑,๒งวดละ ๒.๕ แสน งวดสุดทา้ย ๕ แสน คิด
ค่าปรบัตามจํานวนสิ�งของที�ยงัไม่ไดร้บัมอบ

 ผูข้าย/ผูร้บัจา้งส่งมอบทั�ง ๓งวด หลงัจากผิดสญัญาแลว้

งวดที�๑ ๑ล.X ๐.๑๐Xจํานวนวนันบัถดัจากครบกําหนดสญัญาถงึวนัส่งมอบ
๑๐๐

งวดที�๒ ๗.๕แสนX๐.๑๐Xจํานวนวนันบัถดัจากส่งมอบงวด ๑ถงึวนัส่งมอบงวด ๒

๑๐๐

งวดที�๓ ๕แสนX๐.๑๐X จํานวนวนันบัถดัจากส่งมอบงวด ๒ ถงึวนัส่งมอบงวด ๓

๑๐๐

99

วิธีคิดค่าปรบังานจา้งก่อสรา้ง

ตวัอย่าง 
 สญัญามูลค่า ๑ ลา้นบาท อตัราค่าปรบัวนัละ๑,๐๐๐บาท กําหนด

ส่งมอบไว ้ ๓ งวด   งวด ๑, ๒  งวดละ ๒.๕ แสน งวดสุดทา้ย ๕ 
แสน                                                ผูร้บัจา้งส่งมอบทั�ง ๓ 
งวด หลงัจากที�มีการผิดสญัญาแลว้

งวดที�๑     ๑,๐๐๐ X   จํานวนวนันบัถดัจากครบกําหนดสญัญา  
                 ถึงวนัส่งมอบ
งวดที�๒      ๑,๐๐๐X   จํานวนวนันบัถดัจากส่งมอบงวด ๑ 

   ถึงวนัส่งมอบ งวด ๒
งวดที�๓    ๑,๐๐๐  X   จํานวนวนันบัถดัจากส่งมอบงวด ๒

    ถึงวนัส่งมอบงวด ๓

100
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การคดิค่าปรับ

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงซอยท่าเรือ 
วงเงิน ๔,๐๗๓,๒๖๐ บาท 

สัญญาจ้างลงวันที� ๑ เม.ย.๒๕๔๖ กําหนดให้เริ�มทําการก่อสร้าง
ภายในวันที� ๑ เม.ย. ๒๕๔๖ และให้แล้วเสร็จภายในวันที� ๒๙ ก.ค. 
๒๕๔๖ (๑๒๐ วัน) 

ผู้รับจ้างทํางานไม่แล้วเสร็จตามที�สัญญากําหนดและยังไม่มีการ
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ วันละ ๒๐,๓๖๗ บาทนับถัด
จากวันครบกําหนดในสัญญา หรือวันที�ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาให้จนถึง
วันที�ผู้รับจ้างทํางานแล้วเสร็จ (งานเสร็จ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๗)
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ข้อเทจ็จริง
ผูร้บัจ้าง เริ�มลงมอืทาํงานวนัที� ๒๗ พ.ค.๒๕๔๖ ซี�งเป็นช่วงฤดฝูน ซึ�ง
ผูร้บัจ้างรู้อยู่แล้วว่าบริเวณก่อสร้างเป็นที�ลุ่มฤดฝูนมีนํ�าท่วมขงั และนํ�า
ท่วมก่อนครบกาํหนดสญัญา ๓๕ วนั และต่อเนื�องหลงัครบกาํหนด
สญัญา ๑๓๓ วนั 
ผูร้บัจ้าง ส่งมอบงานแล้วเสรจ็ในวนัที� ๓๐ ม.ค.๒๕๔๗(สญัญาสิ�นสุดวนัที� 
๒๙ ก.ค. ๒๕๔๖) โดยผูร้บัจ้างเพียงแต่มีหนังสือขอผอ่นปรนการบอกเลิก
และยืนยนัว่าเมื�อนํ�าท่วมที�บริเวณก่อสร้างลดลงแล้วจะทาํการก่อสร้าง
ต่อไปให้แล้วเสรจ็ แต่ไมไ่ด้ยินยอมเสียค่าปรบั
ผูว้่าจ้าง แจ้งการปรบั วนัละ ๒๐,๓๖๗ บาท จาํนวน ๑๘๕ วนั และสงวน
สิทธิการปรบั 

ข้อเทจ็จริง

ผู้รบัจ้างไม่เหน็ด้วย ได้โต้แย้งและสงวนสิทธิการขอรบัเงิน
ค่าจ้างตามสญัญา เนื�องจากนํ�าท่วมบริเวณก่อสร้าง จนไม่
สามารถก่อสร้างได้จึงเป็นเหตุสุดวิสยัที�ผู้ว่าจ้างจะนํามางด ลด
ค่าปรบัหรือขยายเวลาทาํงานได้ตามระเบียบ

ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรบัจะปฏิบติัอย่างไร ?
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คาํถาม
๑. นํ�าท่วมบริเวณก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างได้     
เป็นเหตสุุดวิสยัหรือไม่
๒. ผู้ว่าจ้างจะปรบัผู้รบัจ้างได้เท่าใด

 แนวพิจารณา
๑. เหตุสุดวิสยั 

๑.๑ ระเบียบ
๑.๒ มติ ครม.

 แนวพิจารณา
๒. การคิดค่าปรบั

๒.๑ สญัญา
๒.๒ ระเบียบ

๓. การบอกเลิกสญัญา

ระเบียบ ข้อ ๑๓๙
การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลาทาํการ

 สาเหตุ

– ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

– เหตุสุดวิสยั ที�ไมอ่าจป้องกนัได้

– เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหนึ�งอนัใดที�คู่สญัญาไมต้่อง
รบัผิดตามกฎหมาย

 เป็นอาํนาจของหวัหน้าส่วนราชการ

 พิจารณาตามจาํนวนวนัที�มีเหตุเกิดขึ�นจริง
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เหตสุุดวิสยั

 หมายความว่า เหตุใด ๆ อนัจะเกิดขึ�นกดี็ จะให้ผล
พิบติักดี็ ไม่มีใครจะอาจป้องกนัได้ แม้ทั �งบุคคลผู้ต้อง
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั�นจะได้จดัการ
ระมดัระวงัตามสมควร อนัพึงคาดหมายได้จากบุคคล
นั�นในฐานะเช่นนั�น

 องคป์ระกอบ

– ไม่ใช่ความผิดของบุคคลนั�นหรือบุคคลอื�น

– เป็นเหตุที�ไม่อาจป้องกนัได้

มติ ครม. 
(นว.๑๖๕/๒๕๐๐ ลว. ๒๑ ตลุาคม ๒๕๐๐)

ข้อ ๒ (ก) ข้ออ้างเกี�ยวกบัฤดกูาล ดินฟ้าอากาศ หรือภมิู
ประเทศที�เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องที� เช่น 
อ้างว่าทาํงานในฤดฝูนไม่สะดวกทาํให้งานล่าช้า หรือ
อ้างความกนัดารของท้องถิ�น เป็นต้น อปุสรรคเหล่านี�
คู่สญัญาของรฐับาลจะต้องรอบรู้หรือคาดหมายได้
ล่วงหน้าก่อนที�จะเข้าทาํสญัญา
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การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา

 สาเหตุ

– จากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

– เหตุสุดวิสัย ที�ไม่อาจป้องกันได้

– เหตุเกิดจากพฤตกิารณ์อันหนึ�งอันใดที�คู่สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย

 เป็นอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ

 พิจารณาตามจาํนวนวันที�มีเหตุเกิดขึ �นจริง

การงด ลดค่าปรบั และการขยายเวลาทาํการ

วันครบ
กําหนด

การ
ขยาย
เวลา

การงด ลดค่าปรบั 
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ความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ซื �อหรือผู้ว่าจ้าง

 เนื�องจากทางราชการเป็นเหตุ

– ส่งมอบพื �นที�ให้คู่สัญญาไม่ได้ตามเวลาที�กําหนด

– ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ที�ใช้ระยะเวลานานจน
ล่วงเลยกําหนดเวลาตามสัญญา

 กรณีที�ไม่ถือว่าเป็นความผิดและความบกพร่องของ
ส่วนราชการ

– การอ้างสาเหตุวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและมีราคาสูง

– การจ่ายเงนิค่าจ้างล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ รับจ้างขาด
เงนิทุนหมุนเวียน 

ข้อ 139 (1) 
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เหตุสุดวสัิย

 หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ �นก็ดี จะให้ผล
พิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้ทั �งบุคคลผู้ต้อง
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั �นจะได้จัดการ
ระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคล
นั�นในฐานะเช่นนั�น

 องค์ประกอบ

– ไม่ใช่ความผิดของบุคคลนั�นหรือบุคคลอื�น

– เป็นเหตุที�ไม่อาจป้องกันได้

เหตุสุดวสัิย

 ป้องกันได้หรือไม่

– ไฟไหม้

มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายผู้รับจ้าง 
..... เป็นเหตุสุดวิสัย

คนงานประมาท ..... ป้องกันได้
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เหตุสุดวสัิย

– นํ �าท่วม

 ฝนตกนอกฤดูกาล ไม่อาจคาดหมายได้

 เส้นทางที�ใช้ขนส่งถูกนํ �าท่วม ทางราชการสั� งปิด
ถนน ..... เป็นเหตุสุดวิสัย

 หากคาดหมายได้ แต่ละเลย ไม่หาทางป้องกัน
ความเสียหาย ..... ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวสัิย

รถตดิ

อุบัตเิหตุ

– ขับรถด้วยความเร็วสูง เกิดอุบัตเิหตุชนรถคันอื�น  

– รถพลิกควํ�าเพราะลูกหมากคันเร่งหลุด  

– รถเบรกแตก  
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กรณีที�ไม่ใช่เหตุสุดวสัิย

 วัสดุขาดแคลน 

 ส่งของล่าช้า โดยอ้างเหตุมีผู้สั� งซื �อเป็นจาํนวนมาก

 ทางราชการจ่ายเงินล่าช้า

พฤติการณ์อันหนึ�งอันใด
ที�ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างในกําหนด
ระยะเวลา     ในช่วงระยะเวลาที�ทางราชการใช้เวลา
ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างจนล่วงเลยกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญา ซึ�งไม่ใช่ความผิดของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ทางราชการจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้
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การพจิารณางด ลดค่าปรับ 

การคิดคํานวณค่าปรับกรณีส่งมอบหรือตรวจรับของ
คู่ สัญญาเ ป็นการ ล่วง เลยกํ าหนดเวลาสัญญาแล้ว       
ส่ วนราชการ ย่ อมจะ ต้องหั กระย ะ เ วลาทั �งหมดที�          
ทางราชการได้ใช้ไปในการทําการตรวจรับออกจาก
ระยะเวลาของความล่าช้าดังกล่าวด้วย  โดยถือว่าเป็น
ระยะเวลาที�อยู่ ในความรับผิดชอบของทางราชการ และ
ถือว่าเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ส่วนราชการ

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญา 
การขยายระยะเวลา การงด หรือลดค่าปรับ 

เ ป็นหน้าที� ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างที�จะเสนอความเห็นเพื�อ
ประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการหรือ           
ผู้มีอาํนาจ ในแต่ละครั�ง

(สํานักนายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลว 13 ธันวาคม 2543)
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ค่าปรบั .....ส่งมอบงานล่าช้า

ผู้รบัจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที�กาํหนดไว้ในสญัญาจ้าง ผู้ว่า
จ้างสามารถใช้สิทธิตามสญัญาจ้างเรียกค่าปรบัจากผู้รบัจ้าง
อนัเนื�องมาจากการส่งมอบงานล่าช้าได้ แต่การส่งมอบงาน
ล่าช้ามีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบติัหน้าที�ของผู้
ว่าจ้างร่วมอยู่ด้วย หากผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิเรียกค่าปรบัตาม
สญัญาต้องนําระยะเวลาในส่วนที�ต้องรบัผิดชอบทาํให้เกิด
ความล่าช้ามาพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบติังานตาม
สญัญาจ้างเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รบัจ้างในการ
คาํนวณค่าปรบัด้วย

(คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๗๙/๒๕๔๘)

การใช้สิทธิเลิกสญัญา

การส่งมอบงานล่าช้ามีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการปฏิบติั
หน้าที�ของผูว้่าจ้างร่วมอยู่ด้วย และผูว้่าจ้างรู้เหตุหรือควรรู้ถงึเหตุ
ดงักล่าวดีอยู่แล้วตั �งแต่ต้น แมผู้ร้บัจ้างไมไ่ด้แจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ให้ผูว้่าจ้างทราบเพื�อขยายระยะเวลาตามสญัญาภายใน 
๑๕ วนันับถดัจากวนัที�เหตุนั�นสิ�นสุดลงตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ�ง ของ
สญัญากต็าม  กรณีดงักล่าวเข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบ
สาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ที�ผูร้บัจ้างมีสิทธิ
ได้รบัการพิจารณาให้งดหรือลดค่าปรบัหรือขยายระยะเวลาการ
ทาํงานตามสญัญา โดยไมจ่าํต้องบอกกล่าวตามระยะเวลาที�กาํหนด
ในสญัญาข้างต้น

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๑๓/๒๕๕๑)
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การใช้สิทธิเลิกสญัญา
กรณีที�ผู้รบัจ้างตามสญัญาจ้างก่อสร้างซึ�งมีวตัถปุระสงคข์องการจ้าง

เพื�อผลสาํเรจ็ของงานพร้อมกนัหมดทั �งโครงการ ก่อสร้างงานล่าช้ากว่า
กาํหนดเวลาตามสญัญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องคิดค่าปรบัเป็น
รายวนัในอตัราตายตวัร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ตามที�
กาํหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ�นหากผู้ว่าจ้างคิดค่าปรบัเกินกว่าอตัราที�กาํหนดดงักล่าว ถือเป็นการใช้
ดลุพินิจโดยไม่ชอบ

สาํหรบัการเรียกค่าปรบักรณีที�ผู้รบัจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่า
กาํหนดเวลาตามสญัญานั �น ผู้ว่าจ้างจะต้องคาํนวณค่าปรบัตามจาํนวนวนัที�ผู้
รบัจ้างก่อสร้างงานล่าช้าจริง แต่หากปรากฏว่าความล่าช้าเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างเอง ผู้ว่าจ้างไม่อาจคิดค่าปรบักรณีดงักล่าว
จากผู้รบัจ้างได้

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.๔๑๑/๒๕๕๐)

ค่าปรบั ..... ก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็

กรณีที�ระยะเวลาดาํเนินการตามสญัญาจ้างครบกาํหนดแล้วแต่
ผูร้บัจ้างดาํเนินงานตามสญัญาได้เพียงบางส่วน และมีเหตุทาํให้
เชื�อว่าผูร้บัจ้างจะไมส่ามารถทาํงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�
กาํหนด ถอืว่าผูร้บัจ้างตกเป็นฝ่ายผิดสญัญาจ้าง อนัทาํให้ผูว้่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสญัญาและจ้างผูร้บัจ้างรายใหมเ่ข้าทาํงานแทน 
รวมทั �งมีสิทธิเรียกค่าปรบัจากการก่อสร้างล่าช้าดงักล่าวได้ตั �งแต่
วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาตามสญัญาจนถงึวนัที�มีการบอกเลิก
สญัญา

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๓๘๔/๒๕๕๐)
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การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั

คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจและสั �งให้ผู้รบัจ้างแก้ไขงานที�ก่อสร้างผิด
แบบโดยล่าช้า แต่ผู้รบัจ้างได้ส่งมอบงานที�ไม่ถกูต้องภายหลงัจากที�ผู้ว่าจ้าง
กาํหนดให้ส่งมอบโดยยงัไม่ได้มีการแก้ไข ถือเป็นกรณีที�ผู้รบัจ้างเจตนาไม่
ปฏิบติัให้เป็นไปตามแบบในสญัญาจ้าง จึงไม่อาจอ้างเหตขุองการตรวจรบั
มอบงานและสั �งให้แก้ไขงานล่าช้าของคณะกรรมการตรวจการจ้างมาปฏิเสธ
การชาํระค่าปรบักรณีส่งมอบงานล่าช้าของตนได้ เนื�องจากผู้รบัจ้างย่อมมี
หน้าที�ต้องแก้ไขงานให้ถกูต้องตามสญัญาก่อนการส่งมอบ การที�ผู้ว่าจ้างใช้
สิทธิหกัเงินค่าจ้างเพื�อเป็นค่าปรบัตามสญัญา จึงเป็นการใช้สิทธิตามสญัญา
โดยชอบแล้ว

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๓๒/๒๕๔๖)

การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั

การส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของผูร้บัจ้างที�เข้า
ดาํเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดตามสญัญา รวมทั �งการที�ผูร้บั
จ้างไมไ่ปดสูถานที�ก่อสร้างเพื�อทราบปัญหาอุปสรรคก่อนการทาํงาน
ตามประกาศของทางราชการ และไมด่าํเนินการก่อสร้างตามแบบใน
สญัญาจ้าง ไมถ่อืเป็นเหตุที�  ผูร้บัจ้างจะกล่าวอ้างเพื�อของดหรือลด
ค่าปรบัหรือขยายระยะเวลาการทาํงานตามสญัญาจ้าง 

การที�ผูว้่าจ้างใช้สิทธิหกัเงินค่าจ้างของผูร้บัจ้าง จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๔๔/๒๕๔๘)
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การพิจารณางดหรือลดค่าปรบั

การส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของผู้รบัจ้างที�เข้าดาํเนินการ
ก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนดเวลาตามสญัญา ผู้รบัจ้างไม่อาจนําเหตทีุ�ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั �งผู้ควบคมุงานและให้ผู้ควบคมุงานเข้ามาปฏิบติัหน้าที�ล่าช้ามา
ปฏิเสธความรบัผิดจากการก่อสร้างงานล่าช้าได้
ปัญหาและอปุสรรคดงักล่าวผู้รบัจ้างสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องรอให้ผู้ว่า
จ้างเข้ามาประสานหรือดาํเนินการให้ จึงไม่ใช่การส่งมอบงานล่าช้าที�เกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิที�จะเรียก
และหกัค่าปรบัเอาจากค่าจ้างตามจาํนวนวนัที�ผู้รบัจ้างส่งมอบงานล่าช้าได้
ตามสญัญา

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๑๔๘/๒๕๕๐)

การบอกเลิกสัญญา
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ 137 ข้อ 138
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คู่สัญญาตกลงกันเลิกสัญญา 

การเลิกสัญญาอาจกระทาํได้ ๒ วิธี

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเพียงฝ่ายเดียวบอกเลิกสัญญา
ข้อสัญญา ถ้ามีการผิดสัญญาหรือมีการไม่ชาํระหนี �อย่างใด
อย่างหนึ�งของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งก็ให้อีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิ
ที�จะเลิกสัญญาได้

บทบัญญัติของกฎหมาย

การบอกเลิกสัญญา : ข้อ 137

 มีเหตุอันเชื�อได้ว่าผู้รับจ้างทาํงานไม่แล้วเสร็จในกําหนด

 เป็นอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ

–  เพื�อประโยชน์แก่ทางราชการ

–  เพื�อการแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการ
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การบอกเลิกสัญญา : ข้อ 138

 ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงนิค่าพัสดุ
หรือค่าจ้าง

– เว้นแต่ จะยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื�อนไข

หัวหน้าส่วนราชการผ่อนตามความจําเป็น

เอกชนเป็นฝ่ายผิดสญัญาอย่างร้ายแรง ราชการกอ็าจใช้สิทธิเลิก
สญัญาได้เอง

เอกชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสญัญา ราชการอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้  ถ้า
เป็นไปเพื�อประโยชน์สาธารณะ และเมื�อเลิกสญัญาแล้ว คู่สญัญาฝ่ายราชการ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายเตม็จาํนวนให้แก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน

การใช้สิทธิเลิกสญัญา

ข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕  ส่วน
ราชการคู่สญัญาต้องพิจารณาว่า มีเหตอุนัควรเชื�อได้ว่าผู้รบัจ้าง  ไม่สามารถ
ทาํงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว้ในสญัญาหรือไม่ และการเลิก
สญัญานั �นจะต้องเป็นไปเฉพาะกรณีที�เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง 
หรือเพื�อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที�จะปฏิบติัตามสญัญาหรือ
ข้อตกลงนั�นต่อไปด้วย
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การใช้สิทธิเลิกสญัญา
ข้อ ๑๓๗ ให้หวัหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาหรือ

ข้อตกลง ในกรณีที�มีเหตอุนัเชื�อได้ว่า ผู้รบัจ้างไม่สามารถทาํงานให้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด

การตกลงกบัคู่สญัญาที�จะบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลง ให้หวัหน้า
ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที�เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง 
หรือเพื�อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที�จะปฏิบติัตามสญัญา
หรือข้อตกลงนั�นต่อไป

กรณีที�เอกชนผู้รบัจ้างเข้าปฏิบติังานตามสญัญาเมื�อเหลือเวลาเพียงไม่ถึง
หนึ�งในสี�ของระยะเวลาทั �งหมดตามสญัญาและหยดุพกังานโดยไม่มีสาเหต ุ
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานั �นเป็นการใช้สิทธิ
บอกเลิกสญัญาโดยชอบ ผู้ว่าจ้างจึงไม่ต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายตาม
สญัญาให้แก่ผู้รบัจ้าง

การใช้สิทธิเลิกสญัญา

ผูว้่าจ้างจะนําความบกพร่องของการแสดงเจตนาทาํนิติ
กรรมสญัญาอนัเนื�องมาจากการสาํคญัผิดในคณุสมบติัของคู่สญัญา
มาเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสญัญาได้กต่็อเมื�อความบกพร่อง
ดงักล่าวมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้
ว่าจ้างไมเ่ช่นนั�นย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไมสุ่จริต และเป็นการ
ยกเลิกสญัญาโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย ซึ�งหน่วยงานทางปกครอง
ต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สญัญาฝ่ายผูร้บัจ้าง

การบอกเลิกสญัญาโดยอ้างข้อกาํหนดในสญัญาที�กาํหนดให้
หน่วยงานทางปกครองคู่สญัญาสามารถบอกเลิกสญัญาได้โดยฝ่าย
เดียว
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การใช้สิทธิเลิกสัญญา

การที� ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งสงวนสทิธิปรับผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี
ตามสัญญากาํหนดให้ผู้รับจ้างต้องทาํงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที� ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บัดนี �
ครบกาํหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจงึขอสงวนสทิธิ
ค่าปรับตั �งแต่วันที� ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป เชื�อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถงึวันที� ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จริงแม้ไม่ปรากฏหลักฐานการแก้ไข
เปลี�ยนแปลง แต่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเป็นสัญญาจ้างทาํของที�หวังผลสาํเร็จของงานที�จ้าง ซึ�งตาม
มาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้กาํหนดรูปแบบการแสดงเจตนาของคู่สัญญา
ไว้ ดังนั�น แม้ทาํด้วยวาจากมี็ผลใช้บังคับได้ การที� ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าการแก้ไขเปลี�ยนแปลงระยะเวลา
การก่อสร้างตามสัญญาไม่ปรากฏเหตุผลของการขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงและไม่มีการเสนอเรื�อง
ตามลาํดับขั�นตอนประกอบกับข้อ ๑๒๙ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที�ได้ลงนามไว้
แล้วเว้นแต่เป็นความจาํเป็นเพื�อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�นกต็าม แต่ระเบียบ
ดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีซึ�งไม่อาจยกขึ �นอ้างเพื�อปฏเิสธความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกได้

ระเบียบว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยงานของรฐั มีลกัษณะเป็น
กฎหมายมหาชน และเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัความสงบ
เรียบร้อย หน่วยงานของรฐัจึงต้องถือปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ระเบียบดงักล่าว โดยไม่อาจหลีกเลี�ยงที�จะ ไม่ปฏิบติัตามหรือ
ตกลงให้มีผลเป็นอย่างอื�นผิดไปจาก   ที�กาํหนดไว้ การ
กาํหนดข้อตกลงใดในสญัญาของ
หน่วยงานของรฐัโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข้์างต้น ย่อม
ไม่อาจใช้บงัคบัได้
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(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.303/2554)

เหตทีุ�ผู้รบัจ้างทาํงานล่าช้าจนผูว้่าจ้างปรบัเป็นเพราะความผิดของผู้รบัจ้างเอง
ที�ไม่เข้าทาํงานตามสญัญาและเร่งรดัการดาํเนินงานตามแผนที�ได้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง  แม้
ผู้รบัจ้างได้เข้าทาํงานอีกครั �งเมื�อวนัที� 27 พ.ค. 2546 กเ็ป็นช่วงเข้าฤดฝูน ซึ�งเป็น
ข้อเท็จจริงที�ผู้รบัจ้างควรจะรู้ตั �งแต่แรกแล้ว เพราะก่อนที� ผู้รบัจ้าง จะเข้าเสนอราคา
ต้องมีการตรวจสอบและออกไปดสูถานที�ที�จะทาํการก่อสร้างแล้วว่ามีสภาพอย่างใด  

การที�ฝนตกหนักทาํให้นํ�าเริ�มท่วมในขณะที�สญัญายงัเหลืออีก 35 วนั นับตั �งแต่ 
25 มิ.ย. ถึง 29 ก.ค. 2546 และต่อเนื�องจนผู้รบัจ้างไม่สามารถทาํงานต่อไปได้ เป็นผลให้
ผู้รบัจ้างต้องทาํงานล่าช้ากว่ากาํหนดเป็นเวลา 168 วนั จึงเป็นเหตกุารณ์ปกติตาม
ฤดกูาลที�เกิดขึ�น มิใช่เหตสุุดวิสยัเพราะเกิดอทุกภยัตามที�ผูร้บัจ้างอ้างแต่อยา่งใด ผู้รบั
จ้างจึงไม่อาจอ้างเอาเหตทีุ�ฝนตกนํ�าท่วมบริเวณที�ก่อสร้างมาเป็นอปุสรรคเพื�อขอต่อ
อายุสญัญาออกไปอีก 168 วนัได้ เพราะขดัต่อมติครม.ตามหนังสือ ที� นว.165/2500 ลง
วนัที� 21 ต.ค. 2500 

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.303/2554)
ในกรณีที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญา หรือข้อตกลงได้และ

จะต้องมีการปรบัตามสญัญาหรือข้อตกลงนั�น หากจาํนวนเงินค่าปรบัจะเกินร้อย
ละ 10 ของวงเงินค่าพสัดหุรือค่าจ้างให้ส่วนราชการพิจารณาดาํเนินการบอกเลิก
สญัญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรบัให้แก่ทางราชการ
โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ�น ให้หวัหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอก
เลิกสญัญาได้เท่าที�จาํเป็น

เมื�อผู้ว่าจ้างได้ปรบัผู้รบัจ้างเป็นเวลา 185 วนั วนัละ 20,367 บาท เป็นเงิน 
3,767,895 บาท โดยผู้รบัจ้างเพียงแต่มีหนังสือขอผ่อนปรนการบอกเลิกและยืนยนั
ว่าเมื�อนํ�าท่วม ที�บริเวณก่อสร้างลดลงแล้วจะทาํการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสรจ็ 
แต่ไม่ได้ยินยอมเสียค่าปรบัโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ�น อนัจะทาํให้ผู้ว่าจ้าง
สามารถผ่อนปรน การบอกเลิกสญัญาได้หนังสือของผู้รบัจ้างจึงมิใช่หนังสือขอ
ผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาแต่อย่างใด
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(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที� อ.303/2554)

 เมื�อค่าปรบัที�ผู้ว่าจ้างหกัจากเงินค่าจ้างจะเกินร้อยละ 10 
ของวงเงินที�จ้าง คือ 407,326 บาท ผู้ว่าจ้างจึงต้องบอกเลิกสญัญา 
เมื�อไม่มีการยกเลิกสญัญาจึงเป็นกรณีที�ผู้ว่าจ้างปฏิบติัฝ่าฝืน
ระเบียบข้างต้นเสียเอง การที�ผู้ว่าจ้างปรบัผู้รบัจ้างเป็นเงิน 
3,767,895 บาท ซึ�งเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างที�ควรจะ
ปรบัได้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรบัผู้รบัจ้างได้
เพียงเงินจาํนวน 407,326 บาท และต้องชาํระค่าจ้างส่วนที�เหลือ
จากการหกัค่าปรบัให้แก่ ผู้รบัจ้างเป็นเงินจาํนวน 3,665,934 บาท 

ค่าปรบั

การจดัทาํสญัญาทางปกครองอาศยัหลกักฎหมายทั �วไปใน
เรื�องสญัญาตามกฎหมายแพ่ง เช่น หลกัการแสดงเจตนาในการทาํ
สญัญาและหลกัการเกิดขึ�นของสญัญากต็าม 

การจดัทาํสญัญาทางปกครองที�เกี�ยวกบัการพสัดจุะต้องปฏิบติั
ตามระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วย  การพสัด ุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ�ง

มีสถานะเป็นกฎเกณฑข์องฝ่ายปกครอง  ที�มุง่ให้การจดัซื�อและ

จดัจ้างในภาครฐัมีความเป็นเอกภาพในการดาํเนินการ เปิดเผย 
โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกนั
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 ผูถ้กูฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที�ต้องผกูพนัตนต่อระเบียบ
อย่างเคร่งครดั แม้ระเบียบจะเปิดโอกาสให้ผูถ้กูฟ้องคดีได้ใช้ดลุพินิจในบางกรณี แต่ผูถ้กู
ฟ้องคดีกส็ามารถใช้ดลุพินิจได้เฉพาะในกรอบที �ระเบียบกาํหนดไว้    ไม่อาจใช้ดลุพินิจได้
อย่างอาํเภอใจ ดงันั �น เมื�อระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ 
๑๓๔ วรรคหนึ�ง กาํหนดให้ค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๑ -
๐.๑๐ ของราคางานจ้าง   แต่สญัญาข้อ ๑๗ กาํหนดให้ ผูร้บัจ้างต้องชาํระค่าปรบัคิดเป็น
อตัราร้อยละ ๐.๔๐ ของราคางานจ้าง    จึงเหน็ได้ว่า จาํนวนเงินค่าปรบัมีอตัราส่วนที�สูงเกิน
กว่าอตัราค่าปรบัตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ�ง ของระเบียบฯ การกาํหนดอตัราค่าปรบัจึงไม่ชอบ 
หน่วยงานของรฐัจึงมีหน้าที�ต้องแก้ไขข้อสญัญาให้สอดคล้องกบัระเบียบฯ แต่เมื�อหน่วยงาน
ของรฐัมิได้แก้ไขสญัญา จึงต้องนําข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ�ง ของระเบียบฯ มาใช้บงัคบัแทน โดยมี
สิทธิปรบัเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง หรือคิดเป็นจาํนวนเงินค่าปรบัวนัละ 
๖,๙๐๑.๒๓ บาท เมื�อหน่วยงานของรฐัได้หกัเงินค่าปรบัของผูร้บัจ้างเกินจาํนวนที�มีสิทธิ
เรียกค่าปรบัจากผูร้บัจ้าง จึงต้องคืนเงินค่าปรบัที�รบัไว้เกิน

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๒๕๑/๒๕๕๓)

ศาลปกครองสงูสดุ วางหลกักฎหมายว่า 

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 มีสถานะเป็น
กฎเกณฑ์ที�หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรฐัมีหน้าที�ผกูพนัตนต่อ
ระเบียบอย่างเคร่งครดั แม้จะมีบางกรณีที�ระเบียบฯ เปิดโอกาสให้หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรฐัใช้ดลุพินิจได้กต็ามหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที�ของรฐัที�มีหน้าที�ปฏิบติัตามระเบียบกจ็ะต้องใช้ดลุพินิจภายในกรอบที�
ระเบียบฯ ได้กาํหนดไว้เท่านั�น ไม่อาจใช้ดลุพินิจตามอาํเภอใจหรือเกินเลยไป
กว่าที�ระเบียบกาํหนด ดงันั �น เมื�อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรฐัได้
ใช้อาํนาจกระทาํการในลกัษณะดงักล่าวกจ็ะต้องแก้ไขให้ถกูต้องตามกรอบที�
ระเบียบกาํหนดไว้ เพราะในท้ายที�สดุ หากเป็นข้อพิพาทขึ�นสู่การพิจารณาของ
ศาล ศาลจะต้องมีคาํพิพากษาโดยยึดถือกฎเกณฑที์�ระเบียบกาํหนดนั �นเอง

(คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ. ๑๔๔/๒๕๕๓)
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การตรวจรับ ???

o ไม่มีของ

o ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน

o ไม่ถูกต้องตามสัญญา

o เสื �อ

o ถนน

ขอบคณุ

และ
สวสัดีครบั

E-mail:cherdchai_m@ymail.com


