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ความรู้เกีย่วกบัสัญญา 
 
             สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 บัญญัติความหมายไว้ว่า      
นิติกรรม หมายถึงการใดๆ อันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น ระหว่าง
บุคคล เพื่อจะก่อเปล่ียนแปลงโดยสงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
             ดังนั้น การทําสัญญาจึงต้องเป็นการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ซึ่งบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ บุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล การทําสัญญานอกจากจะต้องคํานึงถึงหลักกฎหมายแล้วจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ อ.
ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
             ตัวอย่างที่เป็นสัญญา เช่น นาย ก. แสดงเจตนาเสนอขายนาฬิกา 1 เรือน ให้นาย ข. ในราคา 1,000 บาท 
นาย ข.ตอบตกลงซ้ือนาฬิกา นาย ก. ในราคา 1,000 บาท ย่อมเกิดเป็นสัญญาซ้ือขายขึ้น นาย ก. มีหน้าที่ต้องส่งมอบ
นาฬิกาให้ นาย ข. นาย ข. มีหน้าที่ต้องชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่นาย ก. 
             ตัวอย่างที่ไม่เป็นสัญญา เช่น นาย ค. ทําพินัยกรรมยกที่ดินแปลงหน่ึงที่เป็นของตนให้นาย ง. บุตรชาย การทํา
พินัยกรรมของ นาย ค. ย่อมไม่เป็นสัญญา เพราะเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว เมื่อนาย ค. ถึงแก่ความตาย พินัยกรรมมี
ผลใช้บังคับได้ทันที ทําให้ นาย ง. มีสิทธิได้รับที่ดินแปลงดังกล่าว ดังนั้น มิได้เกิดจากสัญญาแต่เกิดจากนิติกรรมฝ่ายเดียว 

1) ลักษณะของสัญญา 
สัญญาย่อมมีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้ 
1.1 ต้องมีคู่สัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมซ่ึงมีบุคคลตั้ง 2 ฝ่ายขึ้นไปเข้ามาเกี่ยวข้อง ฝ่ายหน่ึงซึ่งคือ 

ผู้แสดงเจตนาโดยเสนอที่จะทําสัญญา เรียกว่า “ผู้เสนอ” และอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ที่ตอบรับคําเสนอของผู้เสนอ เรียกว่า      
“ผู้สนอง” คําว่า 2 ฝ่ายน้ัน มิได้บุคคลเพียง 2 คน เท่านั้นคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจประกอบด้วยบุคคลมากกว่า 1 คนก็ได้ 

1.2 ต้องมกีารตกลงกัน การแสดงเจตนาทั้ง 2 ฝ่าย ต้องถูกตอ้งตรงกันจึงจะเกิดสัญญา 
ขึ้นได้ กล่าวคือ ทั้งผู้เสนอและผู้สนองมีเจตนาตรงกันในการทําสัญญา 

1.3 ต้องมีวัตถุประสงค์การแสดงเจตนาของบุคคลในสัญญาต้องก่อให้เกิดผลผูกพัน 
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อนี้เป็นลักษณะสําคัญเช่นเดียว นิติกรรมกล่าวคือ ต้องมีเจตนาที่จะก่อการเปล่ียนแปลง โอน สงวน 
หรือระงับสิทธิ์ ดังนั้นการแสดงเจตนาที่มิได้ประสงค์ให้ผูกพันตามกฎหมายอย่างจริงจังเป็นต้นว่าการแสดงนํ้าใจต่อกันตาม
มารยาทหรือเพียงล้อเล่น ย่อมไม่ก่อให้เกิดสัญญาแต่อย่างใด เช่น พ่อรับปากว่าหากลูกสอบได้ที่ 1 จะซ้ือรถให้ หรือการ
พูดกับเพื่อนว่า เย็นนี้เลิกเรียนจะพาไปเล้ียงอาหารลักษณะเช่นนี้มิได้มีเจตนาจริงจังในอันที่จะเกิดผลทางกฎหมาย 
 

2) สาระสําคัญของสัญญา  
2.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับส่ิงของที่ซื้อขาย/งานที่จ้าง ปริมาณ จํานวน และราคาแบบรูป 
     (งานซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน) 

2.2 เงื่อนไขการส่งมอบ การตรวจรับ (ทั้งหมด/บางส่วน) 
2.3  เงื่อนไขการาชําระเงิน (เงินล่วงหน้า งวดเงิน) 
2.4 เงื่อนไขการประกันความชํารุดบกพร่อง 
2.5  การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
2.6 เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา / ค่าปรับ 
2.7 การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาส่งมอบ  

 
             3) การทําสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 
                 3.1 สัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนด(มาตรา 93)                                                              
                 3.2 ทําข้อตกลงไว้เป็นหนังสือ (มาตรา 96) 
                 3.3 ไม่ต้องทําหนังสือหรือใบส่ังซื้อไว้ต่อกัน(มาตรา 96 วรรคสอง) 
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             4) หลักสําคัญในการทํานิติกรรมสัญญา 
                4.1วัตถุประสงค์ของสัญญา 
  วัตถุประสงค์ของสัญญาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการทํานิติกรรม หรือ
ประโยชน์สุดท้ายที่ผู้เสดงเจตนาทํานิติกรรมปรารถนามุ่งประสงค์ไว้จะให้เกิดให้มีขึ้นจะต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศิลธรรมอันดีของประชาชน มิฉะนั้นย่อมตกเป็น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 การใดอันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
ซึ่งตกเป็นโมฆะนั้น ในสัญญาซ่ึงเป็นนิติกรรมทําโดยบุคคลสองฝ่ายประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ คู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมรู้กันจึงจะเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ัน ถ้าคู่สัญญาแต่ฝ่ายเดียวรู้ถึงการกระทําของตนว่าเป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายโดยอีกฝ่ายหน่ึงมิได้ร่วมรู้ด้วยจะถือว่าสัญญาน้ันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดย
กฎหมายหาได้ไม่ ตัวอย่าง เช่น การที่ผู้รับประกันภัยได้รับประกันวินาศภัยไว้จากผู้เอาประกันภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย สัญญาประกันภัยจะเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นคู่สัญญาได้
ทราบถึงการไม่ได้รับอนุญาตนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ทราบความดังกล่าวผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย (คําพิพากษาฎีกาที่ 4211,4212/2528) แม้ผู้รับฝากเงินจะประกอบการธนาคารพาณิชย์โดยมีได้รับ
อนุญาต แต่   ผู้ฝากมิได้ร่วมรู้ในการกระทําของผู้รับฝากซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย ดังนี้นิติกรรมรับ
ฝากเงินระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากได้ (คําพิพากษาฎีกา ที่ 1124/2512) 
                4.2 เอกสารประกอบสัญญาและเอกสารเกี่ยวกับการทําสัญญา 
                      เอกสารประกอบสัญญาจะต้องเป็นต้นฉบับหรือเอกสารท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้จัดทําเอกสารหรือ
เจ้าหน้าที่ในการเก็บรวมรวมเอกสารน้ัน ในการคัดถ่าย รับรองสําเนาเอกสาร ถ้าเป็นเอกสารท่ัวไป เช่น สําเนาทะเบียน
บ้าน สําเนาบัตรประชาชน ต้องคัดถ่ายรับรองสําเนาถูกต้องถึงวันทําสัญญาเอกสารท่ีต้องจัดเตรียมเพ่ือประกอบในการ
จัดทําสัญญามีดังนี้ 
                ก.กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล 
         - หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 
         - หนังสือตราสารจัดตั้งนิติบุคคล 
         - หนังสือมอบอํานาจ / คําส่ัง อ.ส.ค.  
         - หนังสือคํ้าประกันสัญญา, ใบเสร็จรับเงิน (กรณีชําระเงินสดเป็นหลักประกันสัญญา) 
         - เช็คที่ธนาคารรับรอง, พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         - สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวคู่สัญญา และผู้รับมอบอํานาจ 
        - แผนที่ตั้งที่ทําการหรือภูมิลําเนาของคู่สัญญา (เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (พิมพ์) พร้อม
ระบุระยะทาง) 
        - หลักฐานการเสียภาษี หรือ ภ.พ.20 
    ข. กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา 
        - สําเนาทะเบียนพาณิชย์ 
        - สําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
        - สําเนาบัตรประจําตัว 
        - หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี), คําส่ัง อ.ส.ค.  
        - หนังสือคํ้าประกันสัญญา, ใบเสร็จรับเงิน (กรณีชําระเงินสดเป็นหลักประกันสัญญา) 
        - แผนที่ตั้งที่ทําการหรือภูมิลําเนาของคู่สัญญา (เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (พิมพ์) พร้อม
ระบุระยะทาง) 
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การจัดทําสัญญา 
 

  สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหน่ึง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 ให้
ความหมายไว้ว่า “การใด ๆ อันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการปฏิบัติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” 
  รูปแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ตามมาตรา 93 และ มาตรา 96 ดังน้ี 

1. สัญญาแบบเต็มรูป (มาตรา 93) อ.ส.ค.จะต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้กําหนดรูปแบบสัญญา ดังน้ี 

1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
2) สัญญาซื้อขาย 
3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ 
4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
6) สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
7) สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 
8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
11) สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
14) สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
15) สัญญาจ้างทําของ/จ้างบริการ 

2. สัญญาแบบลดรูป (มาตรา 96 วรรคแรก) กรณีทําข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ) ให้กระทํา
ได้กรณีดังต่อไปน้ี 

    1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56(1) (ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 
56(2) (ข) (ง) (ฉ) และการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3) (ข) 

    2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
    3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ นับถัดแต่วันทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
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    4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
    5) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง/ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
5.1 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง 

การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ให้การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้ อาจทําข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทําตามแบบสัญญา        
(ตามมาตรา 93) ก็ได้ 

      - การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ    
ที่ผู้ขายกําหนดให้ต้องทําตามเง่ือนไขของผู้ขาย และเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไป 

      - การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของผู้ให้เช่าเป็นสําคัญ และ
เป็นเง่ือนไขที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอ่ืน โดยผู้เช่าไม่มีอํานาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกได้ 
                                 5.2 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง 
การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ให้การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้ อาจทําข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทําตามแบบสัญญา       
(ตามมาตรา 93) ก็ได้ 
 5.2.1 วิธีคัดเลือก  
     - มาตรา 56(1) (ข) คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ/ซับซ้อน/ต้องใช้ฝีมือ
เฉพาะ/มีความชํานาญพิเศษ/มีทักษะสูง/จํานวนจํากัด 
     - มาตรา 56(1) (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิด
เป็นความลับ 
     - มาตรา 56(1) (ช) จําเป็นต้องถอดตรวจก่อน เพ่ือประเมินค่าใช้จ่าย 
 5.2.2 วิธีเฉพาะเจาะจง 
     - มาตรา 56(2) (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการรายเดียว 
     - มาตรา 56(2) (จ) เก่ียวพันกับพัสดุที่ซื้อไว้ก่อนแล้ว 
 5.2.3 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง        
พ.ศ. 2561 ข้อ 2(5) เมล็ดพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 

3. สัญญาไม่มีแบบรูป (มาตรา 96 วรรคสอง และ ข้อ 79 วรรคสอง) กรณีไม่ทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

    1) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ตามกฎกระทรวง) แต่ต้องมี
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน (มาตรา 96 วรรคสอง) 

   2) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และอาจไม่ดําเนินการ
ตามปกติได้ทัน (ข้อ 79 วรรคสอง) 
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   3) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 10,000.-บาท หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม (ตาราง 1) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหน่ึง ไม่เกิน 10,000.-บาท 

มาตรา 93 วรรคสี่ “ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ 
และต้องจัดทําข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
กํ าหนดในราชกิจจานุ เบกษา  เ ว้นแ ต่ เ ป็นการทํ าสัญญาเ ป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด” 
  มาตรา 93 วรรคห้า ในกรณีที่ไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง หรือ ไม่ได้ส่งร่าง
สัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนให้ส่งสัญญาน้ันให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขสัญญาน้ันให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญาน้ันมีผลสมบูรณ์ หากคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญา หรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 104 ให้ถือว่า
สัญญาน้ันเป็นโมฆะ 
  การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง เป็นไปตามอํานาจ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ตาม
มาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทําการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้ผู้มีอํานาจเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขน้ัน 
  การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณ
ลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณีด้วย 
 
การลงนามในสัญญา 
  การลงนามในสัญญาเป็นอํานาจของผู้ อํานวยการ และเป็นไปตามอํานาจที่ผู้ อํานวยการ
มอบหมาย และในการลงนามสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ (มาตรา 66) 

1. ล่วงพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ภายใน 7 วัน ทําการ นับแต่วันประกาศ
ผลในระบบ e-GP) หรือ 

2. ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้
ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ 
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การซื้อหรือจ้างที่ไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์  

1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีคามจําเป็นเร่งด่วนโดยวิธีคัดเลือก 
2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000.-บาท) (ข้อยกเว้นตาม

มาตรา 66 วรรคสอง) 
4) มีผู้ย่ืนข้อเสนอและผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว (หนังสือด่วนที่สุด กค (กวจ) 

0405.2/ว 453) 
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การเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
  ให้ประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 98) 

1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
2. เว็บไซต์ของ อ.ส.ค. 
สําหรับการเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง กรณีที่ไม่ได้ดําเนินการในระบบ e-GP 

ให้จัดทําแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส  
 
ผลของสัญญา 
  สัญญามีผลนับต้ังแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามสัญญา ยกเว้นคู่สัญญามีข้อตกลงกําหนดเง่ือนไขไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างอ่ืน  
  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว. 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 
2560 อนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทําต่อเน่ืองไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามใน
สัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ดังน้ี 

1. ในการทําสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่ อ.ส.ค.มีความจําเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเน่ืองไปใน
ปีงบประมาณใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง กับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือราย
ใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ดําเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณ มีผลย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม หรือ  
วันอ่ืน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเช่าหรือจ้างจริง แล้วแต่กรณี 

2. ในการดําเนินการจัดหาของ อ.ส.ค.ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม 
ข้อ 1 จะต้องปรากกฎว่า ผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญา และผู้มีอํานาจอนุมัติ
ให้เช่าหรือจ้าง จากรายที่จัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจ
ลงนามในสัญญาได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณเท่าน้ัน 

 
การนับอายุสัญญา และวันครบกําหนดสัญญา 
  วันเริ่มต้นอายุสัญญา นับจากระยะเวลา (อายุสัญญา) ให้เริ่มนับถัดวันที่คู่สัญญาได้ลงนามใน
สัญญา ยกเว้น จะมีข้อตกลงกําหนดเง่ือนไขไว้ในสัญญาเป็นอย่างอ่ืน เช่น 

- เริ่มนับอายุสัญญานับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางานหรือให้ส่ง
มอบพัสดุ 

- นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง 

 กรณีกําหนดเป็น “วันทําการ” จะไม่นับรวมวันหยุดราชการ 
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 กรณีกําหนดเป็น “วัน” เมื่อวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบหรือให้งานแล้วเสร็จ ตาม
สัญญาตรงกับวันหยุดราชการ ก็ให้นับวันที่เริ่มทําการใหม่ ต่อจากวันหยุดราชการ เป็นวัน
สุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบหรือให้งานแล้วเสร็จ ตามสัญญา (ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8) 

 
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง 
  สัญญาที่ลงนามแล้ว ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง (ตามมาตรา 97) ยกเว้น  

1) เป็นการแก้ไขสัญญา ตามมาตรา 93 วรรคห้า 
2) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากมีการแก้ไขน้ัน ไม่ทําให้ อ.ส.ค.เสีย

ประโยชน์ 
3) เป็นการแก้ไข เพ่ือประโยชน์แก่ อ.ส.ค.หรือ ประโยชน์สาธารณะ 
4) กรณีอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผู้มีอํานาจอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้ คือ ผู้อํานวยการ หรือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตาม

วงเงินเดิม ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงิน
เดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
  การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถที่จะดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แม้
จะล่วงเลยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงก่อนที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทําการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานไว้ 
  การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง
น้ัน ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตาม
สัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทําการแก้ไขน้ัน ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย  
  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณีด้วย (ระเบียบ
กระทรวงการคลงัฯ ข้อ 161) 
  เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้
ผู้อํานวยการเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขน้ัน  
 
 **โมฆะ แปลว่า เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย เช่น สัญญาเป็นโมฆะ  และเมื่อกล่าวถึงคํา โมฆะ 
แล้ว  ขออธิบายคําว่า โมฆกรรม  ที่แปลว่า นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย 
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  ข้อควรรู้ 

1. การแก้ไขเพ่ือความจําเป็น ไม่ทําให้ อ.ส.ค.เสียประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์ของ อ.ส.ค. 
2. หากมีการเพ่ิมเน้ืองาน และมีระยะเวลาเพ่ิมขึ้น ต้องตกลงไปพร้อมกัน แม้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

จะไม่คิดเงินเพ่ิม 
3. จะต้องลงนามสัญญา พร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย 
4. แก้ไขก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย เว้นแต่เป็นการแก้ไขเรื่องหลักประกัน 
5. กรณีเปลี่ยนแปลงรุ่น/ย่ีห้อ ถือเป็นการแปลงหน้ีใหม่ ต้องกําหนดเวลาส่งมอบใหม่ไว้ด้วย 

มิฉะน้ัน จะปรับไม่ได้ 
   
การกําหนดอัตราค่าปรับในสัญญา (ระเบียบข้อ 162) 

  การซ้ือ/จ้าง ไม่ต้องการผลสําเร็จพร้อมกัน กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่าง
ร้อยละ 0.01 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

  การจ้างซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกัน กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจํานวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01- 0.10 ของราคางานจ้างน้ัน (ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท) 

  งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.25 ของ
ราคางานจ้างน้ัน 

 งานจ้างที่ปรึกษา หาก อ.ส.ค.เห็นว่าถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่ 
อ.ส.ค. ให้กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง 

 การกําหนดค่าปรับในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการ
ใช้งาน และลักษณะของพัสดุ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว       
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยัง
ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดน้ัน เกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่า
ไม่ได้ส่งมอบสิ่งของน้ันเลย ให้ดําเนินการปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมค่าติดต้ังหรือทดลองด้วย ถ้าติดต้ังหรือทดลองเกินกว่า
กําหนดตามสัญญา เป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด 

ในกรณีที่ เห็น ว่ามีความจํา เ ป็นต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจากที่ กํ าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 162 เน่ืองจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่ อ.ส.ค. ให้
พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคํานึงถึงความสําคัญและลักษณะของงานที่จะกําหนด และความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นสําคัญ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 163) 
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ข้อควรรู้ 
1. ค่าปรับ (เบ้ียปรับ) เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย 
2. ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญา เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ต้องพิสูจน์ความ

เสียหาย 
  

หลักประกันสัญญา 
  ใช้หลักประกันสัญญาอย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดาฟท์น้ัน

ชําระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วัน ทําการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(5) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดย
อนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
 มูลค่าหลักประกันสัญญา (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 168) 

 ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังนั้น เว้นแต่การ
จัดหาที่สําคัญพิเศษ กําหนดสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ 

 กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน 
ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุน้ันไม่ต้องมีการ

ประกันความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่      
ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันน้ีเป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไป 
ราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ก่อนรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจํานวน 
ภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันให้หักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันที่จะต้องจ่ายให้เป็น
หลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้น 

ในการทําสัญญา หากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญาน้ันเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ในกรณีที่เพ่ิมขึ้น คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพ่ิมน้ัน 
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ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือ

เสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
รวมถึงการส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดชอบในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจํานวนครบถ้วน 
ตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่ อ.ส.ค.กําหนด (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 171) 

 
หลักประกันผลงาน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 173) 
  ในการจ้างก่อสร้างที่กําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด และมีความประสงค์ให้มีการหัก
เงินประกันผลงานในแต่ละงวด ให้กําหนดการหักเงินตามอัตราที่ อ.ส.ค.กําหนด ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน เพ่ือ
เป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วในจํานวนไม่ตํ่ากว่าอัตราที่ อ.ส.ค.กําหนด คู่สัญญามีสิทธิ
ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ มาค้ําประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะ
กําหนดก็ได้ 
  ในการจ้างที่ปรึกษาที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละคร้ังในอัตรา
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือจะใช้หนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะกําหนดมาวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งน้ี ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 174) 
 
การคืนหลักประกัน 

หลักประกันสัญญา ให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน   
นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

หนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีผู้ ย่ืน
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกันให้แก่คู่สัญญา โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ําประกัน
ทราบด้วย 

หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ

 
. 1. วัตถุประสงค ์

                1.1  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ทําให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามสัญญา
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
                1.2  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของของพนักงาน และลูกจ้างประจําของ อ.ส.ค. ที่มีหน้าที่
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือที่เก่ียวข้องกับการบริหารสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ      
จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
 

 2. ขอบเขต 
               แนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ที่จัดทําขึ้นน้ี       
มีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสัญญา นับต้ังแต่สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้จนสิ้นสุดสัญญา 
และคืนหลักประกันสัญญา 
 

 3. นิยามคาํศพัทท์ีใ่ชใ้นเอกสารแนวทางปฏบิตักิารบรหิารสญัญา 
                การบริหารสัญญา หมายถึง การจัดการให้คู่สัญญาดําเนินการเป็นไปได้ตามสัญญา ต้ังแต่ 
สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ จนสญัญาน้ันสิ้นสุดลงและคืนหลกัประกันสัญญา 

      ผู้มีอํานาจ หมายถึง ผู้อํานวยการ หรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงมา 
       หวัหนา้เจ้าหนา้ที่  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ น้ัน กําหนด  หรือ   
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
      เจ้าหน้าทีพ่สัดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง
จากผู้อํานวยการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560       
                คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
      ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560    
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หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100 และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ) 
การตรวจรับพัสดุ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จํานวน 

1 คน และกรรมการ อย่างน้อย 2 คน 
ยกเว้น 

 การซื้อการจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดหมายไว้ก่อนใช้ ให้ถือ “รายงานขอความเห็นชอบ” เป็น “หลักฐานการตรวจ
รบั” โดยอนุโลม  

 การซื้อการจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท (ตามที่กําหนดไว้ในกฏกระทรวง) แต่งต้ังให้ บุคคล
หน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ” ก็ได้ 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 175 กําหนดหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้าง ดังน้ี 

1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการก่อน 

2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ 
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ันมาให้
คําปรึกษา หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได้ กรณี
จําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 

3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
ที่สุด 

4) เมื่อตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ 
พัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ต้ังแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุน้ันมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ 
โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือ
ดําเนินการเบิกจ่าย ต่อไป และรายงานให้ผู้อํานวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบและสั่งการ 

5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดย
ถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานผู้อํานวยการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ 
ภายใน 3 วัน ทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธ์ิที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบ    
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องน้ัน 
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6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไป 
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน และโดยปกติให้รีบ
รายงานผู้อํานวยการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วัน ทําการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้อํานวยการ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้รับพัสดุน้ันไว้ จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

 
หลักเกณฑ์การตรวจรับ  

• ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาหรือข้อตกลง  
• ถ้าต้องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/ วิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้เช่ียวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาให้คําปรึกษา/ หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้  
• กรณีจําเป็น ตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  
• ระยะเวลาตรวจรับ - ตรวจวันที่ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง – ตรวจให้เสร็จสิ้น 

โดยเร็วที่สุด 
 

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 
  เมื่อคู่สัญญาแจ้งกําหนดการส่งมอบล่วงหน้าตามเวลาที่กําหนด 
 

                     แจ้งกรรมการ 
 
 
            ส่งพัสดุให้เจ้าหน้าที่       
 
 
  ไม่ถูกต้อง ให้ส่งมอบใหม่ 

 
การประชุมของคณะกรรมการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 27) 

ประธานกรรมการและกรรมการ ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด (ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังประธานกรรมการคนใหม่ 
เป็นประธานแทน 

การลงมติ ประธานกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีหน่ึงเสียง ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
เท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงช้ีขาด 

เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ถือมติเป็นเอกฉันท์ 
กรรมการคนใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้จัดทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
 

เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ทําการตรวจรับในวันนัดหมาย 

ถูกต้องรับไว้  
และจัดทําใบตรวจ

รับพัสดุ 

คู่สัญญา 
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ข้อห้าม 
» ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือ คู่สัญญา

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังน้ัน 
» หากทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ใน

คณะนั้น แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังผู้อ่ืนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

 
 
 
กรณีการตรวจรับถูกต้อง  

• รับพัสดุไว้ ถือว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่นําพัสดุมาส่งมอบ และ  
ส่งพัสดุให้เจ้าหน้าที่  

• จัดทําใบตรวจรับโดยลงช่ือเป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ (ให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

• รายงานผลให้ผู้อํานวยการ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 
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กรณีพัสดุที่ส่งมอบ ไม่ครบจํานวน / ไม่ถูกต้อง ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้กําหนดไว้เป็นอย่าง

อ่ืนให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง  
• ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่  
• จัดทําใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขาย และเจ้าหน้าที่พัสดุ  
• รีบรายงาน ผู้อํานวยการ เพ่ือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบ ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวัน 

ตรวจพบ  
• สงวนสิทธ์ิปรับ (ส่วนที่ส่งไม่ถูกต้อง) 

กรณีพัสดุเป็นชุด/หน่วย ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปแล้ว จะใช้งานไม่ได้อย่างสมบูรณ์  
• ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ  
• รีบรายงานผู้อํานวยการ และแจ้งผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ทราบ ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจาก 

วันตรวจพบ 
กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้อํานวยการเพ่ือ

สั่งการ  
 • ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้รับพัสดุไว้ ให้ดําเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  

1 ฉบับ และ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง  
  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังน้ี 

1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ควบคุมอาคาร 

2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน  
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานให้ผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้าง น้ัน ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและ
เห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างน้ันไว้เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 

4) นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป 
รายการละเอียดในสัญญาหรือข้อตกลง มีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มี
อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพ่ือให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วัน ทําการ นับจากวันที่ประธาน 
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกําหนดใน 

สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างน้ัน และให้ทําใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่   
ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และรายงาน
ให้ผู้อํานวยการทราบ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุหน็ว่าผลงานทีส่ง่มอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตาม
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้
รายงานผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ 
ผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้ตรวจรับงานน้ันไว้ จึงดําเนินการตาม (6) 
 
 

                 รายงานคณะกรรมการ 
 

                  ตรวจผลงานที่ส่งมอบ 
                 
 
 

                       ไม่ถูกต้อง ให้รายงานผู้อํานวยการ 
 
 
 
กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นตามหลักวิชาการช่าง  

• ให้มีอํานาจ สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม ตัดทอน งานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการ
ช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด  

• ตรวจผลงานที่ส่งมอบ ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันประธานกรรมการรับทราบการส่งมอบงาน และ
ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด 

 
กรณีตรวจถูกต้อง  

• จัดทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน และลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน  
√ ทั้งหมด / เฉพาะงวด  
√ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ  
√ รายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทราบ 
 

ผู้ควบคุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ทําการตรวจรับ 

ภายใน 3 วัน ทําการ 

ถูกต้องรับไว้  
และจัดทําใบตรวจ

รับพัสดุ 

คู่สัญญา 
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การตรวจสอบวุฒิของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง พิจารณาลักษณะงานก่อสร้าง ตามสัญญา 
เพ่ือพิจารณาว่า 

1) เป็นงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 29 หรือ 
2) เป็นประเภทหรือขนาดงานที่ต้องปฏิบัติงานตามวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กฎกระทรวง 

2550 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 หรือ 
3) เป็นประเภทหรือขนาดงานที่ต้องปฏิบัติตามวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กฎกระทรวง 

2549 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
 
 ให้ดําเนินการ 

- แต่งต้ังผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง พร้อมแนบหลักฐาน บัตรประจําตัววิศวกร หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน และหนังสือมอบอํานาจ ให้มีอํานาจกระทําการแทนผู้รับจ้าง 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ วิศวกร
ควบคุมงาน 
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หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 178 มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างน้ัน ๆ  

ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ    
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทันที 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่
เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานน้ันไว้ก่อน แล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง 
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง 
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงาน อย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารสําคัญของทางราชการ เพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย 

(4) ในวันกําหนดเร่ิมงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง 
ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดน้ัน ๆ 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 179 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังน้ี 
(1) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือ 

ข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการให้ 

เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(4) เมื่อตรวจถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วนต้ังแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยส่งช่ือไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ผู้อํานวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญา แล้วให้รายงาน
ผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้รับผลงานน้ันไว้ จึงดําเนินการตาม (4) 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 180 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังน้ี 
(1) ตรวจให้ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไป 

โดยเร็วที่สุด 
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของ อ.ส.ค. อันเน่ืองมาจากไม่ได้ 

ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการดําเนินการ
แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(5) เมื่อตรวจถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างไว้ 
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยส่งช่ือไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่      
1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ผู้อํานวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่
ปฏิบัติตาม มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้รับผลงานน้ันไว้ จึงดําเนินการตาม (5) 
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การส่งมอบพัสดุ 
  สัญญาซื้อขาย ผู้ขายต้องนําสิ่งของมาส่งมอบ ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
พร้อมมีหนังสือยืนยันการส่งมอบด้วย 
  สัญญาจ้างเหมาบริการ และ สัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือส่งมอบงานมาด้วย หรือ 
อาจเป็นใบแจ้งหน้ีก็ได้ 
  โดยให้นําหนังสือส่งมอบดังกล่าวไปลงรับในระบบสารบรรณทันที และเมื่อนําพัสดุมาส่งมอบและ
มีหลักฐานว่าส่งมอบเมื่อใด ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันส่งมอบ หากมีปัญหาให้ถือวันลงรับเป็นวันส่งมอบ 
 
 
การแจ้งการเรียกค่าปรับ และการสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 

1) กรณีที่สัญญา หรือข้อตกลง ได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้แจ้งการเรียก
ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา ภายใน 7 วัน ทําการ นับถัดจากวันครบ
กําหนดส่งมอบ 

2) เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบแล้ว ให้จัดทําหนังสือแจ้งสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบ
พัสดุน้ันด้วย 
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การคํานวณค่าปรับ 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 162 การนับวันปรับ ให้นับถัดจากวันครบกําหนดตาม
สัญญา จนถึงวันที่ ผู้รับจ้างส่งมอบถูกต้องครบถ้วน หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา (หักด้วยระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจรับใช้ไปในการตรวจรับออกจากจํานวนวันที่ต้องถูกปรับด้วย) 

 
ตัวอย่างที่ 1 วันครบกําหนดส่งมอบ เป็นวันทําการ โดยกําหนดอัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.10 
 

 
 
 
การคิดค่าปรับ 
  อัตราค่าปรับเป็น (%) x มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง x จํานวนที่ผิดนัด 
 
  จากตัวอย่าง 
    0.10% x 2,000,000 x 20 วัน = 40,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 2 วันครบกําหนดส่งมอบเป็นวันหยุด โดยกําหนดอัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.10  
 
 

 
 
 
การคิดค่าปรับ 
  อัตราค่าปรับเป็น (%) x มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง x จํานวนที่ผิดนัด 
 
  จากตัวอย่าง 
    0.10% x 2,000,000 x 18 วัน = 36,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 3 การส่งมอบ 2 ครั้ง และวันครบกําหนดส่งมอบเป็นวันทําการ โดยกําหนดอัตราค่าปรับ  
                ร้อยละ 0.10 
 

 
 
การคิดค่าปรับ 
  จํานวนที่ผิดนัด – ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ = จํานวนวันที่นําไปคํานวณค่าปรับ 
 
                             41 วัน – 11 วัน = 30 วัน 
 
  อัตราค่าปรับเป็น (%) x มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง x จํานวนที่ผิดนัด 
 
  จากตัวอย่าง 
    0.10% x 2,000,000 x 30 วัน = 60,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 4 การส่งมอบ 2 ครั้ง และวันครบกําหนดส่งมอบเป็นวันหยุด โดยกําหนดอัตราค่าปรับ  
                ร้อยละ 0.10 
 
 

 
 
การคิดค่าปรับ 
  จํานวนที่ผิดนัด – ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ = จํานวนวันที่นําไปคํานวณค่าปรับ 
 
                                    39 วัน – 11 วัน = 28 วัน 
 
  อัตราค่าปรับเป็น (%) x มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง x จํานวนที่ผิดนัด 
 
  จากตัวอย่าง 
    0.10% x 2,000,000 x 28 วัน = 56,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการจดัทําสัญญา ประจําปี 2563 
แผนกจัดซ้ือจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ | 28 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 5 การส่งมอบครั้งที่ 1 ก่อนกําหนดส่งมอบ และการส่งมอบครั้งที่ 2 หลังกําหนดส่งมอบ  
               โดยกําหนดอัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.10 
 

 
 

การคิดค่าปรับ 
  จํานวนที่ผิดนัด – ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับ = จํานวนวันที่นําไปคํานวณค่าปรับ 
                                    
                                                 41 วัน – 16 วัน = 25 วัน 
 
  อัตราค่าปรับเป็น (%) x มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง x จํานวนที่ผิดนัด 
 
  จากตัวอย่าง 
    0.10% x 2,000,000 x 25 วัน = 50,000 บาท 
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เงื่อนไขการทาํสญัญาจ้างแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 
  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ตามหนังสือ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109     
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณ ที่ใช้กับสัญญา 
แบบปรับราคาได้ และ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ ว 150 24 สิงหาคม 2544 ค่าชดเชย
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับค่า k)  

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ 
(1) สัญญาแบบปรับราคาได้น้ี ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึง งานปรับปรุง และ 

ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่าย ค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวด
รายจ่ายอ่ืนที่เบิกในลักษณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดน้ี 

(2) สัญญาแบบปรับค่า K น้ี ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ 
ดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดราคาลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิด
ซองประกวดราคา สําหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
  (3) การนําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ปรับค่า k)ไปใช้ ผู้รับจ้างต้อง 

o แจ้งกําหนดไว้ในประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/ ประกาศประมูลจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

o ระบุไว้ในสัญญาว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ปรับค่า K ) 
o กําหนดประเภทของงานก่อสร้าง กําหนด สูตร และวิธีการคํานวณ..ไว้ให้ชัดเจน 

และในกรณีมีงานจ้างก่อสร้าง หลายประเภท อยู่ในการจ้างคราวเดียวกัน จะต้อง
แยกงานก่อสร้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างน้ันๆ  ให้ตรง
กับ สูตร ที่กําหนดไว้ 

(4) การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับคา่ K เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้อง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ ผู้รับจา้งได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดน้ีไปแล้ว ผู้รบัจ้างไม่มีสิทธิ
ที่จะเรียกร้องค่างานก่อสร้าง จากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ใหผู้้ว่าว่าจ้าง
ที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืน จากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกัน
สัญญา แล้วแต่กรณี 

(5) การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และให้ถือว่าการ
พิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประเภทงานกอ่สร้าง และสตูรทีใ่ชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาได ้
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างาน จ้างเหมาก่อสร้างให้คํานวณตามสูตร ดังน้ี 

 
P = (Po) X (K ) 
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กําหนดให ้

P   - ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
P๐ - ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสญัญา 
       แล้วแต่กรณี 
K   - ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 4% เมื่อต้อง 
       เรียกค่างานคืน 
ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังน้ี 
 
หมวดที่ 1 งานอาคาร 

   งานอาคาร หมายถึง อาคารที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่อยู่อาศัย 
หอประชุม อัฒจันทร์ พิพิธภัณฑ์ สระวายนํ้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง 

1.1 ไฟฟ้าของอาคาร บรรจบถึง สายเมนจําหน่าย แต่ไม่รวมถึง หม้อแปลงและระบบ
ไฟฟ้าภายในบริเวณ 

1.2 ประปาของอาคาร บรรจบถึงท่อเมนจําหน่าย แต่ไม่รวมถึง ระบบประปาภายใน
บริเวณ 

1.3 ระบบท่อ หรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ส่วนอาคาร เช่นท่อปรับอากาศ     
ท่อก๊าช สายไฟสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ สายล่อฟ้า  

1.4 ทางระบายนํ้าของอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก 
1.5 ส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสรา้งอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเคร่ืองมือกลท่ีนํามาประกอบ หรือติดต้ัง เช่น 
ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร 
 

ใช้สตูร K = 0.25 It/Io + 0.10 Ct/Co +0.40 Mt/Mo +0.10 St/So 
 

หมวดที่ 2 งานดิน 
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัด 

ดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันก้ันนํ้า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
สําหรับการถมดินให้ หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มกีารควบคุม คณุสมบัติของวัสดุน้ันๆ และ
มีข้อกําหนดวิธีการถม รวมท้ังมีการบดอัดแน่นโดยใช้เคร่ืองจักร เครื่องมือกล เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ 
เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน ทั้งน้ี ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, 
SUBBASE, SELECTED, MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER 

 
ใช้สตูร K= 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/ Fo 
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2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นํามาเรียงกันเป็นช้ันให้เป็นระเบียบจนได้ความหนา 

ที่ต้องการโดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆและทรายให้เต็มช่องว่าง มีการ
ควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองจักร เครือ่งมือกล หรือแรงคน และใหห้มายความ
รวมถึง งานหินทิ้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือการป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของลาดตลิ่ง และทอ้งลํานํ้า 

 
ใช้สตูร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 

 
2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ  

ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคช้ันสูง 
 

ใช้สตูร K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 ET/EO + 0.10 Ft/Fo 
 

หมวดที่ 3 งานทาง 
3.1 งานผิวทาง PRIME ,COAT , TACK, COAT , SEAL , COAT 

 
ใช้สตูร K = 0.30 + 0.40 At/ Ao + 0.20 Et/ Eo + 0.10 Ft/Fo 

 
3.2 งานผิวทาง SUFACE TREATMENT SLURRY SEAL 

 
ใช้สตูร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/AO + 0.20 Et/ EO + 0.10 Ft/Fo 

 
3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM 
 

ใช้สตูร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/AO + 0.10 Et/ EO + 0.10 Ft/Fo 
 
3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ประกอบด้วย

ตะแกรงเหล็กเส้น หรือตะแกรงลวดเหล็กกล้า เช่ือมติด (WEIDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL 
BAR ) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR ) และรอยต่อต่างๆ (JOINT ) ทั้งน้ี ให้ หมายความรวมถึง ถึงแผ่นพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอนสะพาน ( RC BRIDGE APPROACH ) ด้วย 

 
ใช้สตูร. K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/CO + 0.10 Mt/ MO + 0.15 St/So 
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3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพาน คอนกรีต เสริม

เหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BERRING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(R.C.BOX CUIVERT) หอถังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 
ใช้สตูร. K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/CO + 0.20 Mt/ MO + 0.25 St/So 

 
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึงสะพานเหล็กสําหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสําหรับติดต้ัง

ป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ และเสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน แต่ไม่รวมถึง งานติดต้ังเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ใช้สตูร. K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/CO + 0.20 Mt/ MO + 0.40 St/So 

 
 
การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ภายหลังการสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง ให้  
ผู้ครอบครองพัสดุ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่อง
ของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุ หรือมีบุคคลผู้ครอบครองหลายหน่วยงาน ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บํารุงรักษา และตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุน้ัน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ 184) 
  ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุ ภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุด
บกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 184 รีบรายงานต่อผู้อํานวยการ 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย น้ัน 
(ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 185) 
  เมื่อได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 185 แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบกําหนด
รับประกันความชํารุดบกพร่อง ให้ อ.ส.ค.พิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เพ่ือป้องกันความเสียหาย 
จากน้ันให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 186) โดย อ.ส.ค.ได้ขออนุมัติหลักการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ประกอบด้วย 
  1. ประธานกรรมการ หัวหน้ากองเจ้าของทรัพย์สินที่ขอคืนหลักประกันสัญญา 
  2. กรรมการ  หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง  
     กองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการ 
  3. กรรมการเลขานุการ หัวหน้าแผนกเจ้าของทรัพย์สินที่ขอคืนหลักประกันสัญญา 
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  คณะกรรมการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา มีหน้าที่ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของงานก่อนสิ้นสุดสัญญา อย่างน้อย 60 วัน  
2. เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพร่อง ต้องแจ้งคู่สัญญาให้มาดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้แล้ว

เสร็จ ก่อนสิ้นสุดสัญญา 
3. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องให้ผู้อํานวยการหรือผู้มีอํานาจอนุมัติ  

เพ่ือคืนหลักประกันสัญญา 
     
ความเสียหาย (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 187) 
  กรณีที่ อ.ส.ค.มิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
เป็นกรณีที่ อ.ส.ค.มิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า อ.ส.ค.ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะ
ย่ืนคําขอต่อ อ.สค.ให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายัง อ.ส.ค. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา 
(2) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริง และเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง 

การเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องด้วย 
(3) อ.ส.ค.ต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาคําขอน้ันให้แล้วเสร็จ ภายใน  

60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดน้ัน ให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อ
ผู้อํานวยการ ได้ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันครอบกําหนดเวลาดังกล่าว  

(4) ให้ อ.ส.ค.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทําหน้าที่ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 189 

(5) ให้ อ.ส.ค.แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญา เมื่อพิจารณาคําร้องแล้วเสร็จ 
ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่ผู้อํานวยการเห็นชอบ พร้อมผลการพิจารณาคําร้อง 

เมื่อ อ.ส.ค.มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการ
พิจารณา ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป 
 
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
  ให้ อ.ส.ค.แต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ อย่างน้อย 2 คน ในกรณีจําเป็นหรือ เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาวินิจฉัย จะแต่งต้ังบุคคลภายนอก อีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ (ระเบียบกระทรวง       
การคลังฯ ข้อ 188) 
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  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังน้ี 
1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องขอของคู่สัญญา 
2) ในกรณีจําเป็น จะเชิญคู่สัญญาหรือบุคคลที่เ ก่ียวข้องในเรื่องน้ัน มาสอบถามหรือให้

ข้อเท็จจริงในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
3) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ตามข้อ 1 – ข้อ 3 พร้อมความเห็นเสนอผู้อํานวยการ 
การพิจารณาค่าเสียหายให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯ 

กําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า อ.ส.ค.จะต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละ
เกิน 50,000.-บาท ให้จัดทํารายงานความเห็นเสนอต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี 
หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
การงด ลดค่าปรบั หรือการขยายเวลาการทาํสญัญา 

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจ ที่จะพิจารณาได้ ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้น
จริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี 

• เหตุเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของ อ.ส.ค. 

• เหตุสุดวิสัย 

• เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใด ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

• เหตุอ่ืนตามที่กําหนดให้กฎกระทรวง 
กําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลงหรือตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาท่ีกําหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้  เว้นแต่
กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของ อ.ส.ค. ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ อ.ส.ค.ทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 
 

การทิ้งงาน 
 

เหตุแหง่การลงโทษให้เปน็ผูท้ิ้งงาน 
ตามมาตรา 109 ในกรณีปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ อ.ส.ค.กระทําการดังต่อไปน้ี 

โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่ากระทําการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน 

• เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมทําสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ 
อ.ส.ค.ภายในเวลาที่กําหนด 

• คู่สัญญาของ อ.ส.ค.หรือผู้รับจ้างช่วงที่ อ.ส.ค.อนุญาต ให้รบัช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน 
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• เมื่อปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ อ.ส.ค.กระทําการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทํา
การโดยไม่สุจริต 

• เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อ.ส.ค.
อย่างร้ายแรง 

• เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 

• การกระทําอ่ืนๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง     
 
ผู้มีอํานาจสัง่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานและการแจ้งเวียนเปน็ผูท้ิ้งงาน 
  ตามมาตรา 109 วรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาเป็นผูท้ิ้งงาน และใหแ้จ้งเวียนรายช่ือผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบ และเวียนในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้ง แจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 
 
ผลการของการถูกแจ้งเวียนรายช่ือใหเ้ปน็ผูท้ิ้งงาน 
  ตามมาตรา 109 วรรคสาม ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจาก
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน ให้สั่งให้
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
  ตามมาตรา 111 เมื่อได้รับแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา 109 แล้ว ห้ามทําการจัดซื้อจัดจ้าง
กับผู้ทิ้งงาน ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา 110 แล้ว 
 
หา้มก่อนติิสัมพนัธ์กบัผูท้ิง้งาน 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 192 ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานท่ีถูก
ระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว เว้นแต่ จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ปลัดกระทรวงการคลัง    
ได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน ให้พิจารณา ดังน้ี 

1) ตัดรายช่ือบุคคลดังกล่าวออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
หรือ 

2) ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้าง ที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง 
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เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้อํานวยการ (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างย่ิง  
          จะไมตั่ดรายช่ือบุคคลดังกล่าวออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  
 หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามสัญญาที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
 
  กรณีปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญา กระทําการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามมาตรา 
109 ให้ผู้อํานวยการพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่อนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา 
หรือผู้ ใ ห้บริการออกแบบและควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้ งงานแล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นเสนอไปยังปลัด
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 193)  
  เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากได้รับความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม
มาตรา 29 (5) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุช่ือผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐ   
ต่าง ๆ ทราบ รวมท้ัง แจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายน้ันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  
  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการ
พิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 
 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ 
ตามมาตรา 110 โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ที่มฐีานะการเงินมั่นคง  
2. มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ  
3. ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอเพิกถอนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็น         

ผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
 
การกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 194) 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงหรือหลายราย ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ย่ืนเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
กระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว สมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่สงสัย
ไปยังผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริง ภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้อง          
ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงาน  
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  เมื่อได้รับคําช้ีแจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยแล้ว ให้ผู้อํานวยการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าว
สมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 
  หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ช้ีแจง ภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการ
กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ให้เสนอความเห็นไปยังปลัด
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ผู้น้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
กระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา ให้พิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลไว้ในการ
เสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 195) 
 
 

บทกําหนดโทษ 
 

  มาตรา 120 
  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความความใน
พระราชบัญญัติน้ีโดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้น้ันต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

  มาตรา 121 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา 31 หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้น้ันมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้น้ันต่อไป 
 
 
 

 


