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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และต่อมากระทรวงการคลังเห็นควรมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อันเป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐที่ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม สิ้นสุดลง 

การเปลี่ยนผ่านจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ไปเป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอยู่มากมาย ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องไปจนถึงการอ้างอิงมาตราในกฎหมายที่จะใช้พิจารณาตัดสินใจลงมติแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง  
ท าให้ต้องเสียเวลาในการศึกษาหาข้อมูลก่อนด าเนินการจัดประชุมทุกครั้ง และยังก่อให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ง่าย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาและรวบรวมความรู้จากประสบการณ์การ
ท างานตลอดจนค าแนะน าจากผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกกรณีมาจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการท างานในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างรู้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.2.2 ท าแนวปฏิบัติการส่งมอบพื้นท่ี 
1.2.3 ท าแนวปฏิบัติการตรวจสอบผังอาคาร 
1.2.4 ท าแนวปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติวัสดุก่อสร้าง 
1.2.5 ท าแนวปฏิบัติการตรวจรับงวดงาน 
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1.2.6 ท าแนวปฏิบัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
1.2.7 ท าแนวปฏิบัติการพิจารณาขยายเวลาท าการตามสัญญา 
1.2.8 ท าแนวปฏิบัติการพิจารณาค่าปรับ 
1.2.9 ท าแนวปฏิบัติการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
1.2.10 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรู้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
1.2.11 ท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
1.2.12 แสดงตัวอย่างปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผลที่ได้รับ คือ มีคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการท างานทุกข้ันตอนตั้งแต่การส่งมอบ
พ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างไปจนกระทั่งการตรวจรับงานงวดสุดท้าย รวมถึงการตรวจสอบสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK) ซึ่งคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนี้ จะเป็น
เครื่องมือช่วยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องท างานได้สะดวกและง่ายขึ้น 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนี้ จะ

ท าการศึกษาโดยเน้นสาระส าคัญที่ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
อ้างอิงเฉพาะมาตราที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 โดยอ้างอิงเฉพาะข้อที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ศึกษารายละเอียดสัญญาจ้าง 
4. ศึกษาล าดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง 
5. ศึกษาวิธีเขียนแนวปฏิบัติของแต่ละขั้นตอน 
6. ศึกษาปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
7. ศึกษารูปแบบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

ก่อสร้าง 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
มำตรำ 4 ในพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างที่

ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 



3 
 

 “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน
ต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย 
แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน 
ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท์ หรือ
เครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่ อสาร  
การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยงิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของ
รัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 4 ในระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 
(1) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี

ฐานะเป็นนิติบุคคล 
(9) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
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“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 

โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร  

1. โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 
มาตรา 8 (1) กฎกระทรวง  จัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ข้อ 1 มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้าน
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย  
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ งานออกแบบก่อสร้างและงานบริหารทั่วไป ตามผังโครงสร้างของงาน ภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 
ตามล าดับ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 

 

ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

งานนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร์ 
 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

 

งานติดตาม
และประเมินผล 

 

งานวิจัย
สถาบันและ
สารสนเทศ 

 

งานออกแบบ
ก่อสร้าง 

 

งานบริหาร
ทั่วไป 

กองนโยบายและแผน 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 

3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
การบริหารส่วนงานภายในของกองนโยบายและแผน ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการกอง

นโยบายและแผน ประกอบด้วย 6 ส่วนงาน มีหัวหน้าส่วนงานก ากับดูแลแต่ละส่วนงาน และมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสายงานของต าแหน่งและตามสายงานวิชาชีพ
เฉพาะ ตามที่แสดงในผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ภาพที่ 3 ในส่วนงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโดยตรง คือ ส่วนงานออกแบบ
ก่อสร้าง ที่มีภาระหน้าที่ในการส ารวจ ออกแบบ และจัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง การค านวณราคา
กลาง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง การตรวจสอบสัญญาจ้างว่าเป็นสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) การตรวจราคากลางงานก่อสร้าง และภาระงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายและ 
ที่เก่ียวข้องตามหัวข้อ 2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 
 

 

ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน 

 

หัวหน้างาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

 

หัวหน้างาน 
วิเคราะห์

งบประมาณ 
 

หัวหน้างาน
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

หัวหน้างานวิจยั 
สถาบันและ
สารสนเทศ 

 

หัวหน้างาน
ออกแบบ
ก่อสร้าง 

 

หัวหน้างาน 
บริหารทั่วไป 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart)

นางจุฑาภรณ์ เทพธาน ี
หัวหน้างาน 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

นางสาวพิมผกา ศรีชนะ 
หัวหน้างาน 

วิเคราะห์งบประมาณ 
 

นางสาวพิรฬุห์ภัค เนตรสืบสาย 
หัวหน้างาน 

ติดตามและประเมินผล 

นางสาวพิรฬุห์ภัค เนตรสืบสาย 
หัวหน้างานวิจยั 

สถาบันและสารสนเทศ 
 

นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร ์
หัวหน้างาน 

ออกแบบก่อสร้าง 
 

นางสาวไพรินทร์ มงคลด ี
หัวหน้างาน 
บริหารทั่วไป 

 

1 . นายเชาวลิต ผันประเสริฐ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
2 . ว่าที ่ร .ต . ยุรวัฒนันท์  

ศตทลธรรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

3 .นายสมชยั พูดเพราะ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

 

1 . นางสาวสงกรานต์ เนยีมจ้อย 
พนักงานธุรการ 4 
 

 

1 .นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทกัษ์  
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร 
 

 

1 . นางสาวสุทัตตา ทรงเดช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

 

1 . นายธนันท์ ศัลยวุฒิ 
อาจารย์ )ชว่ยราชการ(  
2 . ผศ  .สุนันท์ มนต์แก้ว  

อาจารย์ )ชว่ยราชการ(  
3 .นายไพศาล สขุสม  

วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 
4 .นายถิรนันท ์จินสุนทรอุไร  

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัตกิาร 
5 .นางสาววนิดา เฉยกลิ่น  

วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 
6 .นายวัฒนา เชิดชูพงษ์  

วิศวกรไฟฟ้า 
 

1 . นายอรุณ ศรีครอบ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
2 . นายฉัตรชยั มงคลพรวิทยา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ปฎิบัติการ 
 
 

 

นางสาวนวรัตน์  การะเกษ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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2.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

1) งานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่  
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี โดย

วิเคราะห์ ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ               
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย                  
น าร่างแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ท าการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ จัด
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลการประชาพิจารณ์ ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย จัดท าเล่มร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับสมบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดแผน 
และเผยแพร่ 

- จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ปี โดยวิเคราะห์ 
ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าแผน จัดท าร่างแผน น าร่างแผน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงร่างแผน เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จัดท าเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ฉบับสมบูรณ์ จัด
ประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 

- จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศึกษา
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวบรวมแผนปฏิบัติราชการจากทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าร่างแผน บันทึก
ข้อมูลแผนลงระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management : 
BPM) จัดท าร่างแผนเพ่ือเสนอของบประมาณ ต่อส านักงบประมาณ เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงแผนตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหาร
ระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จัดประชุมถ่ายทอดแผน และ
เผยแพร่ 

- การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการผ่านเรื่องการขออนุมัติปรับแผน ของ
หน่วยงานเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ บันทึกข้อมูลรายการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอปรับแก้
ไข และ/หรือ ขอน ารายการโครงการ/กิจกรรม เข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในระบบ (Budget 
Planning Management : BPM) เสนอเรื่อง การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่อ
อธิการบดี เพ่ือพิจาณาอนุมัติปรับแผน รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ความเห็นชอบปี
ละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  



9 
 

- การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยศึกษานโยบาย ระเบียบ ยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยง ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และของมหาวิทยาลัย  แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายประจ าปี  แจ้งเวียนให้
หน่วยงานรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และด าเนินการวิเคราะห์ และสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่และให้
หน่วยงานน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ทบทวนผลและประเมินผล รายงานผลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

- จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์                 
และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐานลงในระบบการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ( Internal Quality Assurance : IQA ) จัดท ารายงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ ติดตามผลการประเมินคุณภาพ /แก้ไขรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ( Self - Assessment Report : SAR ) ตามข้อ เสนอแนะ และจัดท า เป็นฉบับสมบู รณ์  จั ดท า  
Improvement plan (ถ้ามี) และติดตามประเมินผล 

- จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักงานอธิการบดี โดยวิเคราะห์ 
และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐานลงในระบบ การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ( Internal Quality Assurance : IQA ) จัดท ารายงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้เสนอส านักงานอธิการบดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจ เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ติดตามผลการประเมินคุณภาพ /แก้ไขรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
( Self - Assessment Report : SAR )  ตามข้อ เสนอแนะ และจัดท า เป็นฉบับสมบู รณ์  จั ดท า  
Improvement plan (ถ้ามี) และติดตามประเมินผล 

- จัดท าแผนนักศึกษา โดยวิเคราะห์แผนนักศึกษาระยะยาว ประสานงานให้หน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นภาพรวมเสนอมหาวิทยาลัยและ
เผยแพร่ 

- จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ ของผู้บริหาร จัดท า
แบบส ารวจความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขออนุมัติโครงการ ประสาน
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ทีมวิทยากร หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน ด าเนิน
โครงการประชุมสัมมนา ประเมินผลโครงการ รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ 

- งานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการ
จัดท าโครงการประสานงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นภาพรวมส่งให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เจ้าภาพ) 

- วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับกองคลัง 
- วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

2) งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที ่
- จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล ทบทวน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแจ้ง
หน่วยงานด าเนินการ จัดท ารายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (เงินเดือนและส่วนควบ/ค่าสาธารณูปโภค/ 
เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย) รวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบค าเสนอของบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัดและตรวจสอบข้อมูลในระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget 
Planning Management : BPM)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของขั้นตอนงบประมาณ ทบทวนการจัดท าข้อมูลสรุปค าของบประมาณกระบวนการจัดท า
รายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได้ที่สอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปรับปรุงรายละเอียดวงเงินและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดท าเอกสาร
รายละเอียดชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขั้นกรรมาธิการ เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงบประมาณ และ คณะอนุกรรมาธิการฯ 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไปชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการตามงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประสานคณะกรรมการและผู้ ให้ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือเตรียมการชี้ แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการ จัดท าค าขอแปรญัตติงบประมาณ (ถ้ามี) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี จัดสรรงบประมาณแจ้งกองคลัง จากระบบ การวางแผนและบริหารงบประมาณ 
(Budget Planning Management : BPM) ไปยังระบบบริหารงานคลัง ERP เพ่ือควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน การบริหารงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

- จัดท างบประมาณเงินรายได้ โดยจัดท าคู่มืองบประมาณเงินรายได้และเกณฑ์ค านวณวงเงิน
ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานจัดท า
ประมาณการรายรับของหน่วยงานคณะ วิเคราะห์และสรุปค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุดเพ่ือ พิจารณา
จัดสรรงบประมาณในแต่ละหมวด สรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะอนุกรรมการฯ ทุก
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ชุดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดท าเอกสารร่างงบประมาณเงินรายได้ ที่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเคราะห์เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ เสนอร่างเอกสารงบประมาณเงินรายได้ที่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารเงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติ แจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรและจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี การบริหารงบประมาณ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบโดยเป็นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
รายได้ พ.ศ. 2551 

3) งานติดตามและประเมินผล มีหน้าที ่
- ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยจัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รวบรวมข้อมูล  การ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี สรุปผล 
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเสนอ ผู้บริหารระดับสูง ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ ส านักงบประมาณและส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- จัดท ารายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะครึ่งแผนและ  
สิ้นสุดแผน โดยศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงาน   และ
รูปแบบเล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
และประเมินผล จัดท ารายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะครึ่งแผน
และสิ้นสุดแผน เสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ของ
มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงานและรูปแบบเล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

- รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยศึกษา               
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ของ สศช. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน                   
ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล  จัดท ารายงานการประเมิน                  
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่   

- รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบาย/แผน ของ
หน่วยงานภายนอก โดยศึกษารายละเอียดนโยบาย/แผนของหน่วยงานภายนอก ขอบเขตและรูปแบบ 
การรายงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับนโยบาย/แผน จัดท ารายงานตามแบบการ
รายงาน ที่ก าหนด เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ 
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- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี โดยศึกษานโยบายและเป้าหมายความส าเร็จ
ของอธิการบดีตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงาน และรูปแบบเล่ม
รายงาน รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลผล และ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี เพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทุกรอบระยะ 6 เดือน ของปีการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของอธิการบดี รอบ 12 เดือน ของปีทีด ารงต าแหน่งอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการประเมินเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของอธิการบดี 

4) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที ่
- ด าเนินการวิจัยสถาบัน โดยก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์  การ

วิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย)  ก าหนดกรอบแนวคิด และ
ตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ ก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย จัดท ารูปเล่มรายงาน
วิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลวิจัยสถาบันงาน
สารสนเทศ 

- รายงานสถิติการศึกษา ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ผล
การรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาออก
ระหว่างปี บุคลากร และงบประมาณที่ได้รับ โดยศึกษา รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตาราง ตัวเลข กราฟ 
แผนภูมิ ฯลฯ และจัดท ารายงาน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

- จัดท ารายงานวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ โดยศึกษา รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ จัดท ารายงาน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่ 

- รายงานประจ าปี โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลผลการด าเนินงานและความก้าวหน้า ของ
มหาวิทยาลัย จัดท ารายงาน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

- จัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัย รายเดือน โดยออกแบบ วางแผนการน าเสนอ วิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูล และจัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตาราง ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ 
ฯลฯ และเผยแพร่ 

- ดูแลระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management : BPM) โดย
จัดท าช่องทางการติดต่อ/การแจ้งปัญหา ส าหรับผู้ใช้งานระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ 
(Budget Planning Management : BPM)  ประสานงาน/แจ้งปัญหาของระบบงานวางแผนและ
บริหารงบประมาณ (Budget Planning Management : BPM)  กับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ 
(Budget Planning Management : BPM)  กับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ จัดท าแบบประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้ระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management : BPM)  
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จากหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ปัญหา และการ
ติดตามในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management : BPM) 
เสนอต่ออธิการบดี เ พ่ือมาพัฒนางานวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning 
Management : BPM)  ของมหาวิทยาลัย จัดท าคู่มือการใช้งานระบบงานวางแผนและบริหาร
งบประมาณ (Budget Planning Management : BPM)   และปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน สร้าง 
Username และ Password ส าหรั บผู้ ใ ช้ ง านระบบ งานวางแผนและบริหารงบประมาณ  
(Budget Planning Management : BPM)  ของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกองนโยบายและแผน โดยจัดท าและ
ปรับปรุงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน อับโหลดไฟล์เอกสารงานของกองนโยบายและแผน ดูแล                   
ความเรียบร้อยของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายภายใน   
กองนโยบายและแผน ให้ค าปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการประชุมต่างๆ ทั้งภายใน และ นอกมหาวิทยาลัย 

5) งานออกแบบก่อสร้าง มีหน้าที ่
- จัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย (ผังบริเวณ, จ านวน

นักศึกษาบุคลากร, บุคลากรเพ่ือก าหนดพ้ืนที่อาคาร) จัดท าผังแม่บทการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ 

- งานสถาปัตยกรรม โดยส ารวจพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง ระดับที่ดินและถนน , ประปา, ไฟฟ้า 
ทิศทางลม, แสงแดด สภาพแวดล้อม, ก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยตามลักษณะการใช้งาน โดยร่วมมือกับ
วิศวกรด้านต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและร่วมมือกับเจ้าของโครงการ ก าหนดรูปทรงอาคาร 
(รูปด้าน, รูปตัด) ก าหนดรายละเอียดแบบขยายต่างๆ เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง ตรวจสอบ
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานวิศวกรรมโยธา โดยจัดท าผัง ฐานราก-เสา, คาน-พ้ืน, หลังคา ให้สอดคล้องกับ              
แบบสถาปัตยกรรม ค านวณโครงสร้างอาคารและออกแบบโครงสร้าง ก าหนดรายละเอียดประกอบ              
แบบโครงสร้าง ตรวจสอบการเขียนแบบโครงสร้าง 

- งานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจัดท าผังระบบไฟฟ้า ค านวณโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าและออกแบบ 
 Load schedule ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบไฟฟ้า ตรวจสอบการเขียนแบบไฟฟ้า 

- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยจัดท าแปลนงานน้ าดี น้ าทิ้ง โสโครก ให้สอดคล้องกับ  แบบ
สถาปัตยกรรม ออกแบบระบบประปา-สุขาภิบาล และสเก็ตแบบ ตรวจสอบการเขียนแบบระบบ
สุขาภิบาล 

- ประมาณราคากลาง โดยรับเรื่องจากหัวหน้ากลุ่มหรือสถาปนิกผู้ออกแบบ เตรียมงาน 
ศึกษาแบบรูปอย่างคร่าวๆ แยกปริมาณวัสดุตามประเภทของงานออกแบบ รวบรวมปริมาณวัสดุ                   
ตามประเภทของงาน กรอกราคาตามประเภทของงาน และก าหนดค่า Factor F (ดัชนีกรมบัญชีกลาง) 
แบ่งงวดงานและก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 

- เขียนแบบ โดยส ารวจพื้นที่ พร้อมสถาปนิกผู้ออกแบบ ท าเค้าร่างพ้ืนที่ที่จะท าการออกแบบ 
เขียนแบบตามท่ีสถาปนิกและวิศวกรได้ออกแบบไว้ แก้ไขแบบ 
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- การควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน ศึกษารายละเอียด ของแบบ
ก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปและข้อก าหนดในสัญญา ขอใช้วัสดุ โดยตรวจสอบว่าตรง
กับแบบรูปรายการหรือไม่อย่างไร การเปลี่ยนแปลงรายการ โดยให้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงจะต้อง
เป็นไป เพ่ือหลักวิชาการช่างที่ดี โดยราชการไม่เสียประโยชน์และไม่ขอเพ่ิมเงินและเวลา ตรวจงาน
และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน การส่งมอบงานแต่ละงวดผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ การส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  

- การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โดยศึกษารายละเอียดทั้งหมดของสัญญา มอบพ้ืนที่
ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ประชุมครั้งแรกระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างและแนะน าผู้ที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบผัง (ตรวจสอบระดับ , ต าแหน่งที่ตั้งอาคาร, ความกว้างยาวของอาคาร , 
ระยะระหว่างช่วงเสา , ความตั้งฉากของมุมอาคารและอาคารข้างเคียง) อนุมัติวัสดุให้ตรงตามที่
รายการก าหนด เปลี่ยนแปลงรายการ โดยเปรียบเทียบคุณภาพราคาและไม่ท าให้ราชการเสีย
ผลประโยชน์ การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โดยดูจากบันทึกควบคุมงาน หนังสือส่งมอบงาน 
บันทึกงานแล้วเสร็จจากผู้ควบคุมงาน โดยเนื้องานต้องครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา พิจารณาการ
ขยายเวลา พิจารณาค่าปรับตรวจรับงานงวดสุดท้าย (ภายใน 5 วันท าการ) เสนออนุมัติ (ผ่าน
เจ้าหน้าที่พัสดุ) ประธานตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างส่งผลการค านวณ ค่า K ให้กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี 

- ตรวจสอบสัญญาจ้างว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตรวจสอบสูตรค านวณค่า K ในสัญญา
จ้างก่อสร้าง ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference :TOR) ว่ามีเงื่อนไขเป็นสัญญา
แบบปรับราคาได้ ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้างเสนอราคา เพ่ือใช้ดัชนีเดือนเปิดซองราคา ตรวจสอบวันที่ผู้
รับจ้างส่งมอบงาน เพ่ือใช้ดัชนีเดือนที่ส่งมอบงาน ดาวน์โหลดดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ 
ค านวณค่า K ตามหลักเกณฑ์ ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ค านวณรายการสิ่งก่อสร้างที่หักค่างาน 
ค านวณรายการครุภัณฑ์ที่หักค่างาน ค านวณเงินชดเชยแต่ละงวดงาน ในกรณีผู้รับจ้างท างานล่าช้า
กว่าสัญญาต้องค านวณค่า K เปรียบเทียบกัน ระหว่างค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญากับค่า K ของ
เดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วใช้ค่า K ที่มีค่าน้อยกว่า ส่งรายการค านวณค่า K ให้ประธานตรวจรับพัสดุ
งานจ้างก่อสร้าง 

- ตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง โดยตรวจสอบชื่อโครงการ/งบประมาณ ตรวจสอบปริมาณ
วัสดุต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง ตรวจสอบค่าวัสดุ/ค่าแรงงานต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง ตรวจสอบค่า Factor F ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
กลาง ตรวจสอบเอกสารการสืบราคาค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน ตรวจสอบปริมาณวัสดุให้สอดคล้องกับแบบ
รูปรายการ และตรวจสอบราคากลางต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ 

- แสกนและพิมพ์แบบ โดยตรวจสอบแบบรูปและรายการประกอบแบบให้ตรงกับใบรับรอง
แบบรูป ตรวจสอบลายเซ็นผู้รับผิดชอบแบบรูป แสกนแบบรูปเก็บเป็นไฟล์ PDF บันทึกรายการ
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สิ่งก่อสร้างลงในสมุดทะเบียนแบบรูป พิมพ์แบบและรายการมาตรฐานการก่อสร้างส่งให้กองคลัง/
คณะ ด าเนินการจัดจ้าง จัดเก็บแบบกระดาษไขต้นฉบับ 

6) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที ่
- ท างานสารบรรณ โดยลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือ วิเคราะห์

กลั่นกรองเรื่อง จัดแฟ้มเสนอ แจ้งเวียน ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หนังสือราชการ ปิดประกาศข่าวสาร 
บริการติดต่อสื่อสารของทางราชการ ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่จ าแนกตามระเบียบราชการและรักษา
เอกสารอย่างเป็นระบบ 

- ท างานด้านบุคลากร บริหารอัตราก าลังภายในหน่วยงาน โดยการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง เรื่องงานของบุคลากร ตรวจสอบข้อมูล
บุคลากรของหน่วยงานในระบบ (Human Resource Management : HRM) การพัฒนาบุคลากร 
สรุปเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับและเสนอใบลา จัดท าข้อมูลการลาและรายงานผู้บังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับบ านาญ และ
เงินทดแทน ตรวจสอบและเสนอขอปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติบุคลากรของหน่วยงาน ด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 

- จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ โดยวางระบบเสนอความต้องการในการด าเนินการจัดซื้อ                
จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตามเวลาที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และ
พัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

- ท างานการพิมพ์ โดยจัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสาร ด าเนินการ 
และควบคุมจัดพิมพ์ การจัดท ารูปเล่ม การเก็บรักษา และการท าลายเอกสาร 

- การเงินและบัญชี โดยด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และรับจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระบบแบบแผน
ของทางราชการ 

- ประสานงานประชุม โดยจัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม อ านวย
ความสะดวกในการประชุม จัดท ารายงานการประชุม 

- ท างานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ที่
เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ประสานงานในหน่วยงานระดับคณะ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  
พร้อมเตรียมหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส าหรับการตรวจประเมินภายในของ
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนส่งเสริม ปรับปรุงข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) ของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

- ท างานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) โดยจัดท าวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ การจัดการความรู้
ของหน่วยงาน จัดท าแผนการจัดการความรู้/ประเมินแผน สร้างและพัฒนาช่องทางในการจัดการ
ความรู้ สร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกในเรื่องการจัดการความรู้ 
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- อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงานภายในหน่วยงาน 

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งวิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 

 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิศวกรรมโยธา ดังนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ                   

ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
 1) ออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ บูรณะซ่อมแซม บ ารุงรักษา เพ่ือให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
และเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา   
 2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
โยธา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี 
 3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน 
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้ง 
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ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ 

สภาบันอุดมศึกษาก าหนด 

2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาววนิดา เฉยกลิ่น ต าแหน่งวิศวกรโยธาระดับ

ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
1) งานภารกิจหลัก 

 1.1) งานส ารวจเพื่อการออกแบบ 
- ส ารวจสถานที่เก็บข้อมูลทางด้านกายภาพของสถานที่ตั้ง ได้แก่ แผนที่สังเขป  

ผังบริเวณ ทิศ ระดับอ้างอิง ทิศทางการระบายน้ า จุดเชื่อมต่อกับงานสาธรณูปโภค ทั้งระบบประปา 
ไฟฟ้าโทรศัพท์และการสื่อสาร เพ่ือน าข้อมูลมาศึกษาและวางแผนออกแบบอาคาร  
 1.2) วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 

- วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือตามรายละเอียด  
ข้อ 6 (1) งานออกแบบและค านวณ ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 

- ก าหนดแปลนคาน-พ้ืนแต่ละชั้น แปลนโครงหลังคา แปลนฐานราก-เสา ค านวณ
ออกแบบโครงสร้าง สเก๊ตแบบขยายรายละเอียดส่วนต่างๆของโครงสร้าง 

- เขียนแบบงานโครงสร้างและก าหนดรายละเอียดประกอบแบบโครงสร้าง 
- ตรวจสอบการเขียนแบบโครงสร้าง 

 1.3) ประมาณราคา 
- ศึกษาแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
- คิดปริมาณวัสดุ ก าหนดราคาค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย 
- คิดค่า Factor F 
- คิดค่างานครุภัณฑ์ 
- คิดภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) รวมเป็นราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี 

 1.4) แบ่งงวดงาน-งวดเงิน 
- ก าหนดปริมาณเนื้องานที่ต้องท าในแต่ละงวดงาน 
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- ก าหนดการจ่ายเงินในแต่ละงวดงานให้สอดคล้องกับปริมาณเนื้องาน 
- ก าหนดระยะเวลาท างานแต่ละงวดโดยค านึงถึงขั้นตอนการท างานและปริมาณงาน 

1.5) ควบคุมงานก่อสร้าง 
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่สู งไม่ เกินไม่ เกิน 8 ชั้น หรือตามรายละเอียด 

ข้อ 6 (2) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 

- ศึกษาสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
- ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่างจ้าง 
- ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง 
- ตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้าง 
- พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 
- พิจารณาการขอขยายเวลาก่อสร้าง 
- จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกวัน 

1.6) ค านวณค่างานเพ่ิม/ลด ของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
- ค านวณค่า K ณ วันส่งมอบงานแต่ละงวด 
- ตรวจสอบรายการที่ต้องหักค่างาน 
- ค านวณค่างานในแต่ละงวดที่ใช้ค านวณค่าชดเชย 
- ค านวณค่าเงินชดเชยแต่ละงวด 
- ตรวจสอบเอกสารค านวณค่าเงินชดเชย (ค่าK) ที่หน่วยงานภายในเป็นผู้จัดท า 

2) งานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1) คณะกรรมการโครงการวันรพีร าลึก ปีที่ 101 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ฝ่ายปรับปรุง
ภูมิทัศน์ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 773/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการวันรพีร าลึก 

2.2) ให้ข้อมูลและจัดส่งไฟล์ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรง (Bill of Quantities : BOQ) 
ให้กับหน่วยงานภายใน (เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการในระบบการจัด
จ้างงานก่อสร้างตามข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กองนโยบายและแผน
จัดส่งไฟล์การค านวณบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities : BOQ)  ของงานดังกล่าว
ในรูปแบบไฟล์ excel ตามหนังสือ กองคลัง ที่ อว 0652.17/226 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

2.3) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานปรับปรุงอาคารสถาบัน 
สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ตามหนังสือสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ที่ อว 0652.15/053  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 
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2.4) ตรวจสอบเอกสารแบบรูปรายการและราคาเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการปรับปรุงห้อง Lecture Theater ชั้น 6 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยใช้เงิน
รายได้สะสมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม (ฝ่ายวางแผน) ที่  
อว 0652.02/196 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 

2.5) ตรวจสอบเอกสารแบบรูปรายการและราคาเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง 
เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปและรายการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการอาคาร 6 ชั้น 3 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามหนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ อว 
0652.10/323 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 

2.6) ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัยแก่ผู้รับจ้าง/หรือหน่วยงานภายนอก เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อสงสัย
กรณีค าชี้แจงรายละเอียดที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนเพ่ิมเติมและขอส าเนาเอกสาร ตามหนังสือ บริษัท ทีที 
คอนสทรัคชั่น จ ากัด ที่ TTC 2564/010 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 

2.7) ตรวจสอบเอกสารแบบรูปรายการและราคาเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง 
เรื่อง พิจารณาแบบแปลนและตีราคาการก่อสร้างส านักงานพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ (ชั่วคราว) ตามหนังสือ กองศิลปวัฒนธรรม ที่ อว 0652.22/004 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2564 

2.8) คณะกรรมการการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ตามค าสั่งกองนโยบาย
และแผน ที่ 002/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน
ของกองนโยบายและแผน 

2.9) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.10) ตรวจสอบเอกสาร ให้ข้อมูลและค าแนะน า เรื่อง ขอปิดร้าน 7-eleven สาขาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ตามหนังสือ บริหารทรัพย์สิน กองคลัง ที่ อว 0652.17/- ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
2.11) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นพ้ืนที่ว่างและจ านวนวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ใช้งานหรือรอ

การจ าหน่ายที่กองเก็บอยู่ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ศูนย์ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยช์สูงสุด ตามหนังสือ งานบริหารทั่วไป กอง
นโยบายและแผน ที่ อว 0652.18/428 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

2.12) ตรวจสอบหนังสือและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับจ้าง/หรือหน่วยงานภายนอก เรื่อง ขอส่ง
ข้อมูล เพ่ือหาข้อสรุปเรื่องการด าเนินงานเสาเข็ม ตามหนังสือ บริษัท ทีที คอนสทรัคชั่น จ ากัด ที่ TTC 
2563/069 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

2.13) ตรวจสอบแบบบรูปรายการและราคาค่าก่อสร้าง เพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในงาน
จ้างออกแบบ งานปรับปรุงห้องสมุด จ านวน 4 ศูนย์ ตามหนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ อว 0652.12/759 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
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2.14) ตรวจสอบหนังสือและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับจ้าง/หรือหน่วยงานภายนอก เรื่อง ขอได้
โปรดเร่งรัดการพิจารณาชี้แจงข้อสงสัยและข้อมูลในส่วนที่ยังค้างอยู่ตามที่บริษัทร้องขอ ตามหนังสือ 
บริษัท ทีที คอนสทรัคชั่น จ ากัด ที่ TTC 2563/060 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

2.15) ตรวจสอบหนังสือและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชี้แจง
ข้อมูลให้กับทางบริษัท ทีที คอนสทรัคชั่น จ ากัด ตามหนังสือ คณะศิลปะศาสตร์ที่ อว 0652.08/1463 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

2.16) ตรวจสอบหนังสือและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับจ้าง/หรือหน่วยงานภายนอก เรื่อง ข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานเสาเข็มเจาะให้ได้ข้อยุติเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการตามหนังสือ  
บริษัท ทีที คอนสทรัคชั่น จ ากัด ที่ TTC 2563/051 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 

2.17) ตรวจสอบแบบรูปรายการและเอกสารราคากลาง เพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในการ
จัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 1 รายการ ตามหนังสือ ที่ อว0652.31/062  
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

2.18) ตรวจสอบเอกสารและให้ค าแนะน าในการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณในการจ้าง
ปรับปรุงงานก่อสร้าง เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินในการด าเนินการโครงการปรับปรุงห้องส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือ ที่ อว 0652.31/023 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

2.19) ให้รายละเอียดข้อมูล สรุปชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิศวกรเข้าตรวจสอบความช ารุดของคอมโพสิต 
อาคาร 3 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ ตามหนังสือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ที่ อว 0652.09/0282 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 

2.20) ตรวจสอบแบบรูปรายการและเอกสารราคากลาง เพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในการ
จัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงชั้น 6 และหลังคาอาคาร 90 ปี แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ก าหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบัน รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ คณะบริหารธุรกิจ ที่ อว 0652.05/0774 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 

2.21) ตรวจสอบเอกสารและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภายใน ในการจัดเตรียมเอกสารการ
ขออนุมัติใช้งบประมาณในการจ้างก่อสร้าง งานเทพ้ืนปูนซีเมนต์ด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เทปูนซีเมนต์หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตาม
หนังสือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ อว 0652.04/144 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 

2.22) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.23) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการเงินและ

บริหารธุรกิจ ตามสัญญาเลขที่ 15/2562 (คณะบริหารธุรกิจ) 
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2.24) ให้รายละเอียดและข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์ เรื่อง ส านักงาน
เขตดุสิต ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ตามหนังสือ กองคลัง ที่ อว 0652.17/810 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2562 

2.25) ตรวจสอบแบบรูปรายการและราคาค่าก่อสร้างเพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง
ของอาคารกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างอาคารกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือ กองพัฒนานักศึกษา ที่ อว 0652.20/938 ลงวันที ่
 22 ธันวาคม 2562 

2.26) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวง 
วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ตามหนังสือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
ที่ อว 0652.03/689 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

2.27) ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวง 
วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ตามหนังสือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
ที่ ศธ 0581.03/1484 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

2.28) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.29) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมสมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการจ้าง

และการควบคุมงานก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.30) ผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ ศูนย์เทเวศร์ 1 รายการ ตามสัญญาเลขที่ กส.3/2561  
2.31) ร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
2.32) ผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคาร 5 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 

รายการ ตามสัญญาเลขที่ ทคศ.(ก) 01/2560 (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 
2.33) ผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคาร 5 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 

รายการ ตามสัญญาเลขที่ กค. 5/2559 (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 
2.34) ผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งาน

ส่วนที่เหลือ) ตามสัญญาเลขที่ กค. 9/2559 (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 
2.35) รับ-ส่งหนังสืองานออกแบบก่อสร้างภายในกองนโยบายและแผน 
2.36) ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงาน

ก่อสร้างของทางราชการให้บุคคลากรภายในงานออกแบบก่อสร้างทราบ 

จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์การ
ท างาน ตลอดจนค าแนะน าของผู้เกี่ยวข้องทุกกรณี มาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบฯ ขั้นตอนของแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบในแต่ละกรณี ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป 



 
 

บทท่ี 3 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารสัญญาจ้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง นอกจากจะต้อง
ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพ่ือความ
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการรวมถึงก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย 

3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.1.1 มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ใน

กรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93  วรรคห้า 
2( ) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่

รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือ
ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
    ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าว เป็น
ผู้อนุมตัิการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงดว้ย 

23.1.  มาตรา 100 ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด 
 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และ
ให้นำบทบัญญัติมาตรา 96 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและ 
หรือการวรรคสาม ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  



23 
 

บริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
1.33.  มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม

สัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง        
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

1( ) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3)   เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  
(4) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม

สัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

3.2  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 3.2.1  ข้อ 25 ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  คือ 

)1  (  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
)2  (  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
)3  (  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
)4  (  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
)5  (  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน ฐองรัข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 
3.2.2  ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยก็ได้แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

3.2.3  ข้อ 27  การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งใน
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การลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน

การซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

3.2.4  ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ หรือราย ละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่
จะท าการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่างนั้น  แล้วแต่กรณีด้วย 

เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

3.2.5  ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี ้
)1 (  ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร 
)2 (  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด ใน 
สัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของ 
ผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

)3 (  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ตามเวลา 
ที่เหมาะสมและเห็นควร และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

)4 (  นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไป
ตามหลักวิชาการช่างให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
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)5 (  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

)6 (  เมื่ อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้ วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ 
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงาน
จ้างนั้นและให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบงานทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

)7 (  ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึง
ด าเนินการตาม )6(  

3.2.6  ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น 
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการนับ
ถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การ
เรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

3.2.7  ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของ
รัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุ
อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้อง
แจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือ
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของด
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

3.2.8  ข้อ 183  นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103  หากปรากฏว่า
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง
นั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายหลักและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย 
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1.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 , 
มาตรา 100 และมาตรา 102 

2.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 25, ข้อ 26,ข้อ 27, ข้อ 165, ข้อ 176, ข้อ 181, ข้อ 182 และข้อ 183 
 
 



 
 

 

บทท่ี 4 

แนวปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญา
จ้างกับผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคาในงานนั้นๆ โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง ตามมาตรา 100 ให้มีหน้าที่บริหารสัญญาจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
โดยให้ถือแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อ 25 , ข้อ 26 , ข้อ 27, ข้อ 165, ข้อ 176  
ข้อ 181, ข้อ 182 และข้อ 183 อย่างเคร่งครัด  

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในทางปฏิบัติถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานก็จะได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นประธานกรรมการ โดยมีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดเป็นกรรมการ รวมทั้ง
ผู้ช านาญการในเรื่องนั้น เช่น สถาปนิก วิศวกร ก็ควรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมในคณะด้วย 

มีข้อสังเกตในเรื่องขององค์ประชุมบางประการ ผู้ที่เป็นกรรมการอาจขาดการประชุมหรือ 
ขาดการเข้าร่วมตรวจรับงวดงานได้ตามกิจธุระจ าเป็นที่บังเอิญตรงกับวันนัดประชุมแต่ละครั้ง แต่ก็มี
บางกรณีที่กรรมการบางท่านมิได้ลงชื่อรับรองรายงานการประชุม จึงอาจตีความเป็นสองนัย คือ  
ขาดประชุม หรือไม่เห็นด้วยกับมติที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
ข้อ 27 จึงต้องระบุไว้ด้วยว่าผู้ที่มิได้ลงนามรับรองในรายงานการประชุมนั้น เป็นเพราะสาเหตุใด เช่น 
ถ้าติดราชการไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ก็ควรเขียนหมายเหตุไว้ เพ่ือให้เอกสารรายงานการประชุม
ครั้งนั้นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง และในส่วนของมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ให้ถือมติเอกฉันท์ โดย
ถือตามจ านวนของกรรมการที่มาประชุมในครั้งนั้น 

4.2  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ และการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพอจะสรุปหน้าที่
และขอบเขตงานที่ส าคัญได้ดังนี้ 

4.2.1 หน้าที่ตรวจการจ้างให้เป็นไปตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176 
จะเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176  ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไว้ 7 ข้อ ซึ่งอาจแยกพิจารณาถึงสาระส าคัญของแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ 
4.2.1.1 หน้าที่ข้อที่ (1)  เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้ก าหนดให้การก่อสร้าง    

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อยู่ในประเภทงานที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม   
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน



28 
 

 
 

จ้างก่อสร้างจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานที่ผู้รับจ้างเสนอขอแต่งตั้งตาม
เงื่อนไขของสัญญา ว่าเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกรหรือเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิกหรือไม่ ก่อนที่จะมีการประชุมและมีมติเห็นชอบให้บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งต้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวิศวกรหรือ
พระราชบัญญัติสถาปนิก แล้วแต่กรณีด้วย 

4.2.1.2 หน้าที่ข้อที่ )2( อาจพิจารณาแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ก. ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมจากสมุดรายงาน

การควบคุมงานก่อสร้างที่ผู้ควบคุมงานบันทึกไว้ ซึ่งจะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างรับทราบทุกสัปดาห์ ในทางปฏิบัติหัวหน้าผู้ควบคุมงานจะรายงานข้อมูลให้ประธาน
กรรมการพิจารณา ว่าผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างยังคงสอดคล้องกับข้อก าหนดของสัญญาจ้างและ
ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างถูกต้องตามแบบรูปรายการหรือไม่ ถ้าเป็นการรายงานตามเหตุการณ์ปกติ  
ประธานกรรมการก็อาจใช้วิธีเวียนเรื่องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ 

ข. ถ้าผู้ควบคุมงานมีการรายงานแจ้งปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ประธานกรรมการ
ก็จะนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาถึงปัญหาหรือเรื่องผิดปกตินั้น และมีมติสั่งการแก้ไขหรือ
น าเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมงาน
รายงานให้ทราบถึงการสั่งหยุดงานหรือสั่งให้ผู้รับจ้างพักงานชั่วคราว ถือว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วการสั่งหยุดงานอาจเกิดข้ึนในกรณีต่างๆ เป็นต้นว่า 

- ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง แจ้งให้แก้ไขแต่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม 
- ตรวจสอบพบว่าถ้าให้ผู้รับจ้างท างานต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง

อาคาร เช่น แบบหล่อคอนกรีตทรุดตัวหรือแบบหล่อคอนกรีตแตก เป็นต้น 
- ฝ่ายผู้ว่าจ้างสั่งหยุดงานเนื่องจากปัญหาของผู้ว่าจ้างเอง 

4.2.1.3 หน้าที่ข้อที่ (3)  ในการติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการต้อง
หมั่นออกไปตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบการก่อสร้าง รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้พิจารณาแก้ปัญหาให้
ลุล่วงไปโดยเร็ว 

4.2.1.4  หน้าที่ข้อที่ (4)  เป็นหน้าที่ที่สืบเนื่องมาจากหน้าที่ข้อที่ )2( กล่าวคือ เมื่อได้อ่าน
การรายงานของผู้ควบคุมงาน และมีข้อสงสัยว่ารายละเอียดตามแบบรูปรายการอาจจะไม่ถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการต้องออกไป
ตรวจดูงานที่ก าลังก่อสร้าง ศึกษารายละเอียดปัญหา แล้วจึงจัดประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงาน  เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีข้อสังเกตที่ควรท าความเข้าใจ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีอ านาจสั่งการแก้ไขงาน
ก่อสร้างให้ผิดไปจากแบบรูปรายการได้เอง ถ้าจ าเป็นต้องท าการแก้ไขงานก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ จะต้องจัดประชุมพิจารณาและสรุปเป็นมติให้แก้ไขแบบรูปรายการแล้วบันทึกเป็น
รายงานการประชุมน าเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป )ดูเรื่อง การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลง( 
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4.2.1.5  หน้าที่ข้อที่ (5)  เมื่อประธานกรรมการได้รับหนังสือแจ้งขอส่งมอบงวดงานของ 

ผู้รับจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงานที่ให้ความเห็นรับรองผลงานแล้ว จะต้องรีบนัดประชุมคณะกรรมการและ
ออกไปท าการตรวจรับงาน ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
และต้องด าเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด หน้าที่ที่ถูกก าหนดขึ้นไว้ในข้อนี้ก็เพ่ือเร่งรัดให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าการตรวจรับงวดงานที่ผู้รับจ้างได้ท าหนังสือส่งมอบไว้โดยเร็ว  เพราะ
ถ้าใช้เวลานานหรือตรวจรับช้าก็อาจเป็นช่องทางให้ผู้รับจ้างรีบขอส่งงวดงานก่อนทั้งที่งานยังไม่แล้ว 

เสร็จตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้ายและวันส่งมอบงานเป็น
วันครบก าหนดตามสัญญาพอดี ผู้รับจ้างก็จะถือโอกาสระหว่างรอท างานต่อไปได้อี ก จนถึงวันที่
คณะกรรมการออกไปท าการตรวจรับงาน อีกประการหนึ่ง ถ้าท าการตรวจรับงานเร็ว ผู้รับจ้ างก็จะ
ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างของงวดงานนั้นได้เร็วด้วย 

4.2.1.6 หน้าที่ข้อที่ (6)  หน้าที่ข้อนี้เป็นการก าหนดในเรื่องของการตรวจรับงวดงาน ในทาง
ปฏิบัติจะให้เจ้าหน้าที่พัสดุท าเอกสารตรวจรับงานขึ้น 3 ฉบับ คือ ใบตรวจการจ้าง 1 ฉบับ ใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และใบรายงานต่อผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 1 ฉบับ พร้อมด้วย
หลักฐานประกอบการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง เอกสารทั้งหมดนี้จะท าขึ้น 3 ชุด 

ชุดที่ 1 มอบให้ผู้รับจ้าง 
ชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่พัสดุใช้ท าการเบิกจ่ายเงินงวด ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บหลักฐานส ารองไว้ 

นอกจากนี้ยังต้องท าหนังสือพร้อมกับแนบรายงานการประชุมที่มีการบันทึกผลการตรวจรับ
งวดงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

มีอีกกรณีหนึ่งที่ระบุไว้ในหน้าที่ข้อที่ )6( ด้วย คือ ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าผลงานที่ผู้รับจ้างท าการส่งมอบ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือยังไม่ครบถ้วน หรือไม่
ตรงตามข้อก าหนดในสัญญาก็ต้องรีบท าหนังสือรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบหรือสั่งการ  
แล้วแต่กรณ ี

4.2.1.7 หน้าที่ข้อที่ (7)  เป็นการระบุแนวปฏิบัติให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการ กล่าวคือ ถ้ามี
กรรมการท่านใดไม่ยอมรับงาน หรือไม่ลงนามในเอกสารตรวจรับงาน ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ใน
รายงานการประชุม และประธานกรรมการต้องท าหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่ง
การก่อน ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับ จึงจะด าเนินการตามข้อ 4.2.1.6 
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4.2.2 หน้าที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ 
หน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

ก่อสร้างสามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ 
4.2.2.1 การประชุมพิจารณาตรวจการจ้างตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176 
4.2.2.2 การประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 165 

                      จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทุกครั้ ง เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกัน
พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขสัญญา ต้องท าการพิจารณาเปรียบเทียบทั้งคุณภาพ
และราคาภายในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยที่ราชการไม่เสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือ
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ การแก้ไขสัญญาต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน เพ่ิมหรือลดระยะเวลาในการท างาน 
ให้ตกลงพร้อมกันไป แล้วประชุมสรุปออกมาเป็นมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบันทึกเป็น
รายงานการประชุมน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติต่อไป 

.32.2.4  การประชุมพิจารณาขยายเวลาท าการตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 182 
                      จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกัน
พิจารณาถึงเหตุที่ผู้รับจ้างน ามาขอขยายเวลาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เปรียบเทียบกับกรณีที่



31 
 

 
 

สามารถขยายเวลาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อที่ 182 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี  ถ้าเหตุที่
ผู้รับจ้างน ามาอ้างเข้าข่ายสามารถให้ขยายเวลาได้ก็ให้พิจารณาขยายเวลาให้ผู้รับจ้างตามจ านวนวันที่
มีเหตุเกิดขึ้นจริง แล้วประชุมสรุปออกมาเป็นมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบันทึกเป็น
รายงานการประชุมน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4.2.3  หน้าที่รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจ

แยกออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ 
4.2.3.1  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ พร้อมทั้ง

มอบเอกสารการตรวจรับงานให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบภายใน 3 วันท าการ 

4.2.3.2  ผลการพิจารณาตามข้อ 2.2.24.  หรือข้อ 2.2.34.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ต้องเป็นผู้เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจในการ
อนุมัติให้แก้ไขสัญญา หรือให้ขยายเวลาท าการตามสัญญาในแต่ละครั้งด้วย โดยท าหนังสือขออนุมัติ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพร้อมด้วยเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมและมีมติในเรื่องนั้นๆ 

4.2.4  หน้าที่อ่ืนๆ 
นอกจากหน้าที่หลักท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้ว
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังมีหน้าที่อีกหลายอย่างที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
และสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญา หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถึงแม้จะไม่ได้ระบุไว้
ระเบียบข้างต้น ได้แก่   

4.2.4.1 ศึกษาแบบรูปรายการ สัญญาจ้างและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
ประกอบด้วย 

- สัญญาจ้าง 
- แบบรูปรายการ 
- รายการมาตรฐานการก่อสร้าง 
- ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง 
- บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาของผู้รับจ้าง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับจ้าง      

.24.2.4  อ่านรายงานของผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องท าบันทึกรายงานการควบคุมงาน
ก่อสร้างประจ าวันตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด ซึ่งจะรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
จ านวนคนงาน การน าวัสดุก่อสร้างเข้ามาในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมการท างาน ปัญหาและอุปสรรค
ในการก่อสร้าง การสั่งแก้ไขงาน การสั่งหยุดงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรอ่านระเบียนต่างๆ อ่านผล
การวิเคราะห์ ผลการทดสอบวัสดุ รายงานผลงานก่อสร้างประจ าเดือน ตรวจสอบหนังสือส่งมอบงาน
ของผู้รับจ้างว่าผู้ควบคุมงานได้ลงนามรับรองเนื้องานที่แล้วเสร็จจริงเมื่อใด ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าประชุม
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ทุกครั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรจะอ่านรายงานทั้งหมดของผู้ควบคุมงานให้เข้าใจเป็น
อย่างดีว่าผู้รับจ้างท างานถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ และควรมีมติตรวจรับเฉพาะงานที่แล้วเสร็จและ
ถูกต้องตามแบบรูปรายการ ไม่ควรรับงานที่ไม่ถูกต้องตามงวดงานในสัญญา       

34..2.4  ออกตรวจอย่างไม่เป็นทางการ เป็นเรื่องจ าเป็นมากส าหรับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุที่ควรหาเวลาที่เหมาะสมโดยอ่านจากรายงานการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวันของผู้ควบคุมงาน
ว่าช่วงเวลาใดผู้รับจ้างก าลังท างานอะไรอยู่  ถ้าเป็นเนื้องานที่ส าคัญก็ให้ออกไปตรวจงานหรือ
สังเกตการณ์อย่างไม่ เป็นทางการ ยิ่งออกไปตรวจดูบ่อยๆ ก็จะยิ่งเป็นการดีด้วยกันทุกฝ่าย    
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะได้เห็นขั้นตอนการท างานของผู้รับจ้างว่าได้ก่อสร้างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยให้ท าผิดแล้วสั่งให้ทุบทิ้งท าใหม่ ท าให้เสียเวลา
และไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย    

.4.42.4  การพิจารณาอนุมัติวัสดุก่อสร้าง วัสดุทุกชนิดที่จะน ามาใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องท าหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุเสนอประธานกรรมการผ่านผู้ควบคุมงานเพ่ือให้ความเห็นเบื้องต้น
ว่าวัสดุที่ขออนุมัตินั้นตรงตามที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการหรือไม่ ในกรณีที่งานก่อสร้างมีวงเงินไม่สูง
มากนัก เช่น งานปรับปรุงอาคารผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะไม่ใช่วิศวกรหรือสถาปนิกที่
สามารถอ่านแบบและให้ความเห็นเบื้องต้นได้ประธานกรรมการก็ควรมอบให้ วิศวกรผู้ออกแบบ หรือ
สถาปนิกผู้ออกแบบเป็นผู้ตรวจสอบและบันทึกความเห็นเบื้องต้นก่อน ต่อจากนั้นจึงค่อยน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป วัสดุก่อสร้างที่ ได้รับอนุมัติ จาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว จะต้องน าชิ้นตัวอย่างมาลงหมายเลขก ากับและเก็บรักษาไว้ ณ 
สถานที่ก่อสร้าง 1 ชุด เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานใช้ตรวจสอบกับวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ก่อสร้างจริง
ว่าถูกต้องตรงตามชิ้นตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาชิ้นตัวอย่างวัสดุมา
แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ก็ให้น าแคตตาล็อกมาแสดงแทน  

4.2.4.5  ติดตามการแก้ไขระเบียบฯ หรือข้อก าหนดที่ประกาศใช้บังคับเพ่ิมเติม ในการ
ตรวจงานจ้างของหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นหลัก ซึ่งอาจมีการแก้ไขระเบียบฯหรือมีข้อก าหนดประกาศคณะกรรมการใช้
บังคับเพ่ิมเติม หรือประกาศใช้กฎกระทรวงเพ่ิมเติมอีกดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงต้องสนใจติดตามการแก้ไขระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และควรปฏิบัติตามระเบียบฯที่แก้ไขใหม่หรือข้อก าหนดที่ประกาศใช้บังคับเพ่ิมเติม
อย่างเคร่งครัด 

4.2.4.6  การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า K) 
- ดูหัวข้อ 4.12 สัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า K) 

4.3 หน้าที่ของประธานกรรมการตรวจรับพัสด ุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 ไม่ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ไว้อย่างชัดเจน มีเพียงก าหนดไว้ว่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทุกครั้ง ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่แทนได้ ถ้ามีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ เป็นประธาน
กรรมการแทน )ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 27( 
 ในทางปฏิบัติประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีบทบาทหน้าที่อยู่หลาย
ประการซึ่งพอจะเสนอเป็นแนวพิจารณาได้ ดังนี้ 

(1 )  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม เช่นเดียวกับประธานกรรมการคณะต่างๆ มติของคณะกรรมการให้
ถือมติเอกฉันท์ ถ้ามีกรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 

 (2 ) เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะติดต่อกับผู้รับจ้าง หนังสือ
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างจะส่งถึงผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้รับจ้างจะส่งหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน 

 (3 ) ก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่เห็นสมควร 
เช่น การจัดประชุมครั้งแรก การประชุมพิจารณาอนุมัติวัสดุ การประชุมตรวจรับงวดงาน การประชุม
พิจารณาปัญหาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานน าเสนอ 

(4 )  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานก่อสร้างประจ าสัปดาห์จากผู้ควบคุมงาน และสรุป
รายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในการประชุมครั้งถัดไป  ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ปกติ 

(5 )  ลงนามในหนังสือสั่งการใดๆ ต่อผู้รับจ้าง หรือหนังสือน าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ  ตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 (6 ) กรณีอยู่ระหว่างตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง การที่จะสั่งการใดๆ ต่อผู้รับจ้าง ให้กระท า
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยการบันทึกในสมุดรายงานการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน และ
ต้องให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจลงนามรับทราบไว้ด้วย 

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการตรวจรับพัสดุประการหนึ่งคือ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุกับหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลเดียวกัน  ควรต้องแยกการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองหน้าที่ออกจากกัน หัวหน้าหน่วยงานอาจมีอ านาจสั่งการใดๆได้ตามขอบเขตหน้าที่ 
แต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องสั่งการตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น 

มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น ผู้ควบคุมงานส่งหนังสือว่าตรวจสอบพบแบบรูปรายการ
ผิดพลาดเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อได้รับหนังสือก็บันทึกต่อว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบน าเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัติแก้ไข การกระท าดังกรณีตัวอย่างนี้ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
จะต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวนี้เพียงผู้เดียว แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ต้องนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้พิจารณารายละเอียดและหาข้อสรุป เป็นมติของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและท าบันทึกเป็นรายงานการประชุม เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอ  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หรือตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอแก้ไขเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จากท่อนเดียว
ตลอดความยาวเป็นสองท่อนเชื่อมต่อกันเพ่ือให้สะดวกต่อการท างาน ประธานกรรมการได้นัด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมพิจารณาหนังสือผู้รับจ้าง แล้วเห็นชอบให้น าเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัติแก้ไข ถือว่าเป็นการข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ ตามระเบียบ

หนดไว้ด้วยว่า การแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรือฯ ข้อ 165 ได้ก ากระทรวงการคลัง
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รืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบห
สามารถรับรองงานส่วนที่แก้ไข แล้วแต่กรณีด้วย จึงจะน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

4.4 การส่งมอบพื้นที่ 
หลังจากที่ได้ท าการลงนามในสัญญาจ้างกันเรียบร้อยแล้ว โดยปกติผู้รับจ้างก็จะรีบส่งหนังสือ

ฉบับแรกถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือวางแผนเตรียมพ้ืนที่
ส าหรับเริ่มงานก่อสร้าง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรีบแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้ท าการส่งมอบ
พ้ืนที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างทันทีพร้อมกับนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง
จะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพ่ือแจ้งเรื่องการส่งมอบ
พ้ืนที่ก่อสร้างและชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มท าการก่อสร้าง วาระของ
การประชุมครั้งแรกอาจก าหนดขึ้น ดังตัวอย่างท้ายหัวข้อนี้ 

จะเห็นว่าในการประชุมครั้งแรกนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดชี้แจงให้ทราบถึงแนวปฏิบัติต่างๆ 
ทั้งของฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้างให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มท างาน โดยเฉพาะเรื่องที่ 
ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติ เพ่ือให้การก่อสร้างสามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เช่น เรื่องการขอ
อนุมัติวัสดุก่อสร้างที่ควรจะรีบเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาล่วงหน้ากี่วัน ก่อนจะมี
การน าวัสดุเข้ามาใช้งานและมีเนื้องานส่วนใดบ้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบขยาย (Shop Drawing) 
เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนท าการก่อสร้าง หรืออาจเป็นเรื่องขอแก้ไขสัญญา ว่าผู้รับจ้างต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

ข้อควรระวัง ในเรื่องการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง คือ เมื่อสัญญาเริ่มมีผลบังคับ ถ้าผู้รับจ้างได้ส่ง
หนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างและผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง ได้ จะ
ด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม ผู้รับจ้างก็อาจถือเป็นเหตุในการขอขยายเวลาท าการตามสัญญาใน
ภายหลังได้ ซึ่งจะท าให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าออกไป หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องเตรียมการ
ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างล่วงหน้าให้พร้อมที่จะส่งมอบให่แก่ผู้รับจ้างได้ทันทีที่มีการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่
ก่อสร้าง 
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ตัวอย่าง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

งานก่อสร้าง...............................................................................  
สัญญาเลขท่ี.................................................. 

ครั้งที.่..................... 
วันที่ .....................................ณ ห้องประชุม.................................  

----------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา.............น. 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- สรุปโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- แนะน าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ให้ได้รู้จักกัน 

วาระท่ี 2 เรื่องการส่งหนังสือระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างและข้ันตอนการติดต่อประสานงาน 
วาระท่ี 3 เรื่องการแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้าง 

- แต่งตั้งวิศวกรควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
วาระท่ี 4 เรื่องการเสนอแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

- แผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างาน 
วาระท่ี 5 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง ก่อนน าวัสดุเข้ามาใช้หรือติดตั้ง 
วาระท่ี 6 เรื่องขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบขยาย (Shop Drawing) 
วาระท่ี 7 เรื่องการส่งมอบงวดงานและระยะเวลาการตรวจรับงวดงาน 
วาระท่ี 8 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแก้ไขสัญญาและกรณีที่แบบรูปรายการไม่ถูกต้องและ/หรือ

ขัดแย้งกัน 
วาระท่ี 9 เรื่องการส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) 
วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

1. ........................................................................ ประธานกรรมการ  
2. ........................................................................ กรรมการ 
3. ........................................................................ กรรมการ 
4. ........................................................................ ผู้ควบคุมงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ........................................................................ ผู้รับจ้าง 
2. ........................................................................ ตัวแทนผูร้ับจ้าง 

ปิดประชุมเวลา ............... น. 
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4.5 การตรวจสอบผังอาคาร 
โดยทั่วไปต าแหน่งของอาคารที่จะปลูกสร้างตามสัญญาจ้าง จะถูกก าหนดไว้แล้วในแบบรูปผัง

บริเวณหรือแบบรูปขยายผังบริเวณ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการวางผังอาคารเพ่ือแสดงขอบเขตของอาคารที่
จะก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบรูปผังบริเวณลงในพ้ืนที่ก่อสร้างจริงแล้ว ผู้รับจ้างจะส่งหนังสือถึง
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานให้ออกไปตรวจสอบผังอาคาร ประธานกรรมการ
ต้องนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและออกไปตรวจสอบผังอาคาร ณ สถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว 
การตรวจสอบงานวางผังอาคารถือว่าส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการตรวจสอบว่าอาคารที่จะท าการ
ก่อสร้างนั้น มีระยะห่างระหว่างช่วงเสา ระยะความกว้างและระยะความยาวรวมของอาคารถูกต้อง
หรือไม่ นอกจากนี้ยังควรต้องตรวจสอบการตั้งฉากซึ่งกันและกันของมุมอาคารตรวจสอบต าแหน่ง
อาคารที่จะปลูกสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปผังบริเวณอย่างดีแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผู้รับจ้างท าการ
ก่อสร้างในข้ันตอนต่อไปได ้

มีกรณีตัวอย่าง ที่หน่วยงานเจ้าของสถานที่มีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของ
อาคารที่ก าหนดไว้ในแบบรูปผังบริเวณ ให้ย้ายไปก่อสร้างต าแหน่งใหม่เพ่ือความเหมาะสมของการใช้
งาน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ถึงเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งที่ตั้งอาคารตั้งแต่การประชุมครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของอาคารนี้ถือว่า
เป็นการแก้ไขสัญญาจากที่ก าหนดไว้เดิมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรให้ผู้รับจ้างท าหนังสือแสดง
เจตนาพร้อมลงนามยอมรับว่า “ยินดีรับท าให้โดยไม่เพ่ิมเงินและไม่เพ่ิมเวลา” แล้วจึงนัดประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาร่วมกันสรุปออกมาเป็นมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
บันทึกเป็นรายงานการประชุมน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติต่อไป )ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 165( 

ข้อสังเกต ในการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของอาคารให้ผิดไปจากต าแหน่งเดิมที่ก าหนดไว้
ในแบบรูปผังบริเวณ อาจท าให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการท างานเพ่ิมข้ึน เช่น มีผลให้
ความยาวของท่อเมนประปาและความยาวของสายไฟฟ้าแรงสูงที่จะจ่ายเข้าสู่ ตัวอาคารมีความยาว
เพ่ิมขึ้น บางทีก็มีผลกระทบถึงงานรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินหรือผู้รับจ้างท าการถมดิน  
บดอัดเพ่ิมข้ึน เป็นต้น   

ถ้าหากว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของอาคารไปจาก
ต าแหน่งเดิมที่ก าหนดไว้ในแบบรูปผังบริเวณ โดยไม่ได้ให้ผู้รับจ้างท าหนังสือแสดงเจตนาพร้อมลงนาม
ยอมรับว่า “ยินดีรับท าให้โดยไม่เพ่ิมเงินและไม่เพ่ิมเวลา” ไว้เป็นหลักฐาน ผู้รับจ้างก็อาจใช้สิทธิที่จะ
เรียกร้องขอเงินเพ่ิมและขอขยายเวลาท าการตามสัญญาได้  ซึ่งถ้าผู้รับจ้างส่งหนังสือขอเงินเพ่ิมหรือขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา เนื่องจากการให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของอาคาร คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะต้องนัดประชุมร่วมกันและพิจารณาประเด็นนี้เป็นพิเศษว่า การขอเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารมีเหตุผลความจ าเป็นหรือไม่ และจะได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย
เพ่ิมหรือไม่ รวมทั้งระยะเวลาก่อสร้างที่ต้องขยายเวลาท าการตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างจะกระทบกับ
แผนการบริหารงบประมาณ แผนการใช้อาคาร แผนการจัดการศึกษาที่วางไว้ และก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือไม่ 
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แนวปฏิบัติที่ดีคือ หน่วยงานเจ้าของสถานที่ควรประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารให้ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจออกแบบ โดยให้รายละเอียดที่แน่นอนแก่
ผู้ออกแบบในขณะที่เข้ามาท าการส ารวจข้อมูลเพ่ือการออกแบบ เพ่ือให้ผู้ออกแบบได้น าข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจนนี้ไปก าหนดที่ตั้งของอาคารไว้ในแบบรูปผังบริวณตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ )ก่อนการ
ประกวดราคา( 

4.6 การพิจารณาอนุมัติวัสดุก่อสร้าง 
ในแบบรูปรายการจะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

ส าหรับงานก่อสร้างเอาไว้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องไปจัดหาวัสดุก่อสร้างที่เป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน และมีคุณภาพดีตามแบบรูปรายการมาใช้ก่อสร้างให้ครบถ้วนทันเวลา ในทางปฏิบัติ
ก่อนที่ผู้รับจ้างจะน าวัสดุก่อสร้างเข้ามาใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง  
ระบุชนิดและชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะขอใช้พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุหรือแคตตาล็อกเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบก่อนว่า ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแบบรูปรายการ
หรือไม่ ประธานกรรมการควรนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้ใช้
วัสดุก่อสร้างได้ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

4.6.1 ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุก่อสร้างตามแบบรูปรายการและเป็นผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )มอก.( 

4.6.2 ถ้าในแบบรูปรายการได้ก าหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อทางการค้าไว้อย่างน้อย 3 ชื่อ 
ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของ 3 ชื่อนั้นได้ 

4.6.3 ถ้าในแบบรูปรายการก าหนดเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะไว้เพียงอย่างเดียว    
ประธานกรรมการควรมอบให้วิศวกรผู้ออกแบบหรือสถาปนิกผู้ออกแบบท าการตรวจสอบและบันทึก
ความเห็นเบื้องต้นก่อนแล้วจึงค่อยน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป 

4.6.4 ถ้าผู้รับจ้างจะขอใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพเทียบเท่า จะเข้าข่ายเป็นการแก้ไขสัญญา  
ให้ผู้รับจ้างจัดท ารายละเอียดและหลักฐานแสดงความจ าเป็นที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
เทียบเท่า พร้อมทั้งเอกสารการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาให้เห็นชัดเจน คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุที่ขอเทียบเท่ากับวัสดุตามแบบรูปรายการ วัสดุที่ขอ
เทียบเท่าต้องมีคุณภาพเท่ากับหรือสูงกว่าวัสดุตามแบบรูปรายการ และต้องเปรียบเทียบราคาของวัสดุ 
โดยไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ 165 อย่างเคร่งครัด 

4.6.5 ในการพิจารณาอนุมัติวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถท าการเลือก
แบบและสีของวัสดุก่อสร้างได้ ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีแบบและสีให้เลือกใช้หลายแบบและมีราคาแตกต่าง
กันไม่มากนัก 

4.7 การตรวจรับงวดงาน 
สัญญาจ้าง ข้อ 4  ก าหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ท างาน

แล้วเสร็จตามรายละเอียดเนื้องานที่ก าหนดไว้เป็นงวดๆ ตั้ งแต่งวดที่ 1 จนถึงงวดสุดท้าย ในทาง
ปฏิบัติเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรายละเอียดเนื้องานของแต่ละงวดงานแล้ว ผู้รับจ้าง
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ก็จะส่งหนังสือขอส่งมอบงวดงานถึงประธานกรรมการผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือขอเบิกเงินค่าจ้างประจ า
งวดงานนั้น  ผู้ควบคุมงานต้องน าหนังสือขอส่งมอบงวดงานไปให้งานสารบรรณลงเลขรับในวันนั้น
ทันที  เว้นแต่จะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ก็ให้ลงเลขรับในวันท าการถัดไป จากนั้นผู้ควบคุมงานมี
หน้าที่ต้องตรวจสอบว่า ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างตามรายละเอียดเนื้องานของงวดงานนั้นแล้วเสร็จ
และถูกต้องตามแบบรูปรายการหรือไม่ ภายในระยะเวลา 3 วันท าการ  

หากผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้รับจ้างยังท างานไม่แล้วเสร็จ ไม่เรียบร้อยหรือไม่
ถูกต้องตามแบบรูปรายการ ผู้ควบคุมงานก็ต้องบันทึกและแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างทราบ 
และให้ไปท างานต่อให้แล้วเสร็จ หรือให้แก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้อง ให้เรียบร้อยและ
ถูกต้องตามแบบรูปรายการเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งหนังสือขอส่งมอบงวดงานฉบับใหม่ถึงประธาน
กรรมการผ่านผู้ควบคุมงาน 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างตามรายละเอียด
เนื้องานของงวดงานนั้นแล้วเสร็จและถูกต้องตามแบบรูปรายการ ก็ให้ผู้ควบคุมงานบันทึกท้ายหนังสือ
ขอส่งมอบงวดงานของผู้รับจ้างถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเนื้องาน
ตามงวดงานแล้ว ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ .............................
ประธานกรรมการก็จะก าหนดวันประชุมตรวจรับงวดงานและแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้
ควบคุมงานทุกท่านเข้าประชุมร่วมกัน ในการประชุมตรวจรับงวดงานทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุมีหน้าที่ต้องออกตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเนื้องาน วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ความเรียบร้อยของเนื้องาน ว่าถูกต้องตามแบบรูปรายการหรือไม่ โดยมีระยะเวลาในการ
ตรวจรับงวดงานภายใน 3 วันท าการ ยกเว้นถ้าเป็นงวดสุดท้ายให้มีระยะเวลาในการตรวจรับภายใน 
5 วันท าการ 

มีบางกรณีท่ีผู้รับจ้างได้ถือหนังสือขอส่งมอบงวดงานไปส่งที่งานสารบรรณเองเพ่ือให้ลงเลขรับ 
และงานสารบรรณก็น าหนังสือส่งต่อให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชุมตรวจรับงวดงานทันที เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกไปตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้างแล้ว
พบว่า งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงานในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องกลับมา
ประชุมร่วมกันแล้วสรุปออกมาเป็นมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบันทึกเป็นรายงาน  
การประชุม ระบุว่ามีเนื้องานส่วนใดบ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูป
รายการ เพ่ือแจ้งผู้รับจ้างให้ไปท าต่อให้แล้วเสร็จ หรือให้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูป
รายการ แล้วจึงค่อยส่งหนังสือขอส่งมอบงวดงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง จะเห็นว่าในกรณีเช่นนี้ ท าให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างต้องเสียเวลาไปมาก จึงควรจะก าหนดให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือ
ขอส่งมอบงวดงานถึงประธานกรรมการผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานท าการตรวจสอบเนื้อ
งานตามงวดงานและบันทึกท้ายหนังสือของผู้รับจ้างถึงประธานกรรมการว่า ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง
แล้วเสร็จถูกต้องตามงวดงานแล้ว ประธานกรรมการจึงค่อยก าหนดวันประชุมตรวจรับงวดงาน 

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบรายละเอียดเนื้องานงวดนั้นๆ เห็นว่างานก่อสร้าง
แล้วเสร็จและถูกต้องตามแบบรูปรายการ ก็ให้ประชุมร่วมกันและมีมติตรวจรับงวดงานนั้นๆ แล้ว
บันทึกเป็นรายงานการประชุม พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจรับงาน ประกอบด้วย 

1. หนังสือส่งงานของผู้รับจ้าง 



39 
 

 
 

2. ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดเนื้องานงวดที่ท าการส่งมอบ 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. ใบตรวจการจ้าง จ านวน 3 แผ่น 
5. ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จ านวน 3 แผ่น 
6. ใบรายงานต่อผู้มีอ านาจสั่งจ้าง จ านวน 3 แผ่น 
7. ส าเนาสัญญาจ้าง 
8. ส าเนาสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม 
9. หนังสืออนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้าง )ถ้ามี( 
10. หนังสือสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ )กรณีมีค่าปรับ( 
11. หนังสือยินยอมการเสียค่าปรับ )กรณีมีค่าปรับ( 

ในกรณีที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุท่านใด ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็
ให้บันทึกความเห็นแย้งลงไปในรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยและให้
ประธานกรรมการน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการต่อไป 

เอกสารตรวจรับงานทุกฉบับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงลายมือชื่อจนครบทุกคน
แล้ว ให้มอบเอกสารใบตรวจการจ้าง ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ใบรายงานต่อผู้มีอ านาจ
สั่งจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ 1 ชุด เจ้าหน้าที่พัสดุใช้ท าการเบิกจ่ายเงินงวดตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่าย 1 ชุด และเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บหลักฐานส ารองไว้ 1 ชุด  

การตรวจรับงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแต่ละงวดนั้น ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่ง
เพ่ือจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดงานให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา มิใช่เป็นการยอมรับว่างานบางส่วนหรือ
ทั้งหมดนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่องานนั้นๆและบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ต่อไป จนกว่าจะมีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้ายครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว )ระบุ
ในรายการมาตรฐานการก่อสร้าง ข้อ 1.6.2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา( 

4.8 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
เมื่อผู้รับจ้างเริ่มงานก่อสร้างหรือในระหว่างท าการก่อสร้าง หากมีเหตุที่ท าให้ผู้รับจ้างไม่

สามารถท าการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาได้ ท าให้
จ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเดิม เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะต้อง
ด าเนินการในเรื่องนี้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 97 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 
 ในการพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรค านึงอยู่เสมอว่า
ต้องกระท าโดยไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์เท่านั้น ทั้งนี้การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงอาจ
เกิดข้ึนได้ 2 กรณี คือ 

4.8.1 กรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอขอแก้ไขสัญญา 
มักจะมีสาเหตุมาจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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.1.14.8  เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มผิดต าแหน่ง เสาเข็ม
หักขณะตอกท าให้ต้องปรับแก้แบบฐานรากใหม่ ซึ่งท าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่
ก าหนดไว้ในสัญญา 

4.8.1.2 เกิดจากความบกพร่องของแบบรูปรายการหรือใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง เช่น 
- ระยะที่ก าหนดในแบบรูปรายการไม่ตรงกับพ้ืนที่ก่อสร้างจริง 
- ในแบบรูปก าหนดให้ใช้เสาเข็มยาวท่อนเดียว แต่ในพ้ืนที่จริงมีสภาพคับแคบไม่

สามารถขนส่งเสาเข็มยาวเข้าไปได้ ต้องใช้เป็นเสาเข็มสองท่อนต่อเชื่อมกัน 
- วัสดุก่อสร้างที่ก าหนดในแบบรูปรายการ ปัจจุบันเลิกผลิตและไม่มีจ าหน่ายแล้ว 
- มีรายการวัสดุก่อสร้างในใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง แต่ไม่มีเนื้องานปรากฏในแบบ

รูปรายการ 
แนวปฏิบัติในการประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอขอ

แก้ไขสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีแนวทางที่ควรปฏิบัติตามข้ันตอน คือ 
)1( ให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญา ระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไข พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง ได้แก่ เอกสารแสดงสาเหตุที่ต้องขอแก้ไข แบบรูปรายการเดิม แบบรูป
รายการที่แก้ไขใหม่ เอกสารการเปรียบเทียบคุณภาพ เอกสารการเปรียบเทียบราคา เป็นต้น 

)2( ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพให้ชัดเจน พิจารณา
เปรียบเทียบราคาโดยไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

)3( หากเป็นงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง ต้องมีวิศวกร
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองแบบรูปด้วย 

)4( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้และให้ผู้รับจ้างบันทึกแสดง
เจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ยินดีรับท าให้โดยไม่เพ่ิมเงินและไม่เพ่ิมเวลา” แล้วบันทึกเป็นรายงาน
การประชุม 

(5)  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าหนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญา พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

)6( เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
ท าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเต ิมให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 

)7( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะท าการตรวจรับงวดงานที่ประกอบเนื้องานที่ขอแก้ไข
สัญญาได้ ก็ต่อเมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วเท่านั้น 

4.8.2 กรณีท่ีผู้ว่าจ้างเป็นผู้เสนอขอแก้ไขสัญญา 
โดยทั่วไปจะไม่มีการขอแก้ไขสัญญาลักษณะนี้ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ นอกจาก

เกิดกรณีที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น การขอแก้ไขสัญญาลักษณะนี้อาจแบ่งได้ ดังนี้ 
4.8.2.1 แก้ไขสัญญาโดยผู้รับจ้างยินดีรับท าให้โดยไม่เพ่ิมเงินและไม่เพ่ิมเวลา ส่วนใหญ่จะ

เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนวัสดุผิวพ้ืนให้ดีขึ้นกว่าเดิม การเปลี่ยนต าแหน่ง 
ประต-ูหน้าต่าง เป็นต้น 

4.8.2.2 ส่วนใหญ่จะมระยะเวลาในการท างาน นแต่ขอเพ่ิแก้ไขสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่เพ่ิมเงิ
เป็นการแก้ไขแล้วพบว่ามีเนื้องานที่ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาท างานเพ่ิมขึ้นจากสัญญาเดิม คณะกรรมการ
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ตรวจรับพัสดุควรท าการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประกอบด้วยว่า จ านวนวันที่จะให้
เพ่ิมเวลานั้นมีเหตุผลสมควรหรือไม่ 

4.8.2.3 แก้ไขสัญญาโดยผู้รับจ้างขอเพ่ิมวงเงิน จะเป็นการแก้ไขสัญญาแล้วพบว่ามีเนื้องาน
เพ่ิมขึ้นจากสัญญาเดิมเป็นมูลค่าสูง ผู้รับจ้างจึงต้องขอเพ่ิมเงินแต่ไม่เพ่ิมเวลา หรือเพ่ิมเวลาด้วย  
แล้วแต่กรณี 

การขอแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ 4.8.2.1 และข้อ 4.8.2.2 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มีอ านาจอนุมัติให้แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงได้ ส่วนการขอแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ 4.8.2.3
หน่วยงานของรัฐต้องเสนอขอความเห็นชอบจากส านักงบประมาณด้วย และอาจต้องใช้เวลานาน  
ในทางปฏิบัติจึงไม่ควรเลือกใช้ อย่างไรก็ตามในการขอแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงทุกครั้ง จะต้องให้ผู้รับ
จ้างบันทึกแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรในท้ายหนังสือของผู้รับจ้างว่า “ยินดีรับท าให้โดยไม่เพ่ิม
เงินและไม่เพ่ิมเวลา”หรือว่า “ยินดีรับท าให้โดยไม่เพ่ิมเงินแต่ขอเพ่ิมระยะเวลาในการท างาน.......วัน”แล้วแต่
กรณี แล้วจึงรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ เป็นหลักฐาน ประกอบกับรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

4.9 การพิจารณาขยายเวลาท าการตามสัญญา 
การด าเนินการก่อสร้างตามสัญญานั้น ในสัญญาจ้างจะก าหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ของ 

งานก่อสร้างตามวันที่ปฏิทินไว้อย่างชัดเจน ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาหรือแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตาม
อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ในทางปฏิบัติเมื่อผู้รับจ้างรู้ว่างานล่าช้า ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาได้ ก็มักจะอ้างเหตุเพ่ือขอขยายเวลาท าการตามสัญญาออกไปอีก คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุจะต้องพิจารณาก่อนว่า  เหตุที่ผู้รับจ้างน ามาอ้างนั้นเข้าข่ายกรณีที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 หรือเข้าข่ายเงื่อนไขตามมติ
คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นหรือไม่ 

นอกจากนี้ ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 182 และในสัญญาจ้างข้อ 21 ยังก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือ
ขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ )1( ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบ
อยู่แล้วตั้งแต่ต้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของ
กฎกระทรวงหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วย เพ่ือให้สามารถวินิจฉัยหนังสือขอ
ขยายเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างได้อย่างถูกต้อง โดยส่วนใหญ่ผู้รับจ้างมักจะอ้างเหตุเพ่ือขอขยายเวลา
ท าการตามสัญญา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.9.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
ตัวอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ คือ หลังจากที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างก็จะส่ง

หนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง แต่ทางผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้ได้ เนื่องจากยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้อาคารอีกระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้าง
หลังจากล่วงเลยวันที่ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างไประยะเวลาหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้
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ถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างจนถึง
วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพ้ืนที่ ให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างน าไปอ้างเป็นเหตุเพ่ือขอขยายเวลาท าการ 
ตามสัญญาได้ 

9.24.  เหตุสุดวิสัย 
ในงานก่อสร้าง “เหตุสุดวิสัย” จะมีความหมายค่อนข้างกว้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 8 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลวิบัติก็ดี ไม่มีใครอาจจะ
ป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ หรือใกล้เคียงจะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้น ในฐานะเช่นนั้น” และหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ สร.
0101/2214 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2511 ยังได้ขยายความของค าว่า “เหตุสุดวิสัย” ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ให้ชัดเจนขึ้นด้วยว่า จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ 
คือ 

)1( เหตุเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบ อาทิ เหตุเกิดจากธรรมดา
ของโลก เช่น เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า น้ าท่วม หรือเหตุเกิดแต่บุคคลที่สาม เช่น โจรสลัด โจรปล้น เป็นต้น 

)2( ต้องเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ ถ้าสามารถป้องกันได้แต่ไม่ป้องกันเสียจะอ้างเหตุสุดวิสัย
ไม่ได ้ 

ดังนั้นในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอขยายเวลาท าการตามสัญญา โดยอ้างว่าเกิดเหตุสุดวิสัย
ท าให้ไม่สามารถท างานได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเหตุ 
ที่อ้างถึงนั้นจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 2 ประการ เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในหน่วยงานก่อสร้าง เข้า
ข่ายองค์ประกอบ )1( ของเหตุสุดวิสัย แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้ เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้าง ก็ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะไม่เข้าข่ายองค์ประกอบ )2( ของเหตุสุดวิสัย หรือ
กรณีเกิดน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างท าให้ไม่สามารถท างานได้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าในพื้นที่ก่อสร้างนั้นมี
น้ าท่วมเป็นปกติเกือบทุกปี ก็ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะถือว่าควรทราบล่วงหน้าและเตรียมการ
ป้องกันได้   
 ส าหรับกรณีที่อ้างเหตุว่าวัสดุขาดแคลน โดยทั่วไปไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะมีมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ขยายเวลาท าการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างไว้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น 

4.9.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
เป็นการเปิดกว้างให้ส าหรับบางกรณีที่ไม่เข้าข่ายสองกรณีแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ถ้าการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยและ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซร้ ท่านว่า
ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการช าระหนี้นั้น” 

เคยมีกรณีตัวอย่าง การก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งตามแบบรูปรายการระบุให้  
ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารโดยได้ก าหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ  
เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีผลิตเฉพาะแห่ง ผู้รับจ้างได้ท าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ หลังจาก 
ลงนามในสัญญาแล้วเพียง 2-3 วัน ดูได้จากวันที่ในการเปิด LC (Letter of Credit) แต่บริษัทผู้ผลิตมี
หนังสือแจ้งข้อขัดข้องต่อผู้รับจ้างที่สั่งซื้อว่าไม่สามารถผลิตได้เสร็จตามก าหนดเวลาที่สั่ง เนื่องจากขาด
แคลนวัตถุดิบบางประการ ท าให้ผู้รับจ้างน าอุปกรณ์ที่สั่งจากต่างประเทศเข้ามาติดตั้งล่าช้ากว่า
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ก าหนด เข้าข่ายต้องเสียค่าปรับเพราะผิดสัญญา ผู้รับจ้างได้โต้แย้งว่า เหตุที่ล่าช้าไม่ใช่ความผิดของ 
ผู้รับจ้าง อีกท้ังผู้ว่าจ้างก็ไม่ยอมให้แก้ไขแบบรูปรายการ อัยการสูงสุดได้วินิจฉัยไว้สรุปความได้ว่า เหตุ
แห่งความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากพฤติการณ์นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่ งผู้รับจ้างไม่
อาจจะป้องกันได้ ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องรับผิด 

เมื่อมีเหตุเข้าข่ายสมควรให้ขยายเวลาท าการตามสัญญาได้ สิ่งที่จะต้องพิจารณาในล าดับ
ถัดไป คือ จ านวนวันที่เห็นควรให้ขยายเวลา เรื่องนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกันโดยให้
พิจารณาตามจ านวนวันที่เหตุเกิดขึ้นจริงและมีเอกสารหลักฐานใช้อ้างอิงได้ สมุดรายงานการควบคุม
งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานจะถือเป็นหลักฐานส าคัญที่จะตรวจสอบว่า ผู้รับจ้างได้หยุดงานจริงก่ีวัน
ตามเหตุที่อ้างถึงนั้นเป็นกรณีๆไป 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีแนวทางท่ีควรปฏิบัติตามข้ันตอน คือ 
)1( ให้ผู้ รับจ้างส่งหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้าง อ้างเหตุที่ เกิดพร้อมแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
)2( ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเหตุที่ผู้รับจ้างใช้ขอขยายเวลาว่าเข้าข่าย

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 หรือระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 182 หรือมติคณะรัฐมนตรี 
)3( พิจารณาจ านวนวันที่เห็นควรให้ขยายเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่เหตุนั้น

สิ้นสุดลง 
)4( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างได้จ านวนกี่วัน นับถัดจาก

วันสิ้นสุดสัญญา แล้วบันทึกเป็นรายงานการประชุม 
(5)  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าหนังสือขออนุมัติขยายเวลาท าการตามสัญญา 

พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

)6( เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามอนุมัติแล้ว จึงจะถือว่าการขอขยายเวลาเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ 

4.10 การพิจารณาค่าปรับ 
ถ้าผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา และผู้รับจ้างท างานล่าช้าจนไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ

ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ถือว่าผู้รับจ้างท าผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง 
ตามสัญญา ข้อ 17 แต่การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะท าการหักเงินค่าปรับจากเงินงวดของผู้
รับจ้างที่ท าการส่งมอบงานได้นั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 181 ให้ครบเสียก่อน ซึ่งได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ 2 ขั้นตอน คือ 

4.10.1 เมื่อครบก าหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผู้รับจ้างยังท างานไม่แล้วเสร็จ ให้ 
ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับไปยังผู้รับจ้างก่อน โดยให้ส่งหนังสือแจ้งแก่บุคคล ดังนี้ 

)1( แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างทราบ 
)2( แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบ 
)3( แจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันทราบ 
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24.10.  ในวันตรวจรับงวดงาน ให้ผู้ว่าจ้างท าหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และ
ให้ผู้รับจ้างลงนามยินยอมการเสียค่าปรับไว้ด้วย 

นอกจากนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 183 ยังได้ก าหนดเกณฑ์ในเรื่องของค่าปรับ
ไว้อีกกรณีหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าผู้รับจ้างท างานล่าช้าจนกระทั่งจ านวนเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินร้อยละ
สิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องประชุมพิจารณาบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะท าหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่
จ าเป็น ในการนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าปรับจนเกิดความ
เสียหายมากเกินไป 

กล่าวโดยสรุป ในเรื่องการพิจารณาค่าปรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 181 ให้ครบถ้วน เพ่ือไม่ให้ผู้รับจ้างสามารถโต้แย้งได้เมื่อ
เป็นคดีถึงชั้นศาล หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น   
ผู้รับจ้างอาจใช้เป็นข้อโต้แย้งและมีผลท าให้ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายแพ้คดี ไม่สามารถเรียกค่าปรับจาก 
ผู้รับจ้างได้ แม้ว่าผู้รับจ้างจะท าผิดสัญญาก็ตาม 

แนวปฏิบัติในการค านวณค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุควรพิจารณาตามขั้นตอน คือ 

)1( ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็ จจริง เป็น
จ านวนวันที่คิดค่าปรับ 

)2( วันที่ท างานแล้วเสร็จจริง ให้ถือวันที่ผู้ควบคุมงานบันทึกรับรองว่างานแล้วเสร็จ โดยดูจาก
หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 

)3( ช่วงเวลาที่รอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดประชุมตรวจรับงวดงาน ไม่นับรวมเป็น
จ านวนวันที่คิดค่าปรับ 

(4 )  จ านวนเงินค่าปรับ  =  จ านวนวันที่คิดค่าปรับ x ค่าปรับต่อวัน 
(5 )  น าจ านวนเงินค่าปรับไปหักออกจากเงินงวดค่าก่อสร้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือ

ให้ผู้รับจ้างจ่ายเงินค่าปรับให้ก่อน  แล้วค่อยรับเงินงวดค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเต็มก็ได้ 

4.11  การตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
การส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถือว่าเป็นงวดงานที่ส าคัญมาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จะต้องตรวจผลงานงวดสุดท้ายด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ ทุกอย่างทุกสิ่งทุกส่วนของอาคาร
จะต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องตามแบบรูปรายการ ระยะเวลาในการตรวจรับงานงวด
สุดท้าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันท าการ 

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรอ่านทบทวนเนื้องานทั้งหมดในแบบรูปรายการ
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนถึงวันนัดประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยมีรายละเอียดของเนื้องานที่ควร
ตรวจสอบ เป็นต้นว่า 
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- จ านวนประตูและหน้าต่าง ได้ติดตั้งครบถ้วนในต าแหน่งที่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ 
ทดสอบใช้งานแล้วท าการ เปิด-ปิด ได้สะดวกและแนบสนิท 

- อุปกรณ์งานสุขาภิบาล เช่น ปั๊มน้ า ถังเก็บน้ า ถังบ าบัดน้ าเสีย เครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า 
ท่อน้ าดี ท่อน้ าทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ ารอบอาคาร บ่อพัก ติดตั้งครบถ้วนในต าแหน่งที่ถูก
ตามแบบรูปรายการ สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีรอยรั่วหรือน้ าซึมตามข้อต่อต่างๆ 

- อุปกรณ์ความปลอดภัยของอาคาร เช่น ตู้ควบคุมสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ ตัวดักจับความร้อน 
ตัวดักจับควัน กระดิ่งส่งสัญญาณ ปั๊มดับเพลิง ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี ติดตั้งครบถ้วนในต าแหน่งที่
ถูกต้องตามแบบรูปรายการทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของอาคารแล้วสามารถใช้งานได้ดี 

- ความเรียบร้อยของงานตกแต่งอาคาร เช่น งานทาสี ต้องไม่มีรอยสีหยดเลอะเทอะหรือทาสี
ล้ าแนวที่ก าหนด ใช้วัสดุผิวพ้ืนตรงตามที่ก าหนดและต้องปูให้ได้แนวได้ระดับตามแบบรูปรายการ  
ท าความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีท่ีรับมอบงาน 

- ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เช่น เครื่องฉายภาพ จอรับภาพ กระดานไวท์บอร์ด ติดตั้ง
ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ดี 

- มีหนังสือรับรองการเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วแต่กรณี 

- มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตสี )ระบุในรายการมาตรฐานการก่อสร้าง ข้อ 2.12.2( 
- ส่งมอบลูกกุญแจ คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคาร แบบรูปการ

ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) โดยจัดท าเป็นแบบกระดาษไขและไฟล์ Auto CAD 

เนื้องานต่างๆ ดังกล่าวนี้จะตรวจสอบได้รวดเร็ว  ถ้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมาแล้ว และมีตัวอย่างวัสดุหรือแคตตาล็อกเก็บไว้ในสถานที่
ก่อสร้าง ถ้าตรวจแล้วเห็นว่างานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุต้องประชุมร่วมกันแล้วสรุปออกมาเป็นมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบันทึกเป็น
รายงานการประชุม ระบุว่ามีเนื้องานส่วนใดบ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตาม
แบบรูปรายการ เพ่ือแจ้งให้ผู้รับจ้างไปท าการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ  
แล้วจึงค่อยส่งหนังสือขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง 
 ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนก าหนดวันสิ้นสุดสัญญา จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะ
ถึงแม้จะต้องแก้ไขงานก็ยังมีเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญาได้ แต่ถ้าท าการ
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตรงกับวันสิ้นสุดสัญญาพอดีหรือส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าวันสิ้น สุด
สัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งจะแยกการพิจารณาเป็น 2 กรณี 

4.11.1 กรณีส่งมอบงานงวดสุดท้ายตรงกับวันสิ้นสุดสัญญา 
- ถ้าผู้รับจ้างท างานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ก็มีมติให้รับงวดงานได้ตามข้ันตอนปกติ 
- ถ้าผู้รับจ้างยังท างานไม่แล้วเสร็จหรือไม่เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องประชุม

และมีมติให้ผู้รับจ้างไปท าการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ แล้วจึงค่อยส่ง
หนังสือขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ล่าช้ากว่าก าหนดสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจ านวนวันของระยะเวลาที่ 
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ผู้รับจ้างใช้แก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยช่วงระยะเวลาที่รอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดประชุมตรวจรับงานทุกครั้งจะไม่นับรวมเป็นจ านวนวันที่คิดค่าปรับ 

4.11.2 กรณีส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ 17 โดยเมื่อครบก าหนดส่งมอบงาน

งวดสุดท้ายและผู้รับจ้างยังท างานไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่เสนอผู้ว่าจ้างให้ส่ง
หนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับไปยังผู้รับจ้าง และในวันตรวจรับงวดงานให้ท าหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การ
เรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างลงนามยินยอมการเสียค่าปรับ ทุกงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบล่าช้ากว่าวันสิ้นสุด
สัญญาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องท าการค านวณจ านวนเงินค่าปรับในงวดนั้นๆ แล้วน าไปหัก
ออกจากเงินงวดค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างหรือให้ผู้รับจ้างจ่ายเงินค่าปรับของงวดนั้นๆ ให้
ก่อนแล้วค่อยรับเงินงวดค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเต็มก็ได้ 

4.12  สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
4.12.1 บทน า 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน

ก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยที่มาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “หน่วยงานของ
รัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการ
สูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายได้ก าหนด
แบบสัญญาจ านวน 14 สัญญา โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาตามนัยมาตรา 93 แล้ว เนื่องจากในการท าสัญญาจ้างก่อสร้างจะมีสัญญาที่ต้องก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า K) และที่มิต้องก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า K) โดยที่แบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดเป็น
แบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่มิได้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า  K) ดังนั้น 
กรณีการท าสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า K) 
จึงต้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็น
ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 )3( 
เห็นสมควรซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ )ค่า K) 
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ 
)ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง   
เพ่ิมเติมจากแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนด )หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค )กวจ( 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561( 
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4.12.2 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ

ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและ
หมวดรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้
ก าหนดนี้ 

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวัน
เปิดซองประกวดราคา ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 

3. การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่
จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
ก าหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
โดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

4. การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ      
และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
    ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 

P = P0 x K    

ก าหนดให้ P =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
   P0 =  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง 

                              ระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี 
  K =  Escalation Factor ที่หักดว้ย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือ 
         บวกเพ่ิม  4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

ค. วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

2. การค านวณค่า K ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน 
จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่
ได้ก าหนดไว้ 
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3. การค านวณค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ  
และก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ )เปรียบเทียบ( ให้เป็นผลส าเร็จก่อน บตัวเลขแล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกั
คงท่ีหน้าเลขสัมพันธ์นั้น 

4. ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง      
เมื่อค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ใน
เดือนเปิดซองราคามากกว่า  4% ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาค านวณปรับเพ่ิมหรือลดค่า
งาน แล้วแต่กรณี )ไม่คิด 4% แรกให้( 

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือน
สุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า  

6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดงานตามสัญญาไปก่อน   
ส่วนค่างานเพ่ิมหรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุ ก่อสร้าง ซึ่งน ามา
ค านวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงินเพ่ิมได้ให้ขอท า
ความตกลงเรื่องการเงินกับส านักงบประมาณ 

Escalation Factor  K  หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 

1. งานอาคาร 
   งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ท าการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย 

หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึง 

1.1 แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ 
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับ

อากาศ   ท่อก๊าซ  สายไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ   
1.4 ทางระบายน้ าของอาคารจนถึงทางระบายน้ าภายนอก 
1.5 โดยต้องส่วนที่ติดกับอาคาร าะส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคารเฉพ สร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบหรือ
ติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

1.6 กิน 3 เมตรเงจากอาคารโดยรอบไม่ห่าทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก  

ใช้สูตร     K = 0.25 + 0.15
It

Io
+ 0.10

Ct

Co
+ 0.40

Mt

Mo
+ 0.10

St

So
 ..............................)1( 

2. งานดิน 
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย

บดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
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   ส าหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อก าหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเข่ือนชลประทาน 

   ทั้ งนี้ ให้ รวมถึ งงานประเภท  Embankment, Excavation, Subbase, Selected material, 
Untreated Base และ Shoulder 

ใช้สูตร      K = 0.30 + 0.10
It

Io
+ 0.40

Et

Eo
+ 0.20

Ft

Fo
            ..............................)2( 

3. งานทาง 
3.1 งานผิวทาง Prime coat, Tact coat, Seal coat 

ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.40
At

Ao
+ 0.20

Et

Eo
+ 0.10

Ft

Fo
                 ..............................)3( 

3.2 งานผิวทาง Surface treatment slurry seal 

ใช้สูตร  K = 0.30 + 0.10
Mt

Mo
+ 0.30

At

Ao
+ 0.20

Et

Eo
+ 0.10

Ft

Fo
  ..............................)4( 

3.3 งานผิวทาง Asphaltic concrete, Penetration Macadam 

ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.10
Mt

Mo
+ 0.40

At

Ao
+ 0.10

Et

Eo
+ 0.10

Ft

Fo
  ..............................)5( 

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่ง
ประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กล้าเชื่อมติด (Welded steel wire fabric) 
เหล็ก เดื อย  )Dowel bar) เหล็ กยึด  (Deformed tie bar) และรอยต่ อต่ างๆ  (Joint) ทั้ งนี้ ให้
หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.Bridge Approach) ด้วย 

ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.10
It

Io
+ 0.35

Ct

Co
+ 0.10

Mt

Mo
+ 0.15

St

So
  ..............................)6( 

3.5 งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับงานระบายน้ า (Precast reinforced concrete drainage pipe) งานรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ าและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงาน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น 

ใช้สูตร   K = 0.35 + 0.20
It

Io
+ 0.15

Ct

Co
+ 0.15

Mt

Mo
+ 0.15

St

So
  ..............................)7( 

4. งานระบบสาธารณูปโภค 
4.1 งานวางท่อ AC และ PVC  

4.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ และ/หรืออุปกรณ์ให้ 

ใช้สูตร   K = 0.50 + 0.25
It

Io
+ 0.25

Mt

Mo
                    ..............................)8( 

4.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และ/หรืออุปกรณ ์

ใช้สูตร      K = 0.40 + 0.10
It

Io
+ 0.10

Mt

Mo
+ 0.40

ACt

ACo
  ..............................)9( 
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4.1.3  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และ/หรืออุปกรณ ์

ใช้สูตร   K = 0.40 + 0.10
It

Io
+ 0.10

Mt

Mo
+ 0.40

PVCt

PVCo
  ...........................)10( 

4.2 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต 

ใช้สูตร      K = 0.30 + 0.10
It

Io
+ 0.20

Ct

Co
+ 0.05

Mt

Mo
+ 0.05

St

So
+ 0.30

PVCt

PVCo
      .........)11( 

4.3 งานวางท่อ PVC กลบทราย 

ใช้สูตร      K = 0.25 + 0.05
It

Io
+ 0.05

Mt

Mo
+ 0.65

PVCt

PVCo
       ...........................)12( 

4.4 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี 

ใช้สูตร   K = 0.25 + 0.25
It

Io
+ 0.50

GIPt

GIPo
        ...........................)13( 

                               
ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

จัดท าโดยกระทรวงพาณิชย์ 

K  =   Escalation Factor 
It  =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Io  =   ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ct  =   ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Co  =   ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Mt  =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ )ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Mo  =   ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ )ประกวดราคาในเดือนที่เปิดซอง  
St  =   ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
So  =   ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
At  =   ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Ao  =   ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Et  =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Eo  =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ft  =   ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Fo  =   ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ACt  =   ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
ACo  =   ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PVCt  =   ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
PVCo  =   ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
GIPt  =   ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
GIPo  =   ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
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4.12.3 รายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K 
งานอาคาร 
- งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า มิ เตอร์ไฟฟ้า  

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตู้ MDB ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ไฟฉุกเฉิน งานประสานการไฟฟ้า เป็นต้น 
- งานระบบประปาภายในบริเวณ  มิ เตอร์น้ า เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์ที่ ใช้กับงานภูมิ

สถาปัตยกรรม เป็นต้น 
- รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built in) สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ 

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เตียงนอน ตู้ เป็นต้น 
- รายการครุภัณฑ์ของงานระบบต่างๆรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือกล ที่ท างานด้วย

พลังงานไฟฟ้าหรือกลไกต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ล าโพง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
เครื่องโทรศัพท์  พัดลม ถังก๊าซ ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง  เครื่องเติมอากาศ เครื่องตรวจอาวุธ ลิฟท์  
บันไดเลื่อน คอมพิวเตอร์ แทงค์น้ า ถังบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นลักษณะส าเร็จรูป เป็นต้น 

- งานรื้อถอนอาคารต่างๆ ปักผัง ส านักงานชั่วคราว บ้านพักคนงาน นั่งร้าน เป็นต้น 
- งานทดสอบระบบต่างๆ ทดสอบสภาพดิน ทดสอบเสาเข็ม เป็นต้น 
- งานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ปลูกหญ้า จัดสวน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
- งานรั้วลวดหนามที่ไม่มีคานคอนกรีต 
- งานในหมวดค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆ 

งานดิน 
- EARTH FILL IN MEDIAM & ISLAND 
- TOP SOIL 
- TREE CUT 

งานทาง 
- BUS STOP SHELTER 
- BLOCK SODDING 
- CEMENT COLUMN 
- GUIDE POST 
- R.O.W. MONUMENT 
- RETAINING WALL– MASONRY BRICK 
- CONCRETE SLAB BLOCK (INCLUDE SAND CUSHION) 
- KILOMETER STONE 
- STREET LIGHTING 
- NON RECTANGULAR PAVING BLOCK 
- BEARING PAD 
- NON RECTANGULAR INTERLOCKING CONCRETE 
- SIGN POSTS 
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- ROAD SIGNS 
- TRAFFIC SIGNALS 
- REFLECTORIZED THERMOPLASTIC, MARKINGS, YELLOW 
- REFLECTORIZED THERMOPLASTIC, MARKINGS, WHITE 
- REFLEC. ROAD PAINT MARK, WHITE 
- REFLEC. ROAD STUDS 
- REFLEC. SHUTTER BAR 
- CONCRETE PAVING BLOCK 
- STREET GUARD RAIL 
- STRIP SODDING 
- REMOVE EXISTING 

           งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบ่อพัก และงานระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- CAISSON TEMPORARY WORK & SET UP 
- WORK AREA 
- SHEET PILE 
- BRACING 
- DRIVE SATIS FACTORILY COMPLETED WITH DOCUMENTATION 
- TESTING 
- VISUAL INSPECTION 

           งานโครงสร้างเหล็ก 
- STEEL GUARD RAIL 
- TAPERED STEEL POLE, SINGLE BRACKET 
- TAPERED STEEL POLE, DOUBLE BRACKETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี 5 
ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 

5.1 ขอขยายเวลาท าการเนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่สง่มอบพื้นที่ก่อสร้าง 
5.1.1 ปัญหาที่พบ 

   สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 หลัง คู่สัญญาได้ลงนามท าสัญญากันในวันที่ 30 เมษายน 
2561 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมร่วมกันพบว่า ยังไม่พร้อมส่งมอบ
พ้ืนที่ก่อสร้างได้ ที่ประชุมจึงมีมติแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าท าการก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างเรื่อยมาและส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าสัญญา 27 วัน จึงได้ส่งหนังสือ
ขอขยายเวลาท าการอีก 31 วัน โดยอ้างเหตุว่าผู้ว่าจ้างส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้ช้า ถือเป็นความ
บกพร่องของผู้ว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182  
 5.1.2 แนวทางแก้ไข 

การพิจารณาขยายเวลาท าการในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะขยายเวลาท าการให้
ผู้รับจ้างเฉพาะตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเท่านั้น จึงต้องท าการแบ่งระยะเวลาที่ไม่พร้อมส่งมอบ
พ้ืนที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกตั้งแต่วันที่  
1-14 พฤษภาคม 2561 จ านวน 14 วัน มีข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างเองก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้า
ท างาน จะถือว่าเป็นวันเสียเวลาท างานไม่ได้ และช่วงที่สองตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2561
จ านวน 17 วัน มีข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างได้แสดงเจตนาพร้อมที่จะเข้าท างานแล้วแต่ทางผู้ว่าจ้างยังไม่
พร้อมส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้าง ถือเป็นความบกพร่องของผู้ว่าจ้างสามารถขยายเวลาท าการได้ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงควรประชุมร่วมกัน และมีมติให้ผู้รับจ้างขยายเวลาท าการ
จ านวน 17 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ไม่ใช่ 31 วัน ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และผู้รับจ้างยังคงต้อง
จ่ายเงินค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างจ านวน 27-17 = 10 วัน 

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อลงนามสัญญาในสัญญาแล้ว เจ้าของหน่วยงานต้องรีบเครียร์พ้ืนที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้รับจ้างทันทีที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเข้าท างานจึงจะไม่เกิดเป็นความบกพร่อง
ของผู้ว่าจ้างเหมือนเช่นกรณีนี้ 

5.2 ขอส่งมอบงวดงานมากกว่า 1 งวดพร้อมกัน 
5.2.1 ปัญหาที่พบ 
ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างเนื้องานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จมากกว่า 1 งวดในคราวเดียวกัน 

จึงได้ส่งหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 พร้อมกัน  
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5.2.2 แนวทางแก้ไข 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับงานหลายงวด เช่น งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ในวัน

เดียวกันได้ และควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการตรวจรับงานแยกออกเป็นงวดๆ เพ่ือให้สะดวก
ต่อการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินงวด 

5.3 ขอส่งมอบงวดงานไม่เรียงล าดับตามงวด 

5.3.1 ปัญหาที่พบ 
   ผู้รับจ้างไม่ท าการก่อสร้างเรียงงวดงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา แต่ท าการก่อสร้างข้ามงวด
งานและขอส่งมอบงวดงานข้ามงวด โดยขอส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วขอข้ามไปส่งมอบงานงวดที่ 3 
ก่อน โดยให้เหตุผลว่า เนื้องานของงานงวดที่ 2 มีลักษณะเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงวดงานอ่ืนๆ ซึ่งใน
ระเบียบฯ ไม่มีข้อที่ก าหนดว่าให้ตรวจรับงวดงานข้ามงวดได้ เพราะเป็นการท าผิดสัญญาหรือข้อตกลง 
เนื่องจากในสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างเบิกเงินตามล าดับจากงวดที่ 1  ไปจนถึงงวดสุดท้าย 

5.3.2 แนวทางแก้ไข 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพึงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังว่า การขอส่งมอบงวดงานข้าม
งวดนั้น ในบางกรณีแม้จะไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ก็จริง แต่ก็เข้าข่ายเรื่องการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 165 ซึ่งต้องเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติเสียก่อน จึงจะด าเนินการตรวจ
รับงวดงานข้ามงวดได้ 

5.4 ตรวจรับงวดงานก่อนได้รับอนุมัติการแก้ไขสัญญา 
5.4.1 ปัญหาที่พบ 

   ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอแก้ไขสัญญาโดยขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจัดประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้ และท าหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาอนุมัติต่อไป แต่เนื่องจากการขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้มีระยะเวลากระชั้นชิดกับการต้องส่งมอบ
งวดงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงขอด าเนินการไปก่อนและเมื่อท างานแล้วเสร็จผู้รับจ้างก็ส่งหนังสือส่ง
มอบงวดงานเพ่ือขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุโลมตรวจรับงวดงานให้ 
และต่อมาจึงได้รับแจ้งว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้แก้ไขสัญญาตามท่ีเสนอได้ 

5.4.2 แนวทางแก้ไข  
 กรณีเช่นนี้ถือว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัต ิหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เพราะ
ขณะที่ท าการตรวจรับงวดงานนั้น  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญา ถึงแม้จะอ้าง
ว่าได้รับการอนุมัติในเวลาต่อมาก็ตาม เพราะรายละเอียดของเอกสารการตรวจรับงานจะระบุวันที่
ตรวจรับงานก่อนวันที่ที่ได้รับอนุมัติ อีกประการหนึ่ง ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่อนุมัติให้แก้ไข
สัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไปแล้ว จะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่เกินอ านาจ ขัด
ต่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ควรตรวจรับงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ จนกว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ลงนามอนุมัติให้แก้ไขสัญญาแล้ว และควรระวังเรื่องการยินยอมให้ผู้รับจ้าง
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ด าเนินการไปก่อนโดยที่ยังไม่ทราบผลการอนุมัติ เพราะมีบางกรณีที่เสนอขอแก้ไขสัญญาไป แต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญา อาจท าให้เกิดปัญหาโต้แย้งกับผู้รับจ้างได้ 

ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างในช่วงเริ่มโครงการก่อสร้าง 

(Kick off) เพ่ือชี้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าใจในขั้นตอนการขออนุมัติใช้วัสดุ  และเงื่อนไขการขอแก้ไขสัญญา
ให้ผู้รับจ้างได้เข้าใจ ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาการส่งมอบงานที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา การส่งมอบงานที่ล่าช้า
และช่วยลดปัญหาข้อโต้แย้งกับผู้รับจ้างได้ 

5.5 หักเงินค่าปรับทุกงวดงานที่ส่งมอบล่าช้ากว่าสัญญา 
5.5.1 ปัญหาที่พบ 

   ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานล่าช้ากว่าสัญญาหลายงวด  กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดสัญญายังมีงานค้าง
อยู่ 3 งวด สัญญาจ้างแบ่งงวดงานไว้ทั้งหมด 8 งวด ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 ล่าช้ากว่าสัญญา 
12 วัน, ส่งมอบงานงวดที่ 7 ล่าช้ากว่าสัญญา 22 วัน และผู้รับจ้างท าการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ล่าช้ากว่าสัญญา 45 วัน   

5.5.2 แนวทางแก้ไข 
ในวันที่ตรวจรับงานงวดที่ 6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องคิดเงินค่าปรับที่เกินสัญญา

จ านวน 12 วัน น าไปหักออกจากเงินค่าก่อสร้างงวดที่  6 และในวันที่ตรวจรับงานงวดที่  7 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็จะต้องคิดเงินค่าปรับที่เกินสัญญาจ านวน 22-12 = 10 วัน น าไปหัก
ออกจากเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 7 และในวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็จะ
คิดเงินค่าปรับที่เกินสัญญาอีกจ านวน 45-22 = 23 วัน น าไปหักออกจากเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้าย 

5.6 หักเงินค่าปรับไว้ก่อนระหว่างรออนุมัติการขอขยายเวลาท าการ 
5.6.1 ปัญหาที่พบ 

   ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญา และได้ส่งหนังสือขอขยายเวลาท า
การตามสัญญา เนื่องจากมีเหตุที่จะขอขยายเวลาท าการได้ตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 21 และถ้าได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาท าการ ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

5.6.2 แนวทางแก้ไข 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเลือกแนวทางแก้ไขได้ 2 แนวทาง 
(1) รอการอนุมัติขอขยายเวลาท าการ โดยนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมีมติ

อนุมัติให้ผู้รับจ้างขยายเวลาท าการได้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหนังสือขออนุมัติขยาย
เวลาก่อสร้างพร้อมกับแนบรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างแล้วจึงนัดประชุม
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยให้ถือวันที่ผู้ควบคุมงานบันทึกรับรองว่างานแล้วเสร็จเป็นวันท างานแล้ว
เสร็จของผู้รับจ้าง 

(2) หักค่าปรับไว้ก่อน ท าเรื่องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือ
ขออนุมัติขยายเวลาก่อสร้างเช่นเดียวกับแนวทาง (1) ในขณะเดียวกันก็ประชุมตรวจรับงานงวด
สุดท้ายไปด้วย โดยให้ท าการหักเงินค่าปรับส่วนที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้ากว่าสัญญาไว้ก่อน (การนับวัน
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คิดค่าปรับ ให้นับถัดจากวันที่หมดสัญญาจ้าง ถึงวันที่แล้วเสร็จจริงตามที่ผู้ควบคุมงานระบุ ) ผู้รับจ้าง
จะได้รับเงินค่าก่อสร้างส่วนหนึ่งก่อน ส าหรับเงินค่าปรับที่หักไว้เมื่อผู้รับจ้างได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ก่อสร้างแล้วก็ท าเรื่องขอคืนเงินค่าปรับได้ 
 การจะเลือกแนวทางแก้ไขเป็นอย่างไรควรให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เลือก โดยปกติผู้รับจ้างมักจะเลือก
แนวทาง (2) เพราะอย่างน้อยก็เบิกเงินค่าก่อสร้างได้ส่วนหนึ่งก่อน 

ข้อเสนอแนะ 
          ประเด็นที่ (2) นี้ หากเลี่ยงได้จะดีเพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องระบบการเงินของ จนท. กองคลัง 
ในการกันเงินแต่ละประเภทฯ 

5.7 นัดประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายช้าเกินไป 
5.7.1 ปัญหาที่พบ 

   ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายตรงกับวันสิ้นสุดสัญญาพอดี (ค าว่า “พอดี” ให้หมายถึง 
หนังสือที่ผู้รับจ้างท าเสนอมา เนื่องจากเป็นหน่วยงาน (ทั้งของรัฐและเอกชน) โดยเฉพาะของรัฐ 
ขบวนการหนังสือจะต้องมาลงรับที่งานสารบรรณก่อน) ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนัดประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือตรวจรับงานงวดสุดท้าย ช้ากว่าวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ถึง 28 วัน เวลาต่อมาได้มีหนังสือของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ชี้แจงสาเหตุที่นัดประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายล่าช้ามาก เพราะอาจจะเป็นการถ่วงเวลาและเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้ท างานในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อไปอีกในระหว่างที่รอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุมาตรวจ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับในช่วงระยะเวลาที่ล่วงเลยวันสิ้นสุดสัญญาไป 
ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์จากเงินค่าปรับที่ควรจะได้ 

5.7.2 แนวทางแก้ไข 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องสามารถชี้แจงให้ได้ว่า มีเหตุผลใดที่ประธานกรรมการ

ตรวจรับพัสดุก าหนดวันนัดประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายช้าขนาดนั้น และกรรมการตรวจรับพัสดุ
ท่านอ่ืนก็ไม่ควรชี้แจงว่าไม่ทราบ เพราะเป็นค าแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทุกท่านจะต้องทราบว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันไหน และยังมีหน้าที่จะต้องด าเนินการตรวจ
รับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ตามระเบียบภายใน 5 วันท าการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรหารือกับ
ประธานกรรมการให้ด าเนินการตามระเบียบ แต่ถ้าหากประธานกรรมการไม่ยอม กรรมการตรวจรับ
พัสดุท่านอ่ืนควรออกไปตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้างทันทีในวันที่ทราบเรื่อง โดยท าการถ่ายภาพและ
เขียนบันทึกรายละเอียดเนื้องานส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างลงนาม
รับทราบ แล้วก็เก็บภาพถ่ายและเอกสารที่เขียนบันทึกไว้ เพ่ือเอาไปแสดงเป็นหลักฐานเมื่อถูกเรียก
สอบสวน  หากเป็นเช่นนี้จะท าให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพียงผู้เดียว 

5.8 การตรวจสอบเอกสารค่า K 
5.8.1 ปัญหาที่พบ 
(1) ประกาศประกวดราคา เอกสารเชิญชวน หรือสัญญาจ้าง ไม่ได้ระบุเงื่อนไขให้เป็นการใช้

สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(2) ก าหนดสูตรที่ใช้ค านวณค่า K ในประกาศประกวดราคาและในสัญญาจ้างไม่ตรงกัน 
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(3) ก าหนดสูตรที่ใช้ค านวณค่า K ไม่สอดคล้องกับประเภทและลักษณะงานก่อสร้างตาม
สัญญา 

(4) ขาดเอกสารส าเนาสัญญาในสาระส าคัญ เช่น เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้
เป็นการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้, เอกสาร BOQ ของผู้รับจ้าง เป็นต้น 

(5) ขาดเอกสารส าเนาหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
(6) ขาดเอกสารส าเนาใบตรวจการจ้าง 
(7) ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง เกินก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน

งวดสุดท้ายจนถึงวันที่หน่วยงานของรัฐประทับตรารับเอกสารของผู้รับจ้างครั้งแรก 
(8) ค านวณค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
(9) ใช้ดัชนีราคากระทรวงพาณิชย์ไม่ถูกต้อง 

- ใช้ดัชนีราคาเดือนที่เซ็นสัญญาเป็นดัชนีราคาเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
- ใช้ดัชนีราคาเดือนที่ตรวจรับงานเป็นดัชนีราคาเดือนที่ส่งมอบงาน 

(10) การค านวณค่า K ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่
มีการปัดเศษ และท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อน แล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับ
ตัวเลขคงท่ีหน้าเลขสัมพันธ์ 

(11) กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าอายุสัญญา ไม่ได้ท าการค านวณเปรียบเทียบค่า K ของเดือน
สุดท้ายตามอายุสัญญา กับค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วใช้ค่า K ตัวที่มีค่าน้อยกว่า 

(12) ไม่ได้น าค่างานรายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่าย มาหักออกจากราคาค่างานงวดนั้นๆ 
(13) ไม่ได้น าค่างานรายการครุภัณฑ์ มาหักออกจากราคาค่างานงวดนั้นๆ      
(14) ค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างแต่ละงวดงาน โดยใช้ค่า K ทีไ่ม่ได้หักด้วย 4% 
(15) ผู้รับจ้างไม่ได้ประทับตราและลงนามก ากับในเอกสารทุกแผ่น 
5.8.2 แนวทางแก้ไข 
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างท าการตรวจรับงวดงานแล้วก็ยังมีหน้าที่

ต้องค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงวดงานนั้นๆ โดยเร็ว 
ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างของหน่วยงานและ
คณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ มีทักษะการค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ที่ถูกต้อง ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
และคณะต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
           ข้อเสนอแนะ 
           - โดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างได้ท าหน้าที่ตามกรอบที่ก าหนด
ที่เป็นหลักๆ คือ การก ากับ/ดูแล/ติดตาม ตรวจรับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ก็ถือว่ามี
หน้าที่ที่มากอยู่แล้ว หากขบวนการทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน่วยงาน/องค์กร ควรมีเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบค านวณเงินชดเชยเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุให้รับทราบ หรือเสนอให้งานพัสดุกองคลัง ตามการต่อ ก็เพียงพอแล้ว การจะให้คณะกรรมการ
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ตรวจรับพัสดุรู้เรื่องทุกเรื่อง โดยเฉพาะการคิด ค่า K นี้ คงไม่จ าเป็น หรือเพียงให้ตรวจรับทราบก็
เพียงพอแล้ว 

- นอกจากการคิดค านวณค่า K ซึ่ง ปกติแล้วผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือร้องขอจากผู้ว่าจ้าง 
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยผู้ว่าจ้างแล้ว การติดตามแก้ไขงานก่อสร้าง
โครงการที่คณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว จะต้องมีหน่วยงานหรือผู้ควบคุมงาน หรือตามที่ก าหนด
จะต้องคอยประสานงาน ความเสียหายของโครงการจะต้องเกิดจากเหตุที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเกิดจากผู้
รับจ้างท างานไม่เรียบร้อยจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คงสภาพเดิม ภายในระยะเวลาที่สัญญาระบุไว้ 
(ปกติ 2 ปี) เมื่อครบระยะเวลาผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขอรับเงินประกันสัญญาจ้าง (5% ของมูลค่า
งาน) และจะต้องมีการตรวจโครงการอีกครั้งก่อนคืน 

สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 
1.) ขอขยายเวลาท าการเนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง 
2.) ขอส่งมอบงวดงานมากกว่า 1 งวด พร้อมกัน 
3.) ขอส่งมอบงวดงานไม่เรียงล าดับตามงวดที่ระบุในสัญญา 
4.) ตรวจรับงวดงานก่อนได้รับอนุมัติการแก้ไขสัญญา 
5.) หักเงินค่าปรับทุกงวดงานที่ส่งมอบล่าช้ากว่าสัญญา 
6.) หักเงินค่าปรับไว้ก่อนระหว่างรออนุมัติการขอขยายเวลาท าการ 
7.) นัดประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายช้าเกินไป 
8.) การตรวจเอกสารค่า K 

สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะขยายเวลาท าการให้กับผู้รับจ้างได้เฉพาะตามจ านวนวันที่มี

เหตุเกิดขึ้นจริงเท่านั้น โดยใช้หลักการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 

2.) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับงานหลายงวดพร้อมกันได้ แต่งวดงานที่ตรวจรับ
นั้นต้องเรียงงวดตามที่ระบุในสัญญา หากไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาก็จะเข้าข่ายการแก้ไข
สัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 และต้องเสนอให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติเสียก่อนจึงจะท าการตรวจรับงวดงานได้ 

3.) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรตรวจรับงวดงานข้ามงวด แม้ในบางกรณีจะไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ก็จริง แต่ก็เข้าข่ายเรื่องการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 165 ซึ่งต้องเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติเสียก่อน จึงจะด าเนินการตรวจรับ
งวดงานข้ามงวดได ้

4.) กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงในงวดงานที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจรับงวดงานหลังจากที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ลงนามอนุมัติให้แก้ไขสัญญาแล้วจึงจะถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบฯ อีกทั้งยังลด
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ความเสี่ยงในเรื่องของการตรวจรับงวดงานไม่ตรงตามสัญญา หากว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่
อนุมัติให้มีการแก้สัญญาในงวดงานนั้น 

5.) กรณีที่ผู้รับจ้างส่งงวดงานหลังวันที่หมดสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องพิจารณา
หักค่าปรับตามที่ระบุในสัญญาไว้ทุกงวดและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนที่จะจ่ายเงินค่างวด
งานนั้นให้กับผู้รับจ้าง 

6.) กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญาและได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ท าการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มี 2 แนวทางในการพิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
คือ 1.) ท าเรื่องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือขออนุมัติขยาย
เวลาก่อสร้าง และรอการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน แล้วจึงนัดประชุมตรวจรับ
งานงวดสุดท้าย 2.) ท าเรื่องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือขอ
อนุมัติขยายเวลาก่อสร้าง และในขณะเดียวกันก็ประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายไปด้วย โดย
หักเงินค่าปรับส่วนที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้ากว่าสัญญาไว้ก่อน เมื่อผู้รับจ้างได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาก่อสร้างแล้วก็ท าเรื่องขอคืนเงินค่าปรับได้ 

7.) กรณีนัดประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้ายช้าเกินไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจรับ
งานงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงาน ได้ด าเนินการ
เสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ  ตามหนังสือ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาใน
การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ 

8.) การตรวจสอบค่า K ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบค่า K ตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได้  
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แบบสัญญา 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 
   สัญญาเลขที่……...…......…(๑).................….…… 

  สัญญาฉบบันีท้ าขึ้น ณ ..............................................ต าบล/แขวง............................................……… 
อ าเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ………….…….……….. 
เดือน.……………….……….………... พ.ศ. ..........……… ระหว่าง ………….…………….………… (๒) ……………………………..
โดย.…………………………….…………… (๓) ………………………..…………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ …………… (๔ ก) …………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล ณ …………..มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……
ถนน………..……………..ต าบล/แขวง…………………....อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….
โดย………….…………………………………..……...ผู้มีอ านาจลงนามผกูพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสอืรับรองของส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..……………………….………… ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่
....………….…………………………….……..) แนบทา้ยสัญญานี้ (๖) (ในกรณีที่ผู้รับจา้งเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ 
……..……..….… (๔ ข)…………..….....อยู่บ้านเลขที่……………….……….……….…..….ถนน…………………...……………….…...……
ต าบล/แขวง………………..………….………….อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. 
ผู้ถือบัตรประจ าตวัประชาชนเลขที่........................................................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
แนบทา้ยสัญญานี)้ ซึ่งต่อไปในสญัญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝา่ยหนึ่ง 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดงัต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจา้งตกลงจา้งและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….……..........…….…(๗)…….…………..…….….. 
ณ………..…..……………................... ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต...........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทัง้เอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวสัดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนดิดี
เพื่อใช้ในงานจา้งตามสัญญานี้ 
 ข้อ ๒  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึง่ของสัญญานี้ 
   ๒.1 ผนวก 1 แบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) จ านวน.…..(.…….….) หน้า  
  ๒.๒ ผนวก ๒ สัญญาจา้งและเงือ่นไขของสัญญา                จ านวน.….....(.…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ ข้อก าหนดการก่อสร้าง                             จ านวน.….....(.…….….) หน้า 
                           ๒.4 ผนวก 4 ค าน าประกอบใบแจ้งปริมาณและราคา          จ านวน.….....(.…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
   ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานีบ้ังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ค าวินิจฉัยของผู้วา่จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจา้งไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจาก
ผู้ว่าจา้งทั้งสิ้น 
 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเปน็…………..…….....…..(๘)……...…………….……… 
เป็นจ านวนเงนิ……………………....บาท (………….…..………….…….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ  5 (ห้า) ของราคาค่าจา้งตามสัญญา
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏบิัติตามสัญญานี้  
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  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเปน็หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ     
ค้ าประกันดงักล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษทัเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุ
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ       
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทัเงินทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือ        
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า      
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันทีผู่้รับจา้งน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ          
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ล่าชา้เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรบัผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป   
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจา้งต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง     
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เปน็ราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจา้งตกลงจา่ยและผู้รับจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งเปน็จ านวนเงิน………………………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลคา่เพิ่มจ านวน………….……..บาท (...........................................) ตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแตล่ะประเภทดังทีไ่ด้
ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 4  
  คู่สัญญาทั้งสองฝา่ยต่างตกลงวา่จ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง     
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เปน็จ านวนโดยประมาณเทา่นั้น จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือ      
น้อยกว่านี้ก็ได้ ซึง่ผู้วา่จ้างจะจา่ยเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง 
คู่สัญญาทั้งสองฝา่ยต่างตกลงทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่
จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกวา่ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)       
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสบิห้า) ของปริมาณงาน            
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจา่ยให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจา่ยเพิ่มชดเชย
เป็นค่า Overhead และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทัง้หมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคณูด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงนิเพิม่ชดเชยเป็นคา่ Overhead และ Mobilizationดงักลา่ว ผูว้่าจา้งจะจา่ยให้แก่ผู้รับจ้าง
ในงวดสุดทา้ยของการจ่ายเงนิคา่งานตามสัญญา 
 



- 3 - 
 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึน้ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดทา้ยของการจ่ายเงินตามที่ผู้วา่จ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแตก่รณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณา
เห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มไิด้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานอ่ืนที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบ
ต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสรจ็จริงในงวดดังกลา่ว ทัง้นี้ ผูว้่าจา้ง อาจจา่ยเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผูร้ับจ้างพร้อมกับ       
การจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดลุพินิจโดยเด็ดขาดของ    
ผู้ว่าจา้ง 
  ผู้ว่าจา้งตกลงที่จะจา่ยเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง      
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผูว้่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม
ข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจา้งจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผูร้ับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………..................….………….สาขา……….............….…….…..ชื่อบัญชี………………………………
เลขที่บัญชี……………………..………………ทั้งนี้ ผู้รับจา้งตกลงเป็นผู้รับภาระเงินคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอน        
ในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใชส้ าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงนิตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) 
โดยการโอนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของผู้รับจา้ง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลงัหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
งบประมาณเปน็ผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
 
 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เปน็ราคาเหมารวม) (ไม่ใช้) 
  ผู้ว่าจา้งตกลงจา่ยและผู้รับจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งจ านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน…………..…………บาท (......................................) ตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี ้
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน………………...........………...บาท (…………............……………...………….) 
 เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน…………………………….............………ให้แล้วเสร็จภายใน………………….........…………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน………………...........………...บาท (…………............……………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน…………………………….............………ให้แล้วเสร็จภายใน………………….........…………………….. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงนิ……………............………....บาท (………………….......………...….…..)  
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัตงิานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผูว้่าจา้งจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ     
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………………….….…….….สาขา……….……….…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………………   
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รบัจ้างตกลงเปน็ผู้รบัภาระเงินคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอน      
ในงวดนัน้ๆ (ความในวรรคนี้ใชส้ าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงนิตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment)  
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารของผู้รับจา้ง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
งบประมาณเปน็ผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
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               (14) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

ผู้ว่าจา้งตกลงจา่ยเงินคา่จ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เปน็จ านวนเงิน………..…..…บาท 
(………………..….…) ซึ่งเท่ากบัร้อยละ  ๑๐ (สบิ) ของราคาคา่จ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 

เงินค่าจ้างล่วงหนา้ดังกลา่วจะจา่ยให้ภายหลังจากทีผู่้รับจา้งไดว้างหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหนา้เป็น.(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ  หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทย) เต็มตามจ านวนเงนิค่าจ้างล่วงหนา้นัน้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจา้งล่วงหน้าตาม
แบบที่ผูว้่าจา้งก าหนดให้และผู้รบัจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเก่ียวกับการใช้จา่ยและการใช้คืนเงินคา่จ้าง
ล่วงหน้านั้น ดงัต่อไปนี ้
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคนืจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงนิค่าจา้งล่วงหน้าได้ทนัที 
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า       
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สบิห้า) วัน นบัถัดจากวนัได้รบัแจ้งเปน็หนังสือจาก ผู้ว่าจา้ง
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกลา่ว ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผูว้่าจา้งอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจาก
ผู้รับจ้างหรือบังคบัเอาจากหลักประกันการรับเงินคา่จ้างล่วงหนา้ได้ทนัที 
       (15)  ๕.๓ (ก) (ส าหรับสญัญาที่เปน็ราคาต่อหน่วย) 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือน
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจา้งล่วงหนา้ไว้จ านวนร้อยละ  ๑๕ (สิบห้า) ของจ านวนเงนิค่าจา้งในแตล่ะเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่า
จ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจา้งล่วงหนา้ที่ผู้รับจ้างได้รบัไปแล้ว ยกเว้นคา่จ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เปน็
จ านวนเท่ากับจ านวนเงินคา่จ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
       (17)  ๕.๓ (ข) (ส าหรับสญัญาที่เปน็ราคาเหมารวม) (ไม่ใช้) 
  ในการจ่ายเงินคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้วา่จา้งจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจา้งล่วงหนา้ไว้จ านวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจ านวนเงินค่าจา้งในแตล่ะงวดจนกว่าจ านวนเงิน      
ที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงนิค่าจ้างล่วงหนา้ที่ผู้รบัจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวน
เท่ากับจ านวนเงนิค่าจา้งล่วงหนา้ที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามทีผู่้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อช าระหนี้หรือ 
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผูว้่าจา้งจะหักเอาจากเงนิค่าจ้างงวดทีจ่ะจา่ยให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้
คืนเงินค่าจา้งล่วงหน้า 

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจา้งลว่งหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน   ที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน     
๗ (เจ็ด) วัน นบัถัดจากวนัได้รบัแจ้งเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้าง 

๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เปน็ราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจา้งจะคนืหลักประกันการรับเงินค่าจา้งลว่งหน้าให้แก่ผู้รับจา้ง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงนิค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  

๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เปน็ราคาเหมารวม) (ไม่ใช้) 
  ผู้ว่าจา้งจะคนืหลักประกันการรับเงินค่าจา้งลว่งหน้าให้แก่ผู้รับจา้งต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้หกัเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงนิค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
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              (18)  ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ (สิบ)          
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า       
๖ (หก) งวด ผู้รับจ้างมีสิทธทิี่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกนัของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจา้งจะคนืเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งโดยไม่มดีอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงนิค่าจา้งงวดสุดทา้ย 
 ข้อ ๗ (ก) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
     (19) ภายในก าหนด  3๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจา้งจะต้องเสนอ
แผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่าง ๆ 
ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจา้งภายในก าหนด ๑๐ (สิบ) วนั นบัถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้เร่ิมงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๔2๐ (สี่ร้อยยี่สิบ) วนั นบัถัดจากวันที่ได้รบัหนังสือแจ้ง
ดังกล่าวนั้น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถ    
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลา 
หรือจะแล้วเสร็จล่าชา้เกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจา้งท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน   
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผูว้่าจา้ง ผู้วา่จา้งมสีิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธจิ้างผู้รับจา้ง    
รายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สทิธิบอกเลิกสัญญานัน้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 
 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจา้งภายในวันที่ …..... เดือน ..………….…… พ.ศ. ………. และ
จะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมไิด้ลงมือท างานภายใน
ก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน      
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าชา้เกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใด            
ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้วา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธทิี่จะ
บอกเลิกสัญญานีไ้ด้ และมสีิทธจิ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
นั้นไม่กระทบสทิธิของผู้ว่าจ้างทีจ่ะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจา้งไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกลา่วข้างตน้ไม่เปน็เหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 
 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผูว้่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รบัจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในก าหนด              
๒  (สอง ) ปี ……-.…(…-….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น        
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วสัดุที่ไม่ถกูต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวชิา ผู้รบัจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ     
ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ๓๐  (สามสิบ) วัน นบัถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจา้งหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจา้งก าหนด ให้ผู้ว่าจา้งมีสทิธิที่จะท าการนัน้เอง
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนัน้ โดยผูร้ับจ้างต้องเปน็ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
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  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้
ผู้รับจ้างแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้วา่จา้งมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารดุบกพร่องหรือเสียหาย
นั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จา่ยทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจา้งท าการนัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รบัจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลดุพ้น
จากความรับผดิตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จา่ยหรือค่าเสียหายตามที่ผู้วา่จ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธบิังคบั
จากหลักประกันการปฏบิัติตามสัญญาได้ 
 
 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสญัญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนทีไ่ดร้ับอนุญาตเปน็หนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู่้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน         
แต่บางส่วนดงักล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจา้ง      
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจา้งช่วง
นั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจา้งชว่งงานแตบ่างส่วนโดยฝา่ฝนืความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจา้งต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจา้งเปน็จ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานทีจ่้างช่วงตามสัญญา ทัง้นี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจา้งในการบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และ    
ในระหว่างท างานที่รับจา้งจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รบัผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทน
ดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจา้ง ค าสั่งหรือค าแนะน าตา่ง ๆ ทีผู่้ว่าจา้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ         
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจง้แก่ผู้แทนเช่นวา่นัน้ ให้ถือว่าเป็นค าสัง่หรือค าแนะน าที่ได้แจง้
แก่ผู้รับจ้าง การแต่งตัง้ผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเปน็หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเปน็หนังสือจากผูว้่าจา้ง      
การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้างก่อน 
 ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจง้เป็นหนังสือไปยงั         
ผู้รับจ้าง และผู้รบัจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลนั โดยไม่คิดค่าจา้งหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อ
ขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจา้ง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจา้ง และจาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจา้งได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซอ่มแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จา่ยของผู้รับจา้งเอง เว้นแต่ความเสียหาย
นั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรบัผิดของผู้รับจ้างดงักล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน
คร้ังสุดท้าย ซึ่งหลงัจากนั้นผู้รบัจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านัน้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการปฏิบัตงิาน
ของ ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจา้ง รวมถึงผู้รับจา้งช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจา้งถูกเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนนิการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่าง
แก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จา่ยของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้คา่เสียหายนัน้ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ 
อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทนัที 
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 ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจา่ยเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจา้งได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา           
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจา้งดังกลา่ว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จา่ยเงินคา่จ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผูว้่าจ้าง   
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จ านวนนัน้เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภยัส าหรับลูกจา้งทุกคนทีจ่้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทัง้ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจา้งช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคา่สินไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รบัจ้างหรือผู้รับจา้งช่วงจ้างมาท างาน       
ผู้รับจ้างจะต้องสง่มอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกลา่วพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบีย้ประกันใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้วา่จ้าง
เรียกร้อง 

 ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม
การท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอ านาจเข้าไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจา้งจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้น  
ตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานัน้ หาท าให้       
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ 

 ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรบัรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด         
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผดิพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏบิัติตามค าวินิจฉัยของผูว้่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ
บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้วา่จา้งแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจา้งจะคิด
ค่าจ้าง คา่เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

 ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงวา่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้วา่จ้าง
แต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจา้งขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้วา่จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ             
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการนัน้ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รบัจ้างจะถือ
เป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ไดท้ั้งสิน้ 

 ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะสั่งเปน็หนังสอืให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวตัถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้วา่จ้างยังมีสทิธิ   
สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดตา่งๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษหรือ         
งานที่เพิ่มเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้วา่จ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือ   
ราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกลา่ว ผู้วา่จ้างและผู้รับจา้งจะได้ตกลงกนัที่จะ
ก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้าม)ี กันใหม่เพื่อความเหมาะสม        
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัตงิานตามค าสั่งของผู้ว่าจา้งไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานทีจ่้าง 



- 8 - 
 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้วา่จ้าง    
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจา้งจะต้องช าระค่าปรบัให้แก่ผู้ว่าจา้งเป็นจ านวนเงินวันละ (ร้อยละ ๐.๑๐ บาท (ศูนย์จดุ
หนึ่งศูนย์) และจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถา้มี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจา้งผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง       
เป็นจ านวนเงินวันละ 43,353.95 บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) นับถัดจากวันที่
ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้  ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจา้งท างานลา่ชา้เฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จ านวนค่าปรับและคา่ใช้จ่ายดงักล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผูว้่าจา้งยังมไิด้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผู้วา่จ้างเห็นว่าผู้รับจา้งจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผูว้่าจ้างจะใช้สิทธบิอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถา้ผู้ว่าจ้างได้แจ้ง         
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจา้งเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิที่จะปรับ      
ผู้รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสญัญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจา้งบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนัน้เองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนัน้   
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้วา่จา้งหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสทิธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งทีส่ร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับ
งานก่อสร้าง และวสัดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้วา่จา้งมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รบัจ้างจะตอ้งรับผิดชอบในคา่เสียหายซึ่งเปน็จ านวนเกินกว่า
หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการท างานนัน้ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้วา่จา้งจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงนิใด ๆ ที่จะจา่ยให้แก่
ผู้รับจ้างกไ็ด ้

 ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไมป่ฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปน็เหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จา่ยแก่ผู้ว่าจา้ง ผู้รบัจ้างต้องชดใช้ค่าปรบั ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายดังกลา่วให้แก่      
ผู้ว่าจา้งโดยสิ้นเชงิภายในก าหนด ๑๕  (สิบห้า) วนั นบัถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้งเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้าง หากผู้รับจ้าง      
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกลา่วให้ผู้ว่าจา้ง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงนิค่าจ้างที่ต้องช าระ 
หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคบัจากหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญาได้ทนัที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบ่ังคับจากเงินค่าจ้างที่ตอ้งช าระ เงินประกันผลงาน
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจา้งยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน   
ตามจ านวนคา่ปรับ คา่เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจา้ง 

 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจา้งจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานทีป่ฏิบัติงานตามสญัญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผูร้ับจ้างช่วง (ถ้าม)ี ให้สะอาด ปลอดภัยและ               
มีประสิทธิภาพในการใชง้านตลอดระยะเวลาการจา้ง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ท างานจา้งรวมทั้งวสัดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวตา่ง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพืน้ดินให้เรียบร้อยเพื่อให้
บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพทีส่ะอาดและใช้การได้ทันที 
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ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจา้งไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง         
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจา้งไม่สามารถท างาน      
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานีไ้ด้ ผู้รับจา้งจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจา้งทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สบิห้า) วนั       
นับถัดจากวนัที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไมป่ฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูร้ับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวน้แต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จา้งซึ่งมีหลักฐานชดัแจง้หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตัง้แต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินจิของ     
ผู้ว่าจา้งที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
                (24) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ   
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏิบตัิงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเปน็ผู้ทีน่ าของเข้ามาเองหรือ
น าเข้ามาโดยผา่นตวัแทนหรือบคุคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รบัจา้งต้องจัดการให้สิ่งของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าทา่ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนีไ้ม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถา้งานนัน้มีสิง่ของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจา้ง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึง่แสดงวา่ไดบ้รรทุกมาโดยเรือไทย    
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย       
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
ของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย          
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยน์าวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้วา่จ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สง่มอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงักล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกลา่วให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงนิค่าจา้ง ผู้วา่จา้งมีสทิธิรับงานดังกลา่ว       
ไว้ก่อน และช าระเงนิค่าจา้งเมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเปน็เงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจา้งจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจาก             -                     หรือผู้มีวุฒิบัตรระดบั ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  --  ( -- ) ของแต่ละสาขาชา่ง แต่จะต้อง
มีช่างจ านวนอย่างน้อย  -- ( -- ) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๒๓.๑                                              . 
 ๒๓.๒                                              . 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบญัชีแสดงจ านวนชา่งทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ
ระดับชา่ง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกลา่วในวรรคหนึ่ง น ามา
แสดงพร้อมหลักฐานตา่งๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเร่ิมลงมือท างาน และพร้อมที่จะให้   
ผู้ว่าจา้งหรือเจ้าหน้าที่ของผู้วา่จา้งตรวจสอบดไูด้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 

               สัญญานี้ท าขึน้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจขอ้ความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไดล้งลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 

 
 

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

 
 

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