
 
 

 

 

คู่มือการบรหิารงาน 

การบริหารงานจ้างก่อสร้างสําหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทําการแทน(ผู้วา่จ้าง) 

 

 

 

โดย 

พันตํารวจเอกอุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม   เลขที่  ๑๓๙ 

 

 

 

 

หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  รุ่นที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 



 
 

 

 

คู่มือการบรหิารงาน 

การบริหารงานจ้างก่อสร้างสําหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทําการแทน(ผู้วา่จ้าง) 

 

 

 

 

 

โดย 

พันตํารวจเอกอุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม   เลขที่  ๑๓๙ 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  รุ่นที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 



 
 

(ก) 

คํานํา 

 คู่มือการบริหารงานจ้างก่อสร้างสําหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทําการแทน(ผู้ว่าจ้าง)นี้ 
จัดทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๘  โดยนํา
ความรู้ที่ได้รับการอบรมในเรื่องการบริหารงาน ตามหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูงมาประยุกต์
และปรับใช้กับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง
หวังว่าคู่มือการบริหารงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจลงนาม/
สั่งการ ตามอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้และแนวคิดในด้านการบริหาร ซึ่งผู้เขียนได้
นํามาประยุกต์และจัดทําเป็นคู่มือการบริหารงานฯ เล่มนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้าหรือนําไปปรับใช้ในการทํางานต่อไป 

 

 
 

พนัตํารวจเอกอุกฤษฏ์  ศรเีสือขาม 

        ผู้จัดทํา 

 
 
 
 
 

  

 



 
 

(ข) 
สารบญั 

 
หน้า 

 
คํานํา (ก) 
สารบัญ (ข) 
สารบัญภาพ (ค) 
๑. ชื่อเรื่อง 1 
๒. บทนาํ ๑ 

• ความสําคัญของคู่มือการบริหารงาน 1 

• วัตถุประสงค์ของคู่มือ ๑ 
๓. ความสําคญัของงานและการบรหิารงาน 2 

• บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หน้าที่) สําหรับผู้บริหารรับผิดชอบ 6 

• นิยามศัพท ์ ๙ 
๔. การวิเคราะหป์ญัหา ๙ 

• ปัญหาที่เกิดขึน้ในแต่ละขั้นตอนที่ผู้บริหารเกี่ยวข้อง  
๕. แนวทางในการบรหิารงานเพือ่แก้ไขปญัหา ๑๑ 

• แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการบริหาร  

• ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปญัหา  

• สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้องพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 

• ผลที่อาจเกิดขึน้หากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด  
บรรณานกุรม 2๕ 
ประวตัิผูเ้ขียน ๒๖ 
 
 



 
 

 
 

(ค) 
สารบญัภาพ 

          

ภาพที ่ หน้า 
   1     ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการก่อสร้าง ๓ 
   2     ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการก่อสร้าง ๔ 
   ๓     ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ๕

 



-๑- 
 

๑. ช่ือเรื่อง   การบริหารงานจ้างก่อสร้างสําหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทํา
การแทน(ผู้ว่าจ้าง) 

๒. บทนํา 

๒.๑ ความสําคัญของคู่มือการบริหารงาน 

จากการดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ(ทดแทน) ๓๙๖ แห่ง 
และการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) จํานวน ๑๖๓ แห่ง ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทําสัญญา
จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ก่อสร้าง โดยต่อมาบริษัทฯ คู่สัญญาไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสัญญาจ้าง จึงเป็นเหตุให้ต้องบอกเลิกสัญญาจ้าง และหาผู้ รับเหมารายใหม่เข้ามา
ดําเนินการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนอันสําคัญที่ผู้บริหารองค์การจําเป็นต้องใส่ใจในเร่ืองการบริหารสัญญา
ก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น 

คําถามที่เกิดขึ้นจากสังคมและสื่อมวลชนคือ จากกรณีดังกล่าวผู้บริหารองค์การได้มีการ
ตรวจสอบการดําเนินการของคู่สัญญาและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้าง
และบริหารสัญญาอย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว หรือหากจําเป็นต้องเกิด ก็เป็นเหตุ
ซึ่งมิได้เกิดจากการละเลยของผู้บริหาร และสามารถที่จะตัดสินใจสั่งการได้อย่างครบถ้วนถูกต้องในทุก
ขั้นตอนตามหน้าที่ของผู้บริหาร  จึงได้จัดทําคู่มือการบริหารงานจ้างก่อสร้างสําหรับหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ทําการแทน(ผู้ว่าจ้าง) ขึ้น เพื่อจะเป็นประโยชน์ท่ีช่วยให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และตัดสินใจสั่งการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
๑) เพ่ืออธิบายลักษณะงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน(หน้าที่) ท่ีผู้บริหาร(หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้รับมอบอํานาจ) เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  
๒) เพ่ือนําเสนอแนวทางให้กับผู้บริหารในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ รวมถึงสิ่งที่ต้อง

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ในกระบวนการของการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามอํานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทําการแทน ให้เปน็ไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและรอบคอบอย่างได้มาตรฐาน 
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 



-๒- 
 

๓. ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 

 
๓.๑ บทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   ในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างจะมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการก่อสร้าง ประกอบด้วย  ๑) การทําสัญญา  ๒) การ
จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เครื่องจักร-เคร่ืองมือ รายช่ือวิศวกร และผู้ควบคุมงาน  ๓) การ
แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน  ๔) การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ๕) การส่งมอบหมุดหลักฐาน  ๖) การ
รายงานผลงานก้าวหน้า รายละเอียดและความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามภาพที่ ๑ โดยมี
ขั้นตอนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในขั้นตอนที่ ๑ การทําสัญญา และ
ขั้นตอนที่ ๔ การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  

๓.๑.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วย  ๗) การควบคุมงานตาม
สัญญา  ๘ การตรวจรับงาน  ๙) การส่งมอบงานงวดสุดท้าย  ๑๐) การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ๑๑)  การออกหนังสือรับรองผลงาน รายละเอียดและความสัมพันธ์ของ
แต่ละขั้นตอนเป็นไปตามภาพที่ ๒ โดยมีขั้นตอนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการอยู่ในขั้นตอนที่  ๘  การตรวจรับงาน 
   ๓.๑.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง  ประกอบด้วย  ๑๒) การสั่ง
หยุดงาน  ๑๓)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา  ๑๔) การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา  ๑๕)  การเพิ่ม
และการลดงาน  ๑๖)  การงดหรือลดค่าปรับ  และการขยายเวลาทําการ  ๑๗) การปรบั  ๑๘)  การริบ
หลักประกันสญัญา  ๑๙)  การบอกเลิกสัญญา  ๒๐) การลงโทษผู้ทิ้งงาน รายละเอียดและความสัมพันธ์
ของแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามภาพท่ี ๓ โดยมีขั้นตอนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการอยู่ในขั้นตอนที่ ๑๓)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา   ๑๖)  การงดหรือลดค่าปรับ  และการขยาย
เวลาทําการ  และ ๑๙)  การบอกเลิกสัญญา  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่๑  ขั้นตอนการปฏิบัตกิ่อนการก่อสร้าง 

คาํสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการด้านพสัดุ 

และผู้ควบคุมงาน 

ศึกษารายละเอยีดเงือ่นไขต่าง ๆ 

ของสัญญาและรายละเอยีด 

การก่อสร้าง 

ส่งสําเนาหนังสือเข้า 

ทาํงานให้ สตง.  

รายงานผู้ว่าจ้างทราบ 

อนุญาต/อนุมตัิออกหนังสือ

รับรองให้ผู้รับจ้างนําไปใช้

ดาํเนินการตามเงื่อนไขทีร่ะบุ

ในสัญญา 

ผู้รับจ้างส่งแผนปฏบิัติงาน 

เครื่องจกัร-เครื่องมอื 

และบุคลากร 

สั่งผู้รับจ้างเข้าทาํงาน 

ส่งมอบพืน้ที่ 

ให้ผู้รับจ้าง 

ตรวจสอบสถานที ่

บริเวณก่อสร้างและเรื่องการ

ขออนุญาตใช้พืน้ที่ 

รับทราบ 

คาํสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

และผู้ควบคุมงาน รับทราบ 

สําเนาสัญญา แบบก่อสร้าง 

รายการและรายละเอยีดต่าง ๆ  

เกีย่วกบัการก่อสร้าง 

ลงนามสัญญา 

ประกวดราคา 

จ้างเหมางานก่อสร้าง 

สภาพพืน้ที่เรียบร้อย 

ก่อสร้าง 

ผู้รับข้างขนย้าย 

เครื่องจกัรเครื่องมอื 

และก่อสร้างอาคารที่ 

ทาํการ ฯลฯ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบหมุดหลกัฐาน 

ระดับแนวร่วมกบัผู้อืน่ 

อนุมตัิใบขออนุมตัิเข้าปฏบิัติงานของ 

ผู้รับจ้าง Shop drawing (ถ้าม)ี 

แจ้งผู้รับจ้างดําเนินการ 

ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ออกหนังสือรับรองผลงาน 

ประจํางวดทั้งโครงการ 

ตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

ประจําวนัของผู้รับจ้าง แก้ไขปัญหาและ 

ควบคุมคุณภาพร่วมกบัวศิวกร 

ของผู้รับจ้าง 

ตรวจสอบรายงานผลการปฏบิัติงาน 

เอกสารหลกัฐานการขอเบิกจ่าย 

และออกหนังสือรับรอง 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ตรวจสอบความเสียหายของงาน

ทั้งสัญญา  

จัดทาํรายงานผลการปฏบิัติงาน 

ประจําวนั ถ่ายรูปผลงาน 

ตรวจวดัปริมาณงานเปรียบเทียบ 

แผน – ผลงาน 

งานก่อสร้าง

 

ไม่มี 

งานมปีัญหา 

ส่งงวดงาน 

ขอเบิกเงนิ 

ประชุมแกป้ัญหา 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เบิกจ่าย 

งานงวดสุดท้าย 

ใช่ 

ไม่ใช่ เสียหาย 

ปฏิบตัิงานประจาํวนั 

เบิกจ่าย 

ผลงาน 100% ไม่ใช่ 

ปฏิบตัิงานประจาํวนั 

ใช่ 

ผู้รับจ้างเบิกค่า K ไม่ใช่ ส่งมอบ – รับมอบงาน 

ใช่ 

ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐาน 

เพือ่เบิกจ่าย 

ภาพที ่๒  ขั้นตอนการปฏิบัตริะหว่างการก่อสร้าง 



 

 

ประชุมแก้ไขปัญหา 

ร่วมกบัผู้รับจ้างและบริษทัทีป่รึกษา(ถ้าม)ี 

งานล่าช้า 

ไม่เกนิ 10% 

เกนิอายุ

สัญญา 
สั่งหยุดงาน 

ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน 

ปรับแผนงาน 

ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน 

ปรับแผนงาน 

คณะกรรมการทําเรื่อง 

ชี้แจงเหตุผล 

ขอยกเลกิสัญญา 
คณะกรรมการทําหนังสือแจ้ง 

ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ปรับให้ทราบ 

โดยผู้รับจ้างยนืยนัเสียค่าปรับ 

โดยไม่ทิง้งาน 

ขยายเวลา 

มปีริมาณ 

งานเพิม่ 

ยกเลกิ

สัญญา 

ไม่ใช่ 
ยกเลกิ

สัญญา 

ภาพที ่๓  ขั้นตอนปฏิบัตเิมือ่มปีัญหาระหว่างการก่อสร้าง 

ผู้ว่าจ้างพจิารณาดาํเนินการ 

ยกเลกิสัญญา 
ใช่ 

แก้ไขเปลีย่น 

แปลงรายการ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

พจิารณาประสานงาน 

ผู้เกีย่วข้องและเสนอ 

ตร. ขออนุมตัิแก้ไข 

พจิารณาราคากลางและ 

เจรจาต่อรองราคารวมทั้ง 

ขยายเวลาให้ ตร. อนุมตัิ 

เปลีย่นแปลง

งบประมาณ คณะกรรมการฯ สั่ง 

ผู้รับจ้างเข้า 

ปฏบิัติงาน 

คณะกรรมการนําเรื่อง 

ขออนุมตัิ 

ขยายอายุสัญญา 

ตร.อนุมตัิ 

ลงนามแก้ไขสัญญา 

แจ้งคณะกรรมการ 

ตรวจการจ้างรับทราบ 

สั่งให้ผู้รับจ้าง 

ปรับแต่งงาน 
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๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(หน้าท่ี)สําหรับผู้บริหารรับผิดชอบ 

    จาก ๓.๑.๑  หวัหน้าส่วนราชการจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ ๑ การทํา
สัญญา และ ขัน้ตอนที่ ๔ การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังนี้   
     ๓.๒.๑ การลงนามสัญญา เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๒ กําหนดให้การลงนามในสัญญาเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยหากเป็นสัญญาสําเร็จรูปตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด จะต้องมีสาระสําคัญครบถ้วน 
ซึ่งในเรื่องนี้ระเบียบฯ กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจว่า หากมีรายละเอียดแตกต่าง
กันจะเป็นไปในทางเสียเปรียบหรือไม่ โดยหากเห็นว่า ไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็สามารถกระทําได้ 
แต่เห็นว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่รัดกุมพอ ก็จะต้องพิจารณาส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน๑  
    ๓.๒.๒ การจ่ายเงินล่วงหน้า เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๖๘ วางหลักไว้ว่า การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง จะกระทํามิได้ แต่ก็ให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการที่จะใช้ดุลพินิจว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายก็ให้
กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญา ภายใต้กรณีและหลักเกณฑ์ ตามระเบียบข้อ ๖๘ (๑) –(๕) 
เท่าน้ัน๒ 

                                                            
๑ ข้อ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการและให้ทําเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนด 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาท่ี กวพ.กําหนด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือ ไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 

ในกรณีท่ีไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ต้องส่งร่างสัญญา
นั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการ
พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้ 
๒ ข้อ ๖๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็น
ว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน
ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ
หรือราคาจ้าง 
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซ่ึงต้องดําเนินการผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือการซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอ่ืนท่ี กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๘) ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจาก
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   จาก ๓.๑.๒  หวัหน้าส่วนราชการจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องใน ขั้นตอนที่  ๘  การ
ตรวจรับงาน  ดังนี้   
    ๓.๒.๓ การตรวจรับงาน โดยปกติการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างจะเป็น
อํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้าง แต่ เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕  ข้อ ๗๒(๕)  กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทํา
ความเห็นแย้งไว้   ให้หวัหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช้ีขาด ก่อนการดําเนินการต่อไป๓   
   จาก ๓.๑.๓  หวัหน้าส่วนราชการจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ ๑๓)  การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา   ขั้นตอนที่  ๑๖)  การงดหรือลดค่าปรับ  และการขยายเวลาทําการ  และ 
ขั้นตอนที่  ๑๙)  การบอกเลิกสัญญา  ดังนี้   
    ๓.๒.๔ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นหนังสือ 
เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๖ กําหนดใหอํ้านาจในการ
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์สําคัญ
คือ 
     - ต้องเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสีย
ประโยชน์ 
    หรือ - เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อ ๑๓๖ นี้ด้วย๔   

                                                                                                                                                                                 
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี 
(๓) การบอกรับวารสารหรือการส่ังจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CDROM)ท่ีมีลักษณะจะต้องบอกรับ
เป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆโดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าท่ีจ่าย
จริง 
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ท้ังนี้ 
จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างท่ีจะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย 
(๕) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซ้ือ หรือราคาจ้าง 
๓ ข้อ ๓๒ (๕) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการส่ังการใหต้รวจรับงานจ้างนั้นไว ้จึงจะดําเนินการตาม (๔) 
๔ ข้อ ๑๓๖ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปล่ียนแปลงมิได ้เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความ
จําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ใหอ้ยู่ในอํานาจของ
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    ๓.๒.๕ การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลาทําการ เนื่องจาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๙ กําหนดไว้ว่า การงดหรือลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ท่ีจะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ภายใต้หลักเกณฑ์ 3 กรณีคือ 
     - เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสว่นราชการ 
  หรือ   - เหตุสุดวิสัย 
  หรือ    - เหตุเกิดจากพฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
เท่าน้ัน๕ 
    ๓.๒.๖ การบอกเลิกสัญญา  เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ้ ๑๓๗ กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาใช้สทิธิบอกเลิกสัญญา
เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนั้นหาก
จะมีการตกลงบอกเลิกสัญญา ก็ให้ตกลงได้เฉพาะกรณีดังนี้ 

- เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง 
หรือ   - เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติ

ตามสัญญาหรอื  

 
                                                                                                                                                                                 
หัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม
หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหต้กลงพร้อมกันไป 
  สําหรับการจัดหาท่ีเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร 
สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและ
รายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย 
๕ ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอํานาจของ
หัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาไดต้ามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไมต่้องรับผิดตามกฎหมาย 
ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากําหนดใหคู้่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับ

แต่เหตุนั้นได้ส้ินสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอ
ขยายเวลาในภายหลังมิได ้เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
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๓.๓ นิยามศพัท์ 

    ๓.๓.๑ สญัญาจ้าง หมายถึง สัญญาจ้างงานก่อสร้าง งานเคลื่อนย้ายอาคาร งาน
ดัดแปลง งานต่อเติม รื้อถอนและงานซ่อมแซม เป็นการทําสัญญาหรือข้อตกลงทําเป็นหนังสือ ซึ่งบุคคล
หนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้างทํางานก่อสร้างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” 

๔. การวิเคราะห์ปัญหา 

 จากที่กล่าวมาใน  ๓.๒ ทั้งหมด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
กําหนดให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ในการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่ผู้บริหาร
เกี่ยวข้องจะมีปัญหาท่ีผู้บริหารจะต้องประสบ ดังน้ี 

  ๔.๑ การลงนามสัญญา   
    ในขั้นตอนน้ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ้ 
๑๓๒ กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจว่า สัญญาจ้างก่อสร้างที่จะลงนามมี
รายละเอียดแตกต่างกับสัญญาสําเร็จรูปของ กวพ. หรือไม่ และถ้าแตกต่างจะเป็นไปในทางเสียเปรียบ
หรือไม่ โดยหากเห็นว่า ไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็สามารถกระทําได้ แต่เห็นว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่
รัดกุมพอ ก็จะต้องพิจารณาส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน  ผู้บริหารจึง
ประสบปัญหาในการใช้ดุลพนิิจว่า เนื้อหาสัญญาอย่างไรจึงจะสมควรส่งร่างสัญญาใหส้าํนักงานอัยการ
สูงสุดตรวจสอบ และการส่งจะทําให้การดําเนินการจ้างก่อสร้างล่าช้าไปหรือไม่  
 
  ๔.๒ การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ในขั้นตอนน้ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ้ ๖๘ 
วางหลักไว้ว่า การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผูรั้บจ้าง จะกระทํามิได้ แต่ก็ใหอํ้านาจหัวหน้า
ส่วนราชการที่จะใช้ดุลพินิจว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายก็ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญา 
ภายใต้กรณีและหลักเกณฑ์ ตามระเบียบข้อ ๖๘ (๑) –(๕) เท่านั้น ผู้บริหารจึงประสบปัญหาในการใช้
ดุลพินิจว่า ในกรณีใดจึงจะต้องมีการอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า และในจํานวนเท่าไรจึงจะเป็นการ
เหมาะสม 
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  ๔.๓ การตรวจรับงาน  
    โดยปกติการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างจะเป็นอํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจ
การจ้าง แต่ เน่ืองจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๗๒(๕)  กําหนด
แนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้   ให้
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช้ีขาด ก่อนการดําเนินการต่อไป ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาจากเหตุผลของทั้งสอง
ฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันว่า ฝ่ายใดมีเหตุผลที่ถูกต้อง เปน็ไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนถูกต้อง ในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องของการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย กฎ 
และระเบียบ และชั่งน้ําหนักเหตุผลของกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนการพิจารณาตัดสินใจสั่งการไปในทาง
ใดทางหนึ่ง และไม่เป็นปัญหากับผู้บริหารมากนัก 

 
  ๔.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ  
     ในเรื่องนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๖ 
กําหนดให้อํานาจในการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยจะต้องพิจารณาถึงความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์
แก่ทางราชการ นอกจากผู้บริหารจะประสบปัญหาในการพิจารณาว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นความจําเป็น
แล้ว ยังต้องคํานึงถึงเรื่องอํานาจในการสั่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และระยะเวลาที่สมควร
อนุมติัให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย 

 
  ๔.๕ การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลาทําการ  
    ในเรื่องนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๙ 
กําหนดไว้ว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้
อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ภายใต้หลักเกณฑ์ 
3 กรณ ีคือ เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือ เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุเกิดจาก
พฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้บริหารจึงมักประสบปัญหาว่า ในห้วงใดของสัญญาจึงจะ
สามารถสั่งงดหรือลดค่าปรับ หรืออนุมัติใหข้ยายเวลาทําการได้ และอย่างไรจึงจะถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
ท่ีจะอนุมัติได้ 
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  ๔.๖ การบอกเลิกสัญญา  
    ในเรื่องนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๗ 
กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนั้นหากจะมีการตกลงบอกเลิกสัญญา
นอกเหนือจากเหตุข้างต้น ก็ให้ตกลงได้เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบ
ของทางราชการเท่านั้น ผู้บริหารจึงมักประสบปัญหาในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจว่า เข้าเงื่อนไขในการใช้
สิทธิบอกเลิกสยัญาหรือยังและมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการบอกเลิกจึงจะถูกต้องและไม่เกิด
ปัญหาร้องเรียนหรือฟ้องร้องดําเนินคดีในภายหลัง 

๕. แนวทางในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหา 

  ๕.๑ การลงนามสัญญา   
    ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริหารจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่า หากมีการแก้ไข
สาระสําคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งเป็นสัญญาสําเร็จรูปของ กวพ. ในกรณีใดจึงจะสมควรส่งร่างสัญญา
ดังกล่าวให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน   

๕.๑.๑ แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการ
บริหาร 

  ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสญัญา (Freedom of Contract) วางหลักไว้
ว่า-บุคคลต้องมีเสรีภาพในการทําสัญญาตามท่ีเขาต้องการโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ และ 
แนวความคิดเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธิ์ในการแสดงเจตนา(Autonomy of Will) ) ถือหลักว่า -บุคคลมอิีสระ
ในการแสดงเจตนาตามที่ต้องการ โดยผลของการแสดงเจตนาดังกล่าวมีความศักด์ิสิทธิ์รฐัต้องรับรองและ
คุ้มครอง จากหลักนี้ผู้บริหารจึงต้องตระหนกัว่าเมื่อมีการลงนามในสัญญาไปแล้วจะมีผลผกูพันที่ยากต่อการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเปน็อย่างอื่น ซึ่งหากการลงนามในสญัญาทําให้รัฐเสยีเปรียบผู้มีอํานาจลงนามย่อมต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกดิขึน้กับรฐั ทั้งนี้การลงนามในสญัญาจะต้องเป็นไปตามหลักสุจริต (Good Faith) 

๕.๑.๒ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา 

 ๕.๑.๒.๑ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๖ มาตรา ๔๐ กําหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกส่ง ร่างสัญญาร่วมลงทุนให้อัยการสูงสุดตรวจ
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พิจารณา โดยให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ตรวจ
พิจารณาแล้วต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างสัญญาร่วมลงทุน  

 ๕.๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร.๐๒๐๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕  กําหนดใหกํ้าหนดให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจส่งร่างสัญญาที่เห็นว่าอาจมีปัญหาทางกฎหมาย เสียเปรียบและไม่รัดกุมให้
สํานักงานอัยการสูงสุด ตรวจพิจารณาก่อนลงนาม 

 ๕.๑.๒.๓ ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ 
๖, ๔๔, ๑๓๒ กําหนดให้สํานักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่ตรวจร่างเอกสารประกวดราคา และร่างสัญญาที่
หัวหน้าส่วนราชการส่งมา 

 
๕.๑.๓ สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้อง

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 
 ๕.๑.๓.๑ การลงนามในสญัญาเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ โดยใช้สัญญาจ้างก่อสรา้งซึ่งเป็นสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ.กําหนด กรณีถ้า
จําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างจากตัวอย่างท่ี กวพ.กําหนดแต่มีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
ตัวอย่างสัญญา และไมท่ําให้ทางราชการเสียเปรียบให้กระทาํได้ โดยหากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอใหส้่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน รวมถึง
กรณีจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ จะต้องส่งร่างสัญญาใหส้าํนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ทั้งน้ีใน
กรณีเป็นสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้วให้กระทําได้ 
นอกจากนั้นในกรณีต้องทําเป็นภาษาต่างประเทศให้ทําเปน็ภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคําแปลตัวสัญญาและ
เอกสารแนบทา้ยสัญญา เฉพาะที่สําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ.
กําหนดไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 

 ๕.๑.๓.๒ หลกัการในการพิจารณาส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการ
สูงสุดตรวจของผู้บริหาร  

   - สงสัยในความชอบด้วยตัวบทกฎหมาย เช่น ป.พ.พ. มาตรา 
๓๗๓ การทําความตกลงล่วงหน้าเป็นข้อยกเว้นมิให้ลูกหนีต้้องรับผิด ยกเว้นกลฉ้อฉล ประมาทเลินเล่อ
ร้ายแรง ฯลฯ 

  - สงสัยในความถูกต้องตามกฎหรือระเบียบราชการ เช่น 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่องหลักประกัน เงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า การขยายเวลา การลดหรอืงดค่าปรับ ฯลฯ 



-๑๓- 
 

  -สงสัยเจตนารมณ์ของสัญญา เช่น TOR หรือ เนื้อหาของ
โครงการ มีความแตกต่างกับรายละเอียดในสัญญา 

  - เนื้อหาของสัญญาต่างจาก ขนบธรรมเนียม ประเพณี การ
ปฏิบัติทางการค้า 

  - ความเป็นธรรมหรือความได้เปรียบ เช่น จ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 
หลักประกันชํารุดบกพร่อง ชําระค่าจ้างล่าช้าต้องจ่ายค่าเสียหาย 

  - มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ เช่น ภาษากฎหมาย เข้าใจง่าย
ไม่ทําให้สบัสนและนําไปสู่การตีความที่แตกต่าง 

๕.๑.๓.๓ การประชุมเกี่ยวกับการยกร่างสัญญา การแก้ไขสัญญาต้อง
บันทึกเสียงการประชุมทุกขั้นตอนและทุกครั้ง ห้ามมิใหม้ีการตัดต่อเสียงการประชุมอย่างเด็ดขาดและให้
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบกับรายงานการประชุมได้ 

 ๕.๑.๓.๔ หากเป็นไปได้ส่วนราชการเจ้าของโครงการก่อสร้างควร
เปิดเผยร่างสัญญาและเอกสารท้ายสัญญาทัง้หมดทางอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์
กลาง และทางสื่อมวลชน ก่อนที่จะส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฏหมายหรือความ
มั่นคงของชาติ 

 ๕.๑.๓.๕ เมื่อลงนามในสญัญาแล้วให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างเปิดเผยสัญญาทั้งหมดทางอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์กลาง และทาง
สื่อมวลชน เทา่ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายหรือความมั่นคงของชาติ 

๕.๑.๔ ผลท่ีอาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางในการบริหาร
ผิดพลาด 
    ๕.๑.๔.๑ สัญญาที่ไม่ทําตามแบบที่ระเบียบกําหนด หรือไม่ทําตามร่าง
ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว หรือไม่ทําตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดมาแล้ว หรือปกปิดข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้สํานักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบ ทําให้ส่วนราชการ
เสียเปรียบหรือเสียหายอย่างร้ายแรง ต้องดําเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดทางวินัย ทางแพ่ง และหรือทาง
อาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกรายต้ังแต่รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ลงมาจนถึง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามลําดับโดยเร็ว 



-๑๔- 
 

    ๕.๑.๔.๒ ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างจากตัวอย่างที่ 
กวพ.กําหนดแต่มีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญา และไมท่าํให้ทางราชการเสียเปรียบให้
กระทําได้ แต่หากเกิดความเสียหายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาหาพ้นความรับผิดไม่ 

     ๕.๑.๔.๒ แม้ว่าจะรับโทษในทางทางแพ่ง อาญาและวินัย แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการทําสัญญาจ้าง(ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ) ต้อง
รับโทษปรับทางปกครองในการกระทําตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มเติมอีกด้วย 

  ๕.๒ การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ในขั้นตอนน้ีหัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจที่จะใช้ดุลพินิจว่ามีความจําเป็นจะต้อง

จ่ายก็ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญา ซึ่งสําหรบัการจ้างก่อสร้างจะอยู่ภายใต้วงเงิน ตาม
ระเบียบข้อ ๖๘ (๔) –(๕) เทา่นั้น  

๕.๒.๑ แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการ
บริหาร 

 หลักสุจริต (Good Faith ) เป็นหลักที่ใช้บังคับการใช้สิทธิและการชําระ
หนี้ทางแพ่งโดยทั่ว ๆ ไป เป็นหลักธรรมดาสามัญในสังคมของประเทศที่เจรญิแล้วโดยถือว่าในนิติสัมพันธ์ที่มี
อยู่ทุกคนต้องซื่อสัตย์และไวว้างใจต่อกัน เป็นหลักท่ัวไปสําหรับผดุงความยุติธรรมในการที่คู่กรณีจะต้อง
ปฏิบัติต่อกัน 

๕.๒.๒ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา 

      - ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๖๘ 
(๔) การซื้อหรอืการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือประกวดราคาด้วย และ (๕) การซือ้หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
ราคาซื้อ หรือราคาจ้าง 

๕.๒.๓ สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

 ๕.๒.๓.๑ การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ปกติกระทําไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุ
จําเป็นโดยจะต้องมีการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า ซึ่งระเบียบพัสดุข้อ ๗๐ ให้ใช้พันธบัตรรัฐาล
ไทย บริษัทเงินทุนภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้น การจ้างส่วนราชการ, สถาบันต่างประเทศ ฯลฯ 



-๑๕- 
 

 ๕.๒.๓.๒ หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติได้ไม่เกิน ๑๕%  
 ๕.๒.๓.๓ ต้องมีกําหนดไว้ใน TOR หรือในสญัญา 
 ๕.๒.๓.๔ ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างล่วงหน้า ผู้บริหาร

จะต้องพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ได้แนบเสนอเอกสารประกอบการขออนุมัติอย่างครบถ้วน ดังนี้ 
  ๑) บันทึกเรื่องการขอรับเงินล่วงหน้าของหน่วยงานเจ้าของงาน 
  ๒) หนังสือแจ้งขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าของผู้รับจ้าง 
  ๓) หนังสือค้ําประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าของธนาคาร ซึ่ง

ประกอบด้วย 
   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   - หนังสือมอบอาํนาจให้ผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือค้ํา

ประกัน 
   - ตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบ

อํานาจ 
   - หนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารที่ออกหนังสือค้ําประกัน 
   - สําเนาหนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน 
   -สําเนาหนังสือตอบรับทราบการเข้าปฏิบัติงานของผู้

รับจ้าง 
  ๔) สรุปรายงานเสนอขออนุมัติ 
๕.๒.๔ ผลท่ีอาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางในการบริหาร

ผิดพลาด 
    ๕.๒.๔.๑ การอนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้าท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ ผู้อนุมัติ
จะต้องรับผิดทางวินัย ทางแพ่ง และหรือทางอาญา  
    ๕.๒.๔.๒ นอกจากผู้อนุมัติทีจ่ะรับโทษในทางทางแพ่ง อาญาและวินัย 
แล้ว เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องกระทําความผิด (ทัง้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้เสนอความเห็นทุกระดับ) ต้องรับ
โทษปรับทางปกครองในการกระทําตามดังกล่าวตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มเติมอีกโสตหน่ึงด้วย 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

  ๕.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ  
     ผู้บริหารจะประสบปัญหาในการพิจารณาว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นความจํา
เป็นแล้ว ยังต้องคํานึงถึงเรื่องอํานาจในการสั่งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และระยะเวลาที่
สมควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย 

๕.๓.๑ แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการ
บริหาร 

   แนวความคิดเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา(Autonomy 
of Will) ) ถือหลักว่า -บุคคลมีอิสระในการแสดงเจตนาตามที่ต้องการ โดยผลของการแสดงเจตนา
ดังกล่าวมีความศักด์ิสิทธิ์รัฐต้องรับรองและคุ้มครอง จากหลักนี้ผู้บริหารจึงต้องตระหนักว่าเมื่อมีการลงนามในสัญญา
ไปแล้วจะมีผลผูกพันท่ียากต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งหากการลงนามในสัญญาทําให้รัฐเสียเปรียบผู้มี
อํานาจลงนามย่อมต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐ ทั้งนี้การลงนามในสัญญาจะต้องเป็นไปตามหลัก
สุจริต (Good Faith) 

๕.๓.๒ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพ่ือการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๖ 
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็น
ความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้
อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ… 

๕.๓.๓ สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

 ๕.๓.๓.๑ หลักคือ ลงนามแล้วแก้ไขไม่ได้ ยกเว้น มีความจําเป็นโดยไม่
ทําให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมด้วย  

 ๕.๓.๓.๒ เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ แต่ในกรณีท่ีมีการเพิ่ม
วงเงิน ทําให้วงเงินนั้นสูงเกินอํานาจสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ ก็เป็นอํานาจของปลัดกระทรวงหรือ
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 ๕.๓.๓.๓ ตามระเบียบไม่มีข้อกําหนดว่าจะต้องดําเนินการในช่วงเวลาใด 
แต่ในหลักการปฏิบัติจะต้องดําเนินการก่อนที่จะมีการตรวจรับมอบงานเสร็จสมบูรณ์ เพราะถ้าการตรวจรับ
มอบงานเสร็จสมบูรณ์แล้วถือว่าสัญญาได้สิ้นสุดลง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอีกไม่ได้ 

 ๕.๓.๓.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ถ้าเป็นการ
เพิ่มเติมงานก่อสร้าง ผู้บริหารจะต้องพิจารณาก่อนว่างานที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุที่
ประสงค์ของสัญญาจ้าง หรือมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมหรือไม่ ซึ่งหากไม่อยู่ใน
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ขอบเขตแห่งวัตถุที่ประสงค์ของสัญญาจ้าง หรือมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมแล้ว 
และส่วนราชการมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ ก็จะต้องดําเนินการจ้างใหม่ 

 ๕.๓.๓.๕ มติ ครม. แจ้งตามหนังสือที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘ ลง ๑๑ ก.ย.
๒๕๒๙ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทําสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทําจริง (Unit Price 
Contract) ได้ภายในวงเงินประจํางวดที่ได้รับอนุมัติและหากปริมาณการก่อสร้างท่ีทําจริงสูงขึ้นเกินกว่าที่
กําหนดไว้ในสัญญา เป็นผลให้ต้องจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เกิน ๑๐% ของราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา ก็
ขอให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้า
ต้องจ่ายเงินเพิ่มเกินกว่า ๑๐%  แล้ว จะต้องเสนอขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกคร้ัง ดังน้ันในการ
ทํางานก่อสร้าง หากจํานวนปริมาณงานที่แท้จริงปรากฏเพ่ิมมากขึ้นกว่าสัญญาหรือลดลงน้อยกว่าสัญญาซึ่ง
เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาราคาต่อหน่วย จึงไม่ต้องทําการแก้ไขสัญญา  ต่างจากกรณีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงเนื่องมาจากการแก้ไขแบบรูปและการเพิ่มลดรายการงานตามสัญญา ซึ่งจะต้องทําการแก้ไขสัญญา 

 ๕.๓.๓.๖ ในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงสัญญา ผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ได้แนบเสนอเอกสารประกอบการขออนุมัติอย่างครบถ้วน ดังนี้ 

  ๑) แบบท่ีแก้ไข, แบบที่ขอยกเลิก 
  ๒) บันทึกอนุมัติในหลักการให้แก้ไขแบบ   
  ๓) บันทึกรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่แจงเหตุผลที่

ขอแก้ไขแบบและบันทึกขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตกลงราคา(กรณีมีการตกลงราคากันใหม่) 
  ๔) หลักฐานการดําเนินการตกลงราคาของคณะกรรมการตกลง

ราคา 
   - หนังสือของคณะกรรมการตกลงราคาของ

คณะกรรมการตกลงราคา 
   - ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ตารางแสดงปริมาณงาน

และราคา 
   - ราคากลาง 
  ๕) รายงานขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญา พร้อมตารางแสดง

ปริมาณงานและราคางานที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขแบบ 
๕.๓.๔ ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางในการบริหาร

ผิดพลาด 
    ๕.๓.๔.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ท่ีไม่
เป็นไปตามระเบียบ ต้องดําเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดทางวินัย ทางแพ่ง(ละเมิด)  และหรือทางอาญาแก่
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกรายต้ังแต่ หัวหน้าส่วนราชการ ลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามลําดับ  
    ๕.๓.๔.๒ แม้ว่าจะรับโทษในทางทางแพ่ง อาญาและวินัย แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการทําสัญญาจ้าง(ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ) ต้อง
รับโทษปรับทางปกครองในการกระทําตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มเติมอีกด้วย 

 
  ๕.๔ การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลาทําการ  

    ระเบียบพัสดุฯ ข้อ  ๑๓๙  เป็นการวางหลักเกณฑ์กรณีที่จะไม่ปรับผู้ขาย หรือ
ผู้รับจ้าง  การขยายเวลาทําการ   การงดค่าปรับ การลดค่าปรับ  เป็นกรณีทํานองเดียวกับการที่ผู้ว่าจ้าง
ผ่อนเวลาชําระหนี้ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ซึ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว   เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อเห็นสมควร
ว่าระยะเวลา  หรืองดหรือลดค่าปรับให้แล้ว  จึงไม่จําเป็นต้องทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมอีก  โดยใช้เพียง
คําสั่งอนุมัติของผู้มีอํานาจประกอบสัญญาไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินหรือคืนเงินค่าปรับให้แก่
คู่สัญญาก็ได้  ดังนั้นก่อนการสั่งการผู้บริหารจะต้องทําความเข้าใจและพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

๕.๔.๑ แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการ
บริหาร 

  แนวความคิดเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา(Autonomy 
of Will) ) ถือหลักว่า -บุคคลมีอิสระในการแสดงเจตนาตามที่ต้องการ โดยผลของการแสดงเจตนา
ดังกล่าวมีความศักด์ิสิทธิ์รัฐต้องรับรองและคุ้มครอง  จากหลักนี้ผู้บริหารจึงต้องตระหนักว่า  เมื่อเกิดสัญญาคู่กรณีท้ัง
สองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันยากต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  ดังนั้นการงดหรือลด
ค่าปรับ และการขยายเวลาทําการ  หากไม่มีเหตุผลรองรับอย่างสมควร ทําให้รัฐเสียเปรียบผู้มีอํานาจลงนามย่อม
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับรัฐ ทั้งนี้การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลาทําการ  จะต้อง
เป็นไปตามหลักความเป็นธรรม(Equity) และหลักสุจริต (Good Faith) ด้วย 

๕.๔.๒ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพ่ือการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา 
     ๕.๔.๒.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  
ข้อ ๑๓๙ กําหนดให้การพิจารณาขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา  การงดหรือลดค่าปรับ  ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ  หรือ
ผู้มีอํานาจการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา  การงดหรือลดค่าปรับในแต่ละครั้งด้วย  คณะกรรมการ
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ตรวจการจ้าง ต้องตรวจสอบและพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับการลดหรืองดค่าปรับ  หรือขยาย
ระยะเวลาทําการตามเหตุท่ีเกิดขึ้นจริง  ตามกรณีดังนี้ 
     - จะต้องเป็นเหตุที่เกิดจากผิดหรือความบกพร่องของส่วน
ราชการ  เช่น ผู้ควบคุมงานมีหนังสือสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานบางส่วน หรือทั้งสัญญา  ส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับ
จ้างไม่ได้  เป็นต้น 
      - เหตุสุดวิสัย ซึ่งการจะพิจารณาว่าการเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีผู้
รับจ้างไม่สามารถทํางานได้นั้น  จะต้องเป็นไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  ๘ มา
พิจารณารวมด้วย          
      - เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย 
    ๕.๔.๒.๒ สัญญามาตรฐาน กวพ. ในการจ้างก่อสร้างข้อ ๒๑ กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ๖ 

 ๕.๔.๒.๓ ป.พ.พ. มาตรา ๘ ความหมายของ “เหตุสุดวิสัย”๗ 
 ๕.๔.๒.๔ หนังสือเวียน ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๘  ลงวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ในการพิจารณางด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาด้วยเหตุตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๙ 

๕.๔.๓ สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

 ๕.๔.๓.๑ การที่ผู้รับจ้างขอลด งดค่าปรับหรือขยายเวลาสัญญาโดยอ้าง
เหตุสุดวิสัย  ผู้รับจ้างจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เหตุนั้นเป็นเหตุที่เกิดความคาดหมาย  ได้ป้องกันและแก้ไขจน

                                                            
๖ “ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไมต่้องรับผิดตามกฎหมาย  ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ
กําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยาย
เวลาทํางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซ่ึงมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร” 
๗ คําว่า " เหตุสุดวิสัย " หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้น ก็ดี จะให้ผลพิบัติ ก็ดี เป็นเหตุท่ี ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้ง 
บุคคล ผู้ต้องประสบ หรือ ใกล้จะต้องประสบ เหตุนั้น จะได้จัดการ ระมัดระวัง ตามสมควร อันพึงคาดหมายได้ จาก 
บุคคล ในฐานะ และ ภาวะเช่นนั้น 
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เต็มความสามารถแล้ว  แต่ไม่สามารถป้องกันได้  รวมทั้งท่ีเกิดตามที่กําหนดในเงื่อนไขสัญญา  ว่าจะเกิด
เหตุขึ้นและเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น โดยผ่านการพิจารณายืนยันของผู้ควบคุมงาน  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

 ๕.๔.๓.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผูม้ีอํานาจการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา  
การงดหรือลดค่าปรับในแต่ละครั้งด้วย  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องตรวจสอบและพิจารณาว่าผู้
รับจ้างมีสิทธิได้รับการลดหรืองดค่าปรับ  หรือขยายระยะเวลาทําการตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบฯ   

 ๕.๔.๓.๓ ถ้าหากเกินกําหนดอายุสัญญาแล้วผู้รับจ้างทํางานยังไม่เสร็จ  
เนื่องจากเป็นความผิดของผู้รับจ้างเอง  แล้วเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น  ผูรั้บจ้างจะนําเหตุที่เกิดมาขอลด  งด
ค่าปรับหรือขยายเวลาสัญญาไม่ได้ กรณีนี้รวมถึงเหตุให้ผู้รบัจ้างไม่สามารถทํางานได้บางส่วนได้  และเมื่อ
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าตามแผนการปฏบัิติงานที่เสนอไว้กับหน่วยงาน  งานที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทําได้
น้ัน  ผู้รับจ้างจะต้องทําเสร็จก่อนวันถึงเกิดเหตุ แต่ผู้รับจ้างทําไม่เสร็จตามแผน  ซึ่งเมือ่เกิดภัยพิบัติ หรือ
อุทกภัย  ทําให้ผู้รับจ้างทํางานนั้นไม่ได้ด้วย 

 ๕.๔.๓.๔ การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ   จะต้องเป็นการพิจารณา
อนุมัติให้ในเวลาที่ล่วงเลยกําหนดเวลาของสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว  และเป็นกรณทีี่มีค่าปรับเกิดขึ้น
แล้ว 

 ๕.๔.๓.๔ การพิจารณาขยายเวลาทําการตามสัญญา  จะเป็นการ
พิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่ครบกําหนดสัญญา  และค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น 

๕.๔.๔ ผลท่ีอาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางในการบริหาร
ผิดพลาด 
    ๕.๔.๔.๑ การอนุมัติให้งด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ที่มผีลทําให้ส่วน
ราชการเสียเปรียบหรือเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้อนุมัติจะต้องรับผิดทางวินัย ทางแพ่ง และหรือทางอาญา 
 
  ๕.๕ การบอกเลิกสัญญา  
    ในเรื่องนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ข้อ ๑๓๗ 
กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนั้นหากจะมีการตกลงบอกเลิกสัญญา
นอกเหนือจากเหตุข้างต้น ก็ให้ตกลงได้เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบ
ของทางราชการเท่านั้น ผู้บริหารจึงมักประสบปัญหาในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจว่า เข้าเงื่อนไขในการใช้
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สิทธิบอกเลิกสัยญาหรือยังและมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการบอกเลิกจึงจะถูกต้องและไม่เกิด
ปัญหาร้องเรียนหรือฟ้องร้องดําเนินคดีในภายหลัง 

๕.๕.๑ แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการ
บริหาร 

๕.๕.๑.๑ หลกัสุจริต (Good Faith) คือ การซื่อสัตย์และไว้วางใจต่อ
กัน มีหลักสําคัญคือ การรักษาสัจจะ การไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากการฉ้อฉล และการดํารงตนด้วย
ความซื่อสัตย์ หลักสุจริตเป็นหลักพื้นฐานในกฎหมายที่พัฒนามาต้ังแต่สมัยโรมันและใชบั้งคับกฎหมายทั้ง
ระบบทุกประเภท ในกฎหมายปกครองก็นําหลักสุจริตตามหลักกฎหมายแพ่งมาใช้ในฐานะหลักกฎหมาย
พ้ืนฐาน ที่บังคบัทั้งฝ่ายปกครองและฝายประชาชนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกันโดยสุจริต ผู้ใดกระทําโดย
ไม่สุจริตจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
      ๕.๕.๑.๒ คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.733/2554 หลักการใช้
สิทธิโดยสุจริตและผลอันเกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีบัญญัติว่า ในการใช้สิทธิแหง่ตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทําโดยสุจริต การที่บุคคลใด
ใช้สิทธิหรือชําระหนี้โดยไม่สุจริตกฎหมายย่อมไม่ให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ ไม่ผลทางกฎหมายโดย
สมบูรณ์ นอกจากนั้นหากบุคคลใดใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแลว้เปน็เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ผู้ใช้
สิทธิโดยไม่สุจริตจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเดขึ้นจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นหลักการที่เปน็พ้ืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐท้ังระบบ จึงย่อมใช้บังคับ
กับการใช้สิทธิและการชําระหนี้ทั้งตามสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง  
       ๕.๕.๑.๓ เมื่อเกิดสัญญาต่างฝ่ายต่างมีหนี้ที่จะต้องชําระ ดังนั้นการที่
จะเกิดสิทธิเลิกสัญญาได้นั้นจะต้องมีการไม่ชําระหนี้เป็นสาระสําคัญ  การพิจารณาระดับความบกพร่องใน
การชําระหนี้ว่ามากหนือน้อยที่จะสามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาได้หรือไม่นั้น จึงต้องปรับใช้และตีความโดยใช้
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 - ไม่ชําระหนี้เลย 
 - ชําระหนี้บกพร่องเป็นจํานวนมาก (ขาดจํานวนไปมาก หรือ 

ชําระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่ได้ประโยชน์) 
- เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายมาก 
- ปกติประเพณีถือว่าเสียหายมาก 
- ฝ่าฝืนหลักสจุริต 
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๕.๕.๒ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา 

 ๕.๕.๒.๑ ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  
ข้อ ๑๓๗๘ และ ๑๓๘๙        

๕.๕.๒.๒ ปพพ. มาตรา ๒๑๓ สิทธิบังคับหรอืฟ้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติตาม
สัญญา๑๐ มาตรา ๓๘๗ การบอกกล่าวก่อนเลิกสัญญา๑๑  มาตรา ๓๘๘ ไม่ต้องบอกกล่าวก่อนเลิก
สัญญา๑๒   มาตรา ๓๘๙ การชําระหนี้เป็นการพ้นวิสัย๑๓  มาตรา ๓๘๖ เลิกสญัญา๑๔  มาตรา ๓๙๑ การ
ดําเนินการหลังเลิกสัญญา๑๕ 
                                                            
๘ ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหนา้ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง
นั้นต่อไป 
๙ ข้อ ๑๓๘ ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัติามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง
นั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน ใหห้ัวหนา้
ส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น 
๑๐ มาตรา ๒๑๓ ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะ ร้องขอต่อศาลให้ส่ังบังคับชําระหนีก็้ได้ เว้นแต่สภาพ
แห่งหนี้จะไม่เปิด ช่องให้ทําเช่นนั้นได ้
๑๑ มาตรา ๓๘๗  ถ้า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ไม่ชําระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่ง จะกําหนดระยะเวลา พอสมควร แล้วบอกกล่าว ให้ฝ่าย
นั้น ชําระหนี้ ภายในระยะเวลานั้น ก็ได้ ถ้าและ ฝ่ายนั้น ไม่ชําระหนี้ ภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่ง จะ
เลิกสัญญาเสีย ก็ได ้
๑๒ มาตรา ๓๘๘  มาตรา ๓๘๘ ถ้าวัตถุท่ีประสงค์ แห่งสัญญานั้น ว่าโดยสภาพ หรือ โดยเจตนาที่คู่สัญญา ได้แสดงไว้ จะ
เป็นผลสําเร็จได้ ก็แต่ด้วยการชําระหนี้ ณ เวลามีกําหนด ก็ดี หรือ ภายในระยะเวลา อันใดอันหนึ่ง ซึ่ง กําหนดไว้ ก็ดี และ 
กําหนดเวลา หรือ ระยะเวลานั้น ได้ล่วงพ้นไป โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มิได้ชําระหนี้ไซร้ ท่านว่า อีกฝ่ายหนึ่ง จะเลิกสัญญา
นั้นเสีย ก็ได้ มิพักต้องบอกกล่าว ดังว่าไว้ ในมาตราก่อนนั้นเลย 
๑๓ มาตรา ๓๘๙  ถ้าการชําระหนี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็น พ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง่อันจะโทษลูกหนี้
ได้ไซร้ เจ้าหนี้ จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ 
๑๔ มาตรา ๓๘๖ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญา
เช่นนั้นย่อมทําดว้ยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 
                    แสดงเจตนาดัง่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม ่
๑๕ มาตรา ๓๙๑  เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่ สัญญาแต่ละฝ่าย จําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่
ฐานะดั่งท่ีเป็น อยู่เดิมแต่ท้ังนี้จะให้เป็นท่ีเส่ือมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม ่
                    ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดั่งกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่าน ให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่
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๕.๕.๓ สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

 ๕.๕.๓.๑ ในกรณีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสญัญาแล้ว หากผู้
รับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงานกอ่สร้างภายในระยะเวลากําหนด เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ท่ีจะต้องทําหนังสือเร่งเตือน 

 ๕.๕.๓.๒ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือเร่งเตือนตาม ๕.๕.๓.๑  โดยมีความเห็นว่า การที่ผูร้ับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงานกอ่สร้างหรือเสนอ
แผนงานล่าช้า อาจจะมีผลทําใหงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญาและทําให้ราชการเสีย
ประโยชน์ ก็ให้ดําเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๗ วรรค ๔ (กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้
ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา)๑๖ ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมสงวนสิทธ์ิดาํเนินการตามเงื่อนไขสัญญาไว้ด้วย 

 ๕.๕.๓.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะต้องทําหนังสือเร่งเตือนให้ระบุข้อความสงวนสิทธิ์ให้ชัดเจนว่า หากผู้
รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือ ตร.สงวนสิทธิ์ท่ีจะบอกเลิกสัญญาตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างขอ้ ๗ วรรค ๔ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๗ วรรค ๒๑๗   

 ๕.๕.๓.๔  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือเร่งเตือนตาม ๕.๕.๓.๓  โดยมีความเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา อาจจะ
มีผลทําใหงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาและทําให้ราชการเสียประโยชน์ ก็ให้
หัวหน้าส่วนาชการหรือผู้ท่ได้รับมอบอํานาจใช้ดุลพินิจดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
ก่อสร้างข้อ ๗ วรรค ๔ ท้ังนี้จะต้องไม่ลืมสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาไว้ด้วย 

 ๕.๕.๓.๕ กรณทีี่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                                                                                                                                 
ได้รับไว ้
                   ส่วนท่ีเป็นการงานอันได้กระทําให้ และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์ นั้นการที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทําไดด้้วยใช้
เงินตามควรค่าแห่งการ นั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกําหนดวา่ใหใ้ช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น 
                การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้น หากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายไม ่
๑๖ ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนัน้   ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
๑๗ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานท่ีรับจ้างภายในกําหนด………วัน   นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน และจะต้อง
ทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด………วัน   นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
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หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจสามารถใช้ดุลพินิจดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 
๗ วรรค ๔ ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมสงวนสิทธ์ิดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญา ซึง่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย การตัดสินใจทางใดจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ราชการและ
ประโยชน์สาธารณะ และจะต้องมีการให้เหตุผลในการใชดุ้ลพินิจไว้ด้วย๑๘ 

 ๕.๕.๓.๖ กรณทีี่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญา หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจ พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสรา้งข้อ ๗ วรรค ๔ ทั้งนี้จะต้องไม่
ลืมสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาไว้ด้วย อนึ่งกรณีนี้หากคู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทา
งาชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ สามารถผ่อนปรนการบอกเลิก
สัญญาได้เท่าที่จําเป็นโดยคํานึงถึงประโยชน์ราชการและประโยชน์สาธารณะ และจะต้องมีการให้เหตุผล
ในการใช้ดุลพนิิจไว้ด้วย 

๕.๕.๔ ผลท่ีอาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางในการบริหาร
ผิดพลาด 

๕.๕.๔.๑ การบอกเลิกสัญญา ท่ีมีผลทําให้ส่วนราชการเสียเปรียบหรือ
เสียหายอย่างร้ายแรง ผู้อนุมติัจะต้องรับผิดทางวินัย ทางแพ่ง และหรือทางอาญา 

    ๕.๕.๔.๒ แม้ว่าจะรับโทษในทางทางแพ่ง อาญาและวินัย แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด(ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ) ต้องรับโทษ
ปรับทางปกครองในการกระทําตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มเติมอีกด้วย 
  

                                                            
๑๘ วิ ปกครอง มาตรา ๓๗ 
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บรรณานกุรม 

๑. เชิดชัย มีคํา (มปป.) : “คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ” ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๕) มปท. 

๒. ประสบสุข บุญเดช. ใน ประมวล กฎหมายแพง่และพาณชิย์ (ปรบัปรงุพเิศษ). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยรามคาํแหง, ๒๕๕๓  

๓. พรชัย สุนทรพันธ์. "หมวด ๕ ความระงับหนี้ ส่วนที่๑ การชําระหนี้" ใน ประมวล กฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัสมบูรณแ์ก้ไขเพิ่มแติม พ.ศ.๒๕๕๑. 
กรุงเทพฯ :บ.ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๑ 

๔. โสภณ รัตนากร. คําอธบิายกฎหมายประมวลแพง่และพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้. พิมพ์คร้ังที่ ๕. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์นิติบรรณาการ, ๒๕๔๓. 

๕. สํานักโครงการขนาดใหญ่ กรมชลประทาน. แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง. ๒๕๕๓ 

๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙. (๒๕๓๙, ๑๔ พฤศจิกายน). ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนท่ี ๖๐ ก. 

๗. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 
๒๕๔๔ สืบค้นจาก http://www.oag.go.th/News/OrderOAG/Order12.jsp เมื่อ ๑๒ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
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ประวัติผู้เขียน 
๑. พนัตํารวจเอกอุกฤษฏ์  ศรเีสือขาม  
๒. การศกึษา  

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน) จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- เนติบัณฑิต  จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
๓. สถานทีท่ํางานปัจจบุนั 

กองกฎหมาย สํานักงานกฎหมายและคด ี
 
๔. ตาํแหน่งปจัจุบนั  

รองผู้บังคับการกองกฎหมาย  
 
๕. ประวตักิารรบัราชการก่อนหนา้ 

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 
- วิศวกร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
- รองสารวัตรแผนกโทรศัพท ์กองบังคับการตํารวจสื่อสาร  
- รองสารวัตรงาน 1 กองกํากับการ 3 กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง 
- รองสารวัตร (ทําหน้าที่สอบสวน) ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
- รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลจรเข้น้อย 
- สารวัตรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
- รองผู้กํากับการ(ทําหน้าที่นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล 
- นายเวร (สบ 4) รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
- ผู้ช่วยนายเวร ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
- ผู้กํากับการฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมสี่วนร่วม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 


