
 
 

คูมือการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

คูมือการบริหารงานสญัญาจางกอสรางของหนวยงาน 

ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

โดย 

พันตํารวจเอกหญิง นพวรรณ  คงสวัสดิ์   เลขที่  ๔๖ 
 

 

 

 
 

 

 

หลักสตูรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  รุนท่ี ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา   

พ.ศ.๒๕๕๗ 



 

 

คูมือการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

คูมือการบริหารงานสญัญาจางกอสรางของหนวยงาน 

ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

พันตํารวจเอกหญิง นพวรรณ  คงสวัสดิ์   เลขที่  ๔๖ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  รุนท่ี ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา   

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 



 

คํานํา 
 

  การบริหารจัดการดานพัสดุ เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งของการบริหารทุกองคกร    

ในปจจุบัน และเปนกลไกท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนการตาง ๆ ในองคกร ใหดําเนินการไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามเปาหมายท่ีองคกรตั้งไว การจางกอสรางเปนสวนหนึ่งของการจัดหาพัสดุ เพ่ือให

หนวยงานไดมีอาคาร สถานท่ี อุปกรณ เครื่องใช และเครื่องมือตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจัยในการสนับสนุน

การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมีข้ันตอนกระบวนการจัดจางหลายข้ันตอน แตท่ีสําคัญท่ีสุด 

ไดแก ข้ันตอนการบริหารสัญญาจางกอสราง หากเกิดปญหา อุปสรรค จะสงผลใหหนวยงานไมไดรับ

พัสดุตามท่ีตองการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา เกิดความเสียหายกับองคกร  

  การบริหารสัญญาจาง มีความสําคัญกับผูบริหารและผูเก่ียวของกับขบวนการจางและการ

กอสราง ซ่ึงมีหนาท่ีขับเคลื่อนการบริการสัญญาใหเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ท่ีเก่ียวของ โดยรอบคอบ ระมัดระวัง ถูกตอง และ

ครบถวน หากผูเก่ียวของไมเขาใจหรือเขาใจคาดเคลื่อนในหนาท่ีความรับผิดชอบ เม่ือเกิดความ

เสียหายแกราชการ อาจตองรับผิดชอบในทางแพง อาญา และวินัย  

  ผูเขียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสัญญาจางกอสราง และเห็นวาจําเปนตองมี

คูมือบริหารงานกอสรางท่ีระบุถึงปญหา อันเกิดจากผูปฏิบัติงาน ใหเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีและการ

รวมกันแกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ไมละเลยหรือเพิกเฉย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเกิด

ประโยชนกับผูบริหาร สามารถนําไปใชในการบริหารสัญญาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ

อาจารยผูสอนท่ีไดกรุณาใหความรู แนะนําใหคูมือนี้สําเร็จดวยดี 

 

        พันตํารวจเอกหญิง นพวรรณ  คงสวัสดิ์ 

               หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี ๓๘ 

              มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

(ก) 



 

สารบัญ 

                     หนา 

คํานํา               (ก) 

สารบัญ                    (ข) 

สารบัญภาพ              (ค) 

 

บทนํา                   ๑ 

 ความสําคัญของคูมือการบริหาร                                                                ๑ 

  วัตถุประสงคของคูมือการบริหาร          ๑ 

  ประโยชนท่ีผูบริหารและผูท่ีสนใจจะไดรับ         ๑ 

ความสําคัญของงานและการบริหาร            ๒ 

 บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติ                                        ๒ 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) สําหรับผูบริหาร                                          ๔ 

  นิยามศัพท             ๕ 

การวิเคราะหปญหา              ๖ 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนท่ีผูบริหารเก่ียวของ                                                     ๖ 

แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา             ๘ 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  รายงานตาง ๆ ท่ีมีในงานกอสราง 

ประวัติผูเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 



 

สารบัญภาพ 

                     หนา 

 

ภาพท่ี              

 ๑  โครงสรางองคกร          ๒ 

 ๒ โครงสรางบริหาร                                                          ๓ 

  ๓  ข้ันตอนการบริหารสัญญา           ๔ 

  ๔  ข้ันตอนการปฏิบัติงานและหนาท่ีในการบริหารสัญญาจาง            ๕ 

  ๕ หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจการจาง        ๑๑ 

  ๖  การแกไขสัญญา           ๑๓ 

 

 

 

 

(ค) 



บทนํา 

ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน 

  การจางเปนสวนหนึ่งของการจัดหาพัสดุ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการบริหารงานเพ่ือใหหนวยงานได

มีอุปกรณ เครื่องใช เครื่องมือตาง ๆ รวมท้ังอาคาร  สถานท่ี    ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมีข้ันตอนกระบวนการจัดจาง ดังนี้ 

  ๑. ขอรับความเห็นชอบจัดจางและแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ๒. ดําเนินการจัดจาง 

   ๓. ขออนุมัติสั่งจางและลงนามในสัญญา 

   ๔. การดําเนินการตามสัญญา 

   ๕. การตรวจรับการจาง 

   ๖. การดําเนินการเบิกจาย 

  ข้ันตอนการดําเนินการตามสัญญาจาง ซ่ึงเปนการบริหารสัญญา และติดตามผลการดําเนินการให

เปนไปตามสัญญาท่ีไดลงนามไว เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมาก หากเกิดปญหา อุปสรรค จะสงผลให

หนวยงานไมไดรับพัสดุตามท่ีตองการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา เกิดความเสียหายกับหนวยงาน 

และไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย  

  สัญญาจางประกอบดวย ฝายผูวาจาง ซ่ึงจะเก่ียวของกับเจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน ท่ีแตงตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหัวหนาหนวยงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการแทน  

วัตถุประสงคของคูมือการบริหารงาน 

  ๑. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการบริหารสัญญา  

  ๒. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการบริหารสัญญา 

  ๓. เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหาร ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจในการแกไข อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนใน

ข้ันตอนการบริหารสัญญา 

ประโยชนท่ีผูบริหารและผูท่ีสนใจจะไดรับ 

   ๑. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการบริหารสัญญา 

   ๒. ทําใหทราบถึงบทบาท หนาท่ี ของฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารสัญญา ในการ

รวมกันแกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

   ๓. สามารถนําไปใชในการบริหารสัญญาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหหนวยงาน

ไดรับพัสดุท่ีเกิดประโยชนสูงสุด และภายในกําหนดตามสัญญา 

   ๔. สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย 
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- งานธุรการ 

- งานกําลังพล 

- งานสวัสดกิารและ    

  ประชาสัมพันธ 

- งานรกัษาการณ 

 

- งานแผน 

- งานยุทธศาสตร 

- งานงบประมาณ 

 

- งานการเงิน 

- งานพลาธกิาร 

- งานสถานที่และ 

  ขนสง 

 

- งานวินัย 

- งานรบัเรือ่งราว 

  รองทกุข 

- งานที่ปรึกษากฎหมาย 

 

 

- งานวิเทศสัมพนัธ 

- งานแผนการฝกอบรม 

  ระหวางประเทศ 

- งานแปลและลาม 

 

 

- งานพฒันาระบบ 

   สารสนเทศและ 

   ฐานขอมูล 

- งานเทคนคิและ 

  สนับสนุนเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

- งานเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 

 

- งานพฒันาหลักเกณฑ 

  การประเมิน 

- งานสงเสริมจริยธรรม 

  และจรรยาบรรณ 

- งานพฒันาหลักสตูรและ 

  การฝกอบรมจริยธรรม 

  และพฒันาคุณธรรม 

 

 

ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 

บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โครงสรางองคกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑  โครงสรางองคกร 

 
 

ฝายอํานวยการ ๑ 

(ธุรการ/กําลังพล) 

ฝายอํานวยการ ๒ 

(นโยบายและแผน/

งบประมาณ 

ฝายอํานวยการ ๓ 

จัดหาพัสด ุ

(งานการเงิน/ 

สงกําลังบํารุง 

ฝายอํานวยการ ๔ 

(วินัยและกฎหมาย) 

ฝายอํานวยการ ๕ 

(การตางประเทศ) 

ฝายอํานวยการ ๖ 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ศูนยสงเสริม 

จริยธรรมและ 

พฒันาคุณธรรม 

กองบัญชาการศึกษา 
 

กองบังคับการ 

อํานวยการ 
 

วิทยาลัยการตํารวจ 
 

กองการสอบ 
 

สํานักการศึกษา 

และประกนัคุณภาพ 

 
 

สถาบันฝกอบรม 

ระหวางประเทศฯ(ILEA) 
 

กองบังคับการ 

ฝกอบรมตํารวจกลาง 

 
 

กลุมงานอาจารย 
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 กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ ดังนี้ 

   ๑. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง กฎ ขอบังคับ มติ ค.ร.ม. 

หรือ ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดหาพัสดุใหกับกองบัญชาการศึกษา(สวนกลาง) กลุมงานอาจารย 

และสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศฯ(ILEA)  

   ๒. ตรวจสอบ พิจารณามีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา(ผูบัญชาการศึกษาหรือผูปฏิบัติราชการแทน) 

ตัดสินใจสั่งการ ตามข้ันตอนตาง ๆ ในการจัดหาพัสดุในสวนกลาง และหนวยงานในสังกัด กรณีวงเงินเกินอํานาจ

ของหัวหนวยในสังกัด ตามคําสั่ง กองบัญชาการศึกษา ท่ี ๑๗๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

   ๓. ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมขอมูล และมีความเห็นเสนอผูบัญชาการศึกษาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายปฏิบัติราชการแทน กรณีมีปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการจัดหาพัสดุของหนวยงานในสังกัด ในสวนท่ี

ผูบัญชาการศึกษาไมไดมอบอํานาจใหกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด ไดแก การอนุมัติแกไขสัญญาหรือ

ขอตกลง การอนุมัติขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง การอนุมัติบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

การอนุมัติหรืองดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง การอนุมัติผอนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือ

ขอตกลง การเสนอเพ่ือลงโทษผูท้ิงงาน ซ่ึงดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.๒๕๔๙ โดยใหหนวยพิจารณามีความเห็นเสนอ ฝายอํานวยการ ๔ กองบังคับการอํานวยการ 

พิจารณามีความเห็นแลวนําเสนอผูบัญชาการศึกษา เปนผูอนุมัติ 

โครงสรางบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบัญชาการศึกษา 
 

ผูบังคับการกองบังคับการอํานวยการ 
 

รองผูบังคับการ 

กองบังคับการอํานวยการ(๑) 
 

รองผูบังคับการ 

กองบังคับการอํานวยการ(๒) 
 

รองผูบังคับการ 

กองบังคับการอํานวยการ(๓) 
 

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก. 
 

ผกก.ฝอ.๒ บก.อก. 
 

ผกก.ฝอ.๓ บก.อก. 
 

ผกก.ฝอ.๔ บก.อก. 
 

ผกก.ฝอ.๕ บก.อก. 
 

ผกก.ฝอ.๖ บก.อก. 
 

ผกก.ศูนยสงเสริมจริยธรรม

พัฒนาคุณธรรม บก.อก. 

 
 

ภาพท่ี ๒  โครงสรางบริหาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ  

 การบริหารสัญญา หมายถึง ผูมีหนาท่ีบริหารสัญญา คือ เจาหนาท ี่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง โดยปกติตองมีหนาที่บริหารสัญญา กลาวคือ เมื่อสัญญา
ครบกําหนด จะตองแจงใหผู ขายหรือผูรับจางสงมอบงานตามสัญญา เจาหนาที่ดังกลาวตองเสนอ

หัวหนาสวนราชการใหมีหนังสือแจงเตือน แจงปรับ แลวแตกรณี หากมิไดดําเนินการ จะถือวาละเลย      

ไมดําเนินการตามหนาท่ี การบริหารสัญญามีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการบริหารสัญญา 

 การทําสัญญาหรือยกรางสัญญาขึ้นใหม และสัญญาเชา 

การลงนามในสัญญา 

 ขอตกลงสัญญา 

คาจาง(คางาน) คาพัสดุ(สิ่งของ) 

การสงมอบหรือการตรวจรับพัสดุ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนหนังสือ 

การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา  

การบอกเลิก/ตกลงกนัเลกิสัญญา/ขอตกลง  

 การจายเงินลวงหนา เงินประกันผลงาน 

 

ปญหาเกิดจากการบรหิารสญัญา 

เปนกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบตัิตาม

สัญญา จะตองดําเนินการภาย 

ใน ๓ ขั้นตอนน้ี ตามแตกรณ ี

ภาพท่ี ๓  ข้ันตอนการบริหารสัญญา 
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  ข้ันตอนการปฏิบัติงานและหนาท่ีในการบริหารสัญญาจาง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิยาม  

  

ภาพท่ี ๔ ข้ันตอนการปฏิบัติงานและหนาท่ีในการบริหารสัญญาจาง 

 

นิยามศัพท 

 นิยาม ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม         

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารสัญญาจาง มีดังนี้ 

   พัสดุ  หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจาก

ตางประเทศ 

   การจาง  หมายถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ

การจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การรับ

ขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางท่ีปรึกษา 

การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบกอง        

ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวของกับการพัสดุตามท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการอ่ืน 

ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ แลวแตกรณี 

  เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับพัสดุ หรือผูไดรับ

แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบ 

เจาหนาท่ีพัสดุ 

(ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.) 

  ติดตามผูรับจางใหปฏิบัตติามสญัญา 

 ประสานคณะกรรมการตรวจการจาง  

 และผูควบคุมงาน 

ประมวลเรื่องเสนอกรณีมีปญหา อุปสรรค 

ในการบริหารสญัญา 

 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

(ผบก.อก./ผูบริหาร) 

  ควบคุม กํากับ ดูแล เจาหนาท่ีพัสด ุ

 ติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหนาของการบริหารสัญญา 

 พิจารณามีความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ (ผบช.ศ. หรือผูท่ี 

ไดรับมอบหมาย) 

 
พิจารณา และลงนามสั่งการ 

หัวหนาสวนราชการ 

(ผบช.ศ. หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย) 
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การวิเคราะหปญหา 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนท่ีผูบริหารเกี่ยวของ 

   ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริหารสัญญาจาง  มีสาเหตุ ดังนี้ 

   ๑. เกิดจากผูปฏิบัติงาน 

    ๑.๑ เจาหนาท่ีพัสดุ 

      - ไมดําเนินการติดตามเรงรัดการปฏิบัติตามสัญญาของผูรับจาง เชน กรณีท่ี        

ผูรับจางเขาพ้ืนท่ีทํางานลาชา 

    - ขาดการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน เชน 

กรณีเกิดปญหาสงมอบงานลาชา 

    ๑.๒ คณะกรรมการตรวจการจาง 

     - ไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

อํานาจหนาท่ี 

     - ขาดความเอาใจใส ในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน 

     - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานท่ีผูควบคุมงานรายงาน ไมละเอียดรอบคอบ

ตามแบบรูปรายการและขอกําหนดในสัญญา 

     - กรณีเกิดปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการขอแกไขสัญญามีขอมูลประกอบการ

พิจารณาไมเพียงพอ และรายงานลาชา กระชัดชิด สงผลทําใหผูมีอํานาจอนุมัติลาชาเกินกําหนดสัญญา 

เกิดความเสียหายแกหนวยงาน 

    ๑.๓ ผูควบคุมงาน 

     - ไมเขาควบคุมและจดบันทึกการทํางานของผูรับจางทุกวัน ซ่ึงหากผูรับจาง

กอสรางไมตรงตามแบบรูปรายการและขอกําหนดในสัญญา ไมมีการสั่งหยุดงาน ซ่ึงตอมาตองรื้อถอนงาน

ท่ีดําเนินการไปแลว ทําใหการทํางานตามสัญญาไมตอเนื่อง งานลาชา 

     - ขาดการประสานกับคณะกรรมการตรวจการจาง และเจาหนาท่ีพัสดุ 

     - ทํารายงานสรุปผลความกาวหนาของงวดงานลาชา สงผลใหการตรวจรับงาน

ของคณะกรรมการและการเบิกงบประมาณลาชา 

      - จดบันทึกการทํางานของผูรับจางไมละเอียด เม่ือเกิดปญหา อุปสรรค ทําให

ขอมูลไมเพียงพอท่ีจะนํามาประกอบการติดสินใจแกไขปญหา 

  สรุป  ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดจากผูจากผูปฏิบัติงาน มีสาเหตุมาจากการละเลย เพิกเฉย  ของ

ผูมีหนาท่ีบริหารสัญญา ไมปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ใหถูกตอง ครบถวน และขาดการประสานการ

ทํางานกับฝายท่ีเก่ียวของ 
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  ๒. ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน 

    ๒.๑ เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก ดินถลม น้ําทวม  

    ๒.๒ สภาพพ้ืนท่ี เชน การตอกเสาเข็ม ในพ้ืนท่ีท่ีมีหิน สงผลใหการทํางานลาชา 

    ๒.๓ เกิดเหตุประทวง ชุมนุมทางการเมือง หรือเกิดการจลาจล ทําใหผูรับจางเขาทํางาน

พ้ืนท่ีไมได 

    ๒.๔ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ประกอบตามสัญญา

จาง เนื่องจากลาสมัย ผูประกอบการเลิกผลิตแลว และเพ่ือใหหนวยงานไดประโยชนสูงสุด 

ฯลฯ 
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แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 

 จากการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการบริหารสัญญาท่ีมีสาเหตุจากผูปฏิบัติงาน และปจจัย   

อ่ืน ๆ ในฐานนะท่ีเปนผูบริหารสูงสุดของฝายอํานวยการ ใหแกผูบัญชาการศึกษา และเปนหัวหนา

เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงาน มีแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค ดังนี้ 

  หลังจากลงนามในสัญญาหรือกอนลงมือกอสราง หนวยงานซ่ึงเปนเจาของโครงการ(ผูวาจาง) 

จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานใหรูบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

หนาท่ีตามระเบียบพัสดุฯ ขอ ๗๒ แนวทางปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบพัสดุฯ 

        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุได

กลาว ถึงองคประกอบของคณะกรรมการตรวจการจาง

สรุปได ดังน้ี คณะกรรมการตรวจการจาง ประกอบดวย 

ประธานกรรมการ ๑ คน และคณะกรรมการอยางนอย ๒ 

คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ

เทียบเทาข้ึนไป ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ

ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีจางเขารวมเปนกรรมการดวย ในทาง

ปฏิบัติบางครั้งอาจเกิดปญหาข้ึนได ดังกรณีท่ีหนวยงานใด

ไมมีบุคลากร ท่ีมีคุณวุฒิ ทางดานงานกอสราง เพ่ือ

ประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลท่ีมิใช

ขาราชการรวม เปนกรรมการตรวจการจางดวยก็ได อีกท้ัง

ไดระบุหนาท่ีของ คณะกรรมการตรวจการจาง ไวดังน้ี 

       ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

           - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติของผูรับจาง และ

เหตุการณแวดลอม ท่ีผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ

กับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุก

สัปดาห  

           - รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพัก

งานของผูควบคุมงาน 

           - รายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่ง

การตอไป 

        

       การตรวจการจางเปนกระบวนการหน่ึงท่ีสําคัญ ท่ีจะ

บริหารสัญญาจางกอสรางใหบรรลตุามวัตถุประสงคและ

เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูท่ีมีหนาท่ีขับเคลื่อนคือ “กรรมการตรวจการจาง” ซึ่ง

จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ี  หากไมเขาใจ

หรือเขาใจคลาดเคลื่อนในหนาท่ีความรับผดิชอบ เมื่อเกิด

ความเสยีหายข้ึนมา อาจจะตองรบัผิด ในทางแพง อาญา 

วินัยฯ 

         เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ี กรรมการตรวจ

การจาง มีความรูความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

แตงตั้งไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ จึงขอนํา

แนวทางปฏิบัติเมื่อไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจ

การจางควรทําอยางไร เมื่อไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

ตรวจการจาง ควรดําเนินการดังน้ี 

       ๑. ศึกษาเง่ือนไข ขอกําหนดในสัญญา แบบรูป

รายละเอียดการกอสราง เอกสารแนบทายสัญญาใหเขาใจ

กอนทําการตรวจการจาง 

        ๒. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และ

เหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานรายงาน 

        ๓. ทําการอนุมัติวัสดุอุปกรณท่ีผูรบัจางเสนอขอใช 

        ๔. ทําการตรวจการจางตามหนาท่ีท่ีกําหนดตาม

ระเบียบพัสด ุ
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หนาท่ีตามระเบียบพัสดุฯ ขอ ๗๒ แนวทางปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบพัสดุฯ 

        ๒. ออกตรวจงาน 

            - ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาตามหลัก

วิชาการชางไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ 

สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ 

            - มีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัด

ทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง 

เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายละเอียดและขอกําหนด    

ในสัญญา 

        ๓. ตรวจผลงาน 

            - โดยปกติใหตรวจผลงานของผูรับจางสงมอบ

ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการได 

รับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้น

ไปโดยเร็วท่ีสุด 
         ๔. ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

            - เมื่อตรวจแลวเห็นวา ครบถวนเปนไปตามแบบ

รูปและรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลว ให

ถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีผูรับจาง    

สงงานจางน้ัน 

            - ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติท้ังหมด หรือ

เฉพาะงวด แลวแตกรณีโดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย 

๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ีพัสดุ   

๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก

จายเงินจากคลัง 

         ๕. รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

             ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรือ

งวดใดก็ตามไม เปนไปตามแบบรูปรายละเอียดและ

ขอกําหนดในสัญญาใหดําเนินการดังน้ี 

             - รายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา

เจาหนาท่ีพัสดุ หรือ 

            - เพ่ือสั่งการ แลวแตกรณี 

        การไมยอมรับงาน 

             ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจางบางคนไม

ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหดําเนินการดังน้ี 

              

       ๕. ทําการตรวจการจางใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด    

ไมเกินระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด 

        ๖. ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

        ๗. พิจารณารายงานการสั่งหยุดงานหรือพักงานของ

ผูควบคุมงาน แลวรายงานใหผูวาจางเพ่ือพิจารณาสั่งการ

ตอไป 

         ๘. ในกรณีมีขอสงสัยหรือกรณีท่ีเห็นวาตามหลัก

วิชาชางไมนาจะเปนไปได ใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข

เพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร โดยให

เปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนดในสัญญา 
         ๙ . ตามขอ ๘ ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม       

ใหหยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดแลว   

แตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตอง

ตามคําสั่ง 

         ๑๐. หากมีปญหาเกิดข้ึนในกรณีท่ีแบบรูปรายการ

ละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญา ความขัดแยงกันหรือเปน

ท่ีคาดหมายไดวาถึงแกงานใหเปนไปตามแบบรูปรายการ

และขอกําหนดในสัญญาแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง ใหสั่งพัก

งานไวกอนแลวรายงานใหผูวาจางพิจารณาตอไป 

       ๑๑. จะตองเปนผูใหความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของหัวหนาสวนราชการ กรณีมีการแกไขสัญญา 

หรือขยายระยะเวลาทําการ หรืองด หรือลดคาปรับ ตาม

นัยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว 

๑๑๙๔๘  ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

        ๑๒. การตรวจการจางคณะกรรมการตรวจการจาง

ตองมาไมนอยกวาก่ึงหน่ึง มติของคณะกรรมการตรวจการ

จางตองเปนเอกฉันท  

        กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแยงใหบันทึก

ความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ เมื่อมี

การสั่งการมาอยางไรใหดําเนินการตามน้ัน 
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หนาท่ีตามระเบียบพัสดุฯ ขอ ๗๒ แนวทางปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบพัสดุฯ 

         ๑. เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

         ๒ .  ถาหัวหนาสวนราชการสั่ งการใหตรวจรับ    

งานจางน้ันไว ใหปฏิบัติดังน้ี 

             - ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแต

วันท่ีผูรับจางสงงานจางน้ัน 

             - ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือ

เฉพาะงวดแลวแตกรณี โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย 

๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ 

ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก

จายเงินจากคลัง 

             - รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

           จากบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจการ

จ า งดั ง ท่ีกล าวมาข า งต น  จะ เ ห็น ได ว า  “การ เป น

คณะกรรมการตรวจการจางไมใชเรื่องงาย และก็ไมใชเรื่อง

ยากท่ีจะเปน” แตเปนบทบาทท่ีสําคัญอีกบทบาทหน่ึงตอ

การดําเนินการจัดจางในแตละครั้ง ซึ่งจะตองกระทํา    

โดยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถูกตอง และไมใหเกิดผล

เสียตอหนวยงานได  

          

          ๑๓. กรรมการตรวจการจางจะเขาไปตรวจงานได

ทุกเวลา ผูรับจางจะตองใหความสะดวกในการตรวจงาน

เปนอยางดี หากมีงานใดท่ีไดจัดทําไปโดยไมผานการตรวจ

อนุมัติของกรรมการตรวจการจาง กรรมการตรวจการจาง

มีอํานาจท่ีจะสั่งใหเปดพิสูจนเพ่ือตรวจดูไดโดยฝาย ผูรับ

จางเปนผูเสียคาใชจายท้ังสิ้น 

 

 

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจการจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๕  หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจการจาง 

 

 

 

คณะกรรมการ 

    - ตรวจรับพัสดุ 

    - ตรวจการจาง 

เสนอความเห็น 

๑. การแกไข เปลี่ยนแปลง 

    สัญญา 

๒. การขยายระยะเวลาทําการ 

    ตามสัญญา การงด หรือ 

     ลด คาปรับ 

 
 

 

หัวหนาสวนราชการ 
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ผูควบคุมงาน 
 

หนาท่ีตามระเบียบพัสดุฯ ขอ ๗๓ แนวทางปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบพัสดุฯ 

        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุได

กําหนดหนาท่ีของผูควบคุมงานไวดังน้ี 
       ๑)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวใน

สัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ ทุกวัน ใหเปนไป

ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา    

ทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอน

งานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพ่ือให

เปนไปตามรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานน้ันเฉพาะ

สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวา

ผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงาน

คณะกรรมการตรวจการจางทันที 

        ๒) ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือ

ขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนท่ีคาดหมาย

ไดวาถึงแมวางานน้ันจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการ

ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาตอเมื่อสําเร็จแลว จะไม

มั่นคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี หรือไม

ปลอดภัย ใหสั่งพักงานน้ันไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการ

ตรวจการจางโดยเร็ว 

        ๓) จดบันทึกสภาพการปฏบัิติงานของผูรับจางและ

เหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน 

หรือการหยดุงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย ๒ 

ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุก

สัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุ เมื่อ

เสร็จงานแตละงวดโดยถือวาเปนเอกสารสาํคัญของทาง

ราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ี  

        การบันทึกการปฏิบัต ิงานของผู ร ับจ างใหระบุ

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใชดวย 

        ๔)  ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตาม

สัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดใหรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม 

ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับ

แตวันถึงกําหนดน้ัน ๆ 

      หนาท่ีประจําของผูควบคุมงาน ซึ่งนอกเหนือจาก

ระเบียบพัสดุ มีดังน้ี 

        ๑. ควบคุมดูแล การกอสรางใหดําเนินการไปตาม

แบบรูปรายการ ขอกําหนด 

        ๒. ดูแลการใชวัสดุกอสรางใหเปนไปตามท่ีอนุมัติ 

และหรือเทียบเทา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจางผูวาจางแลว 

        ๓ .  ประสานงานกับผู เ ก่ียวของทุกฝายใหงาน

กอสรางดําเนินการตอไปได 

        ๔. จัดทําบันทึกการทํางานของผูรับจางประจําวัน 

        ๕. จัดทําบันทึกการทํางานของผูรับจางประจํา

สัปดาห 

        ๖. จัดทําบันทึกรายงานประจําเดือน 

        ๗. ทํารายงานการทํางานประจํางวดท่ีผูรับจางขอสง

งาน 

        ๘. บันทึกรายงานความกาวหนา(PROGESS CHART)  

ของงานตาง ๆ 

        ๙. ทํารายงานสรุปผลความกาวหนาของงานแตละ

เดือนหรืองวดงาน 

        ๑๐ . รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทาง

วิศวกรรม เชน คอนกรีตและเหล็ก ถาคุณภาพต่ํากวา

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตองรีบรายงานนายชางผูควบคุม

งาน และคณะกรรมการตรวจการจางใหรับทราบโดยเร็ว 
        ๑๑. รวบรวมปญหาท่ีไมสามารถตกลงกันได และ

อุปสรรคต าง  ๆ เสนอต อ  ว ิศวกร สถาปนิก  หร ือ

คณะกรรมการตรวจการจาง แลวแตกรณ ี
        ๑๒. ในกรณีท่ีกําหนดใหผูรับจางทําแผนการทํางาน 

จะตองตรวจสอบอยูเสมอวาทํางานตรงเปาหมายท่ีเขียนไว

หรือไม หากปรากฎวางานลาชากวากําหนดควรพยายาม

หาสาเหตุใหพบเพ่ือหาวิธีแกไข 

 

หมายเหตุ  ตัวอยางตามภาคผนวก 
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  - ในระหวางการกอสรางผูบริหาร(ผบก.อก.) จะตองติดตามความคืบหนาเปนระยะ จากเจาหนาท่ี

พัสดุ(ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.) ประสานคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน เพ่ือใหทราบถึงสถานการณ

แวดลอมและเปนการกระตุนเตือนผูเก่ียวของใหปฏิบัติหนาท่ี 

  - กรณีผูเก่ียวของเพิกเฉยในการปฏิบัติหนาท่ี รายงานปญหา อุปสรรค ลาชา ตองทวงถามเปน

ลายลักษณอักษร หากยังเพิกเฉยตองรายงานผูบังคับบัญชาตนสังกัดใหดําเนินการทางวินัยและลงโทษตอไป 

  - กรณีไดรับรายงานจากผูควบคุมงาน ซ่ึงรายงานวาคณะกรรมการตรวจการจาง เก่ียวกับปญหา 

อุปสรรค ในการกอสราง ผูบริหารจะตองประสานงานอยางใกลชิด และรวมหาแนวทางในการแกไขปญหา 

  - ในกรณีท่ีจะตองแกไขสัญญา ตองเรงรัดหาขอยุติโดยคณะกรรมการตรวจการจางตอง

เห็นชอบกอนเพ่ือเสนอผูมีอํานาจ(ผูวาจาง) แกไขสัญญาตอไป 

  ๑. กรณีจําเปนตองแกไขสัญญา ระเบียบพัสดุเปดโอกาสใหมีการแกไขสัญญา ตาม ขอ ๑๓๖  

   สัญญาท่ีลงนามแลว หามแกไขเปล่ียนแปลง 

      ยกเวน  กรณีจําเปนตองแกไข  

     - เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการพิจารณา 

     - การแกไขจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนราชการ หรือไมทําใหทางราชการเสียประโยชน 

   ระยะเวลาท่ีจะแกไข 

     “จะแกไขเม่ือใดก็ได แตตองกอนการตรวจรับงวดสุดทาย” 

     การแกไขสัญญา ถาจําเปนตอง เพ่ิม/ลดวงเงิน/ขยายเวลาการสงมอบ/ก็ใหตกลงไปพรอมกัน 

     กรณีงานเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง/งานเทคนิคเฉพาะอยาง ตองไดรับการรับรอง

จากสถาปนิก/วิศวกรฯ ท่ีรับผิดชอบ กอนการแกไข 

  ๒. การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา ตามระเบียบพัสดุ ขอ ๑๓๙  

    ใหพิจารณาไดเฉพาะเหตุ ดังตอไปนี้ 

     ๑) เหตุเกิดจากความผิด/ความบกพรองของสวนราชการ 

     ๒) เหตุสุดวิสัย 

     ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ ท่ีคูสัญญาไมตองรับผิด 

   เง่ือนไข 

    คูสัญญาของทางราชการจะตองมีหนังสือแจงเหตุท่ีเกิดข้ึนตามขอ ๑๓๙(๒) หรือ (๓)  ใหทราบ 

   อํานาจอนุมัติ  หัวหนาสวนราชการ 

   วิธีการ  

    - คูสัญญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง 

หากไมแจงตามท่ีกําหนด จะยกมากลาวอางเพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ หรือขยายเวลามิได เวนแตกรณี

ความผิดความบกพรองของสวนราชการ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

    - พิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง 
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การแกไขสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูควบคุมงาน 

- รายงานปญหา อุปสรรค 

- รายงายเหตุการณประจําวัน/สัปดาห/เดือน 

- รายงานเหตุการณแวดลอม 

 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

กรณีการแกไขสัญญาไมมีการขยายเวลา 

- พิจารณาใหความเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ 

 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

กรณีการแกไขสัญญามกีารขยายเวลา 

- พิจารณาการขอขยายเวลาวาอยูใน 

หลักเกณฑและระเบียบพัสดุ เพื่ออนุมัติ 

 หนวยงานเจาของโครงการ(ผูวาจาง) 

ตรวจสอบ 

 
หนวยงานเจาของโครงการ(ผูวาจาง) 

- ตรวจสอบเอกสารและระยะเวลาที่ขอขยาย 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติขยายเวลาเพื่อให 

  คณะกรรมการลงนาม 

 

ผูออกแบบ(โยธาธิการ) 

- ออกแบบหรือรับรองแบบรูปรายการทีข่อ

แกไข และตรวจสอบความเหมาะสมของราคา 

 

หนวยงานเจาของโครงการ(ผูวาจาง) 

- ตรวจสอบแบบทีข่อแกไข 

- ประมาณการคากอสราง(เปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด 

- แกไขงวดงาน(เพิ่มเติม/คงเดิม/ยกเลิก) 

- มีหนังสือถึงผูรับจางยืนยืนดําเนินการตามแบบ แกไขและราคา 

- ทําบันทกึขออนุมัติเพื่อใหคณะกรรมการลงนาม 

  

 ฝายกฎหมาย(ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.) 

ตรวจสอบใหความเห็นเสนอ 

 

เจาหนาที่พัสดุ(ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.) 

ตรวจสอบใหความเห็นเสนอ 

 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ(ผบก.อก./ผูบริหาร) 

พิจารณามีความเห็นเสนอ 

 

หัวหนาสวนราชการ(ผบช.ศ.) 

ลงนามอนุมัติหรือส่ังการ 

 

เจาหนาที่พัสด ุ

- จัดเตรียมสัญญาแกไขเพิ่มเติม(แบบแกไข ประมาณราคา งวดงาน) 

- เสนอหัวหนาสวนราชการ(ผบช.ศ.) และเชิญผูรับจางลงนาม 

 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

ตรวจสอบและลงนาม 

 

 
ฝายกฎหมาย(ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.) 

ตรวจสอบใหความเห็นเสนอ 

 

 
เจาหนาที่พัสดุ(ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.) 

ตรวจสอบใหความเห็นเสนอ 

 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ(ผบก.อก./ผูบริหาร) 

พิจารณามีความเห็นเสนอ 

 

หัวหนาสวนราชการ(ผบช.ศ.) 

ลงนามอนุมัติหรือส่ังการ 

 

ภาพท่ี ๖  การแกไขสัญญา 
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 ๓. การบอกเลิก / ตกลงกันเลิกสัญญาหรือขอตกลง  

   ๑) มีเหตุเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด(ขอ ๑๓๗ 

วรรคหนึ่ง) 

   ๒) ไมปฏิบัติตามสัญญา / ขอตกลง และคาปรับจะเกิน ๑๐% ของวงเงินท้ังสัญญา เวนแต 

จะยินยอมเสียคาปรับ ก็ใหผอนปรนไดเทาท่ีจําเปน(ขอ ๑๓๘) 

   การตกลงเลิกสัญญาตอกัน ทําไดเฉพาะเปนประโยชน / หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของ

ราชการ หากปฏิบัติตามสัญญา / ขอตกลงตอไป(ขอ ๑๓๗ วรรคสอง) 

 สรุป  การบริหารสัญญาใหขับเคลื่อนไปไดตามสัญญาท่ีกําหนดไว ถึงแมวาจะเกิดปญหา 

อุปสรรค หากผูปฏิบัติงานทุกฝายเขาใจบทบาท หนาท่ี ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือระเบียบ ไมเพิกเฉย ลาชา ประสานงานกันอยางใกลชิด 

เพ่ือรวมมือกันดําเนินการแกไขปญหา อุปสรรค หรือแกไขสัญญาใหลุลวง การกอสรางก็จะดําเนินการได

อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหหนวยงานไดรับพัสดุท่ีเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถเบิกจายงบประมาณ

ไดตามเปาหมาย 
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