
การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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กองกฏหมาย  สปสธ.



• หลัก แก้ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้.ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพจิารณาให้แก้ไข
ได้ (คกก.ตรวจรับพัสดุต้องพิจารณาเสนอ)

• 1.แก้ไขตาม ม.93 วรรค 5 คือ สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข
• 2.มีความจ าเป็นต้องแก้ไข หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานเสียประโยชน์
• 3.การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
• 4.กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
• หากมีการเพิ่มลดวงเงินหรือเพิ่มลดระยะเวลาส่งมอบหรือท างานให้ตกลงไปพร้อม
• ผู้มีอ านาจสั่งซื้อจ้างเป็นผู้มีอ านาจเห็นชอบให้แก้ใขสัญญาและการแก้ไขที่มีการเพิ่มวงเงิน

เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมท าให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้อง
ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินรวมเห็นชอบแก้ไขด้วย แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ลงนามแก้ใข

1.การไขสัญญาหรือข้อตกลงท าอย่างไร?
(พ.ร.บ.มาตรา 97)



1. ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง

2. ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียด รวมทั้งราคา

หรืองานก่อนการแก้ไข

3. เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก

4. ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เห็นชอบให้แก้ไขแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแก้ไข

การไขสัญญาหรือข้อตกลง (ระเบียบข้อ 165)



การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการ
กรณีผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงรายการ

(1) จะต้องท าเป็นหนังสือถึงผู้ว่าจ้าง โดยมีสาระส าคัญดังนี้

- ขอเปลี่ยนอะไร เหตุผลความจ าเป็น

- ราคาเท่าเดิม เพิ่มขึ้น ลดลง

- ขอขยายเวลาหรือไม่ ถ้าขอกี่วัน

(2) เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือให้ประทับตรารับไว้แล้ว ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการฯ และหากเป็นการแกไ้ขเกี่ยวกบัความมั่นคงแข็งแรงหรือเทคนิค
เฉพาะ ให้ส่งให้วิศวกร สถาปนิก ผู้ช านาญการ รับรองด้วย

การแกใ้ขสญัญาก่อสร้าง



กรณีผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนแปลง

(1) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพจิารณาเหตุในการขอแกไ้ข เสนอ
ผู้ว่าจ้างเพือ่ขออนุมัติหลกัการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขอเปลี่ยนอะไร เหตุผลจ าเป็น

- ราคา เท่าเดิม เพิ่มขึ้น ลดลง

- มีระยะเวลาเพิม่ขึ้นหรือไม่ กี่วัน

(หมายเหตุ ควรเชิญผูร้ับจ้างมาร่วมในขั้นตอนพิจารณาดว้ย)

(2) เมื่อได้รับเห็นชอบในหลกัการแลว้ใหผู้้ว่าจ้างมีหนงัสือแจ้งใหผู้้รับ
จ้างทราบ เมื่อผู้รับจ้างยินยอมเปน็หนงัสือแล้ว จึงเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง



การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบการอนุมตัิ/ไม่อนุมัติแกไ้ข
เมื่อผู้มีอ านาจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้

ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบทกุครั้ง โดยไปรษณีย์
ตอบรับ (เพราะจะมีปัญหาในการขอขยายเวลา)

การท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

โดยหลักแล้วจะต้องจัดท าบันทกึแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เว้น
แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มิใช่สาระส าคัญ แต่ต้องมีหนังสืออนุมัติ
ของผู้ว่าจ้างระบุไว้ในส านวนสัญญาอย่างชัดเจน



• ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 
เฉพาะกรณีดังนี้

• 1.เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

• 2.เหตุสุดวิสัย

• 3.เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

• 4.เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
เงื่อนไขพิจารณา

1. ต้องส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา
2. ต้องไม่ใช้ความผิดของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
3. เหตุตาม ข้อ (2) และ (3) ต้องมีหนังสือแจ้งภายใน 15 วันนับแต่เหตุสิ้นสุด

2. พิจารณางดหรอืลดค่าปรบัหรือขยายเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 102) (ระเบียบ ข้อ 182 )



3.การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน
การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช าระเงิน 
หลัก (หนังสือ ที่ กค 0526.5/ว 110 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541)

(1) ส่วนราชการได้รับหนังสือบอกกล่าวโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าซื้อหรือจ้างหรือ
เช่า ไม่ต้องให้ความยินยอมในการโอนสิทธิ

(2) ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวโอนสิทธิไปให้สรรพากร
(3) การเบิกเงินจากคลัง ส่วนราชการวางฎีกาขอเบิกให้แก่เจ้าหนี้ที่ตามสัญญาปกติ 

แต่การจ่ายเงินจ่ายให้กับผู้รับโอนสิทธิ โดยส่วนราชการต้องเรียกหลักฐานแสดงการโอนสิทธิ
(4) การจ่ายเงินตาม (3) ให้ผู้รับโอนออกใบเสร็จรับเงินเท่าที่จ่าย โดยระบุถึงการรับ

โอนสิทธิตามสัญญาใดให้ชัดเจน
(5) เมื่อจ่ายเงินตาม (3) แล้ว ให้ส่วนราชการออกใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย 

ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมส่งสรรพากร
การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติ

ตามสัญญา คือ หากส่วนราชการเพียงแต่รับทราบโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน    โดยไม่ยินยอมด้วย 
เป็นผลให้การแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องชอบด้วยกฎหมาย (ปพพ. ม. 306) แต่ส่วนราชการยังยกข้อ
ต่อสู้ตามสัญญาต่อสู้ผู้รับโอนได้ (ปพพ. ม.308) เช่น การหักค่าปรับ การจ่ายเงินให้ลูกจ้าง



หน้าที่ของ คกก.ตรวจรับกรณงีานซื้อหรืองานจ้าง (ระเบียบ ข้อ 175)

1)ตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ หรือ สถานที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง หาก
เปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

2)ตรวจรับพัสดใุห้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้  ส าหรับกรณีที่มี
การทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้

3)ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง ด าเนินการโดยเร็ว
4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายน าพัสดุนั้นมาส่ง หรือวันที่ผู้รับจ้างได้มี
หนังสือส่งมอบ พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2  ฉบับ  
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ฉบับ  เพื่อด าเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

๔.การตรวจรับ



5) ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐผา่น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สั่งการ ภายใน ๓ วันท าการนับแตต่รวจพบ

6)กรณีส่งมอบพัสดุถกูตอ้ง แต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงไมได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้ตรวจ
รับส่วนที่ถูกต้องได ้แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๕ ในส่วนที่เหลือ

7)กรณีส่งมอบของเป็นชุด  ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อาจใช้การได้สมบูรณ์
ให้ถือว่ายังขาดส่งมอบทั้งชุด



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ( ระเบียบ ข้อ๑76)

1.ตรวจสอบคุณวฒุผิู้ควบคมุงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกม.
2.ตรวจสอบรายงานการปฏบิัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม

ที่ผู้ควบคมุรายงาน ตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา
ทุกสัปดาห์ รับทราบพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานผูค้วบคมุงาน แล้วรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

3.ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก าหนดตามเวลาที่เหมาะสมและบันทกึใว้
เป็นหลักฐาน

4.มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมหรือตดัทอนงานจ้างได้ หากเห็นว่า
ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานกอ่สร้าง ( ระเบียบ ข้อ 176)

5. ให้ตรวจรับภายใน ๓ วันท าการนับแตป่ระธานทราบการส่งมอบ
และตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

6. เมื่อตรวจถูกต้องครบถว้นตามแบบรูปรายละเอียดข้อตกลงในสัญญาแล้ว
ให้ถือว่าผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบถูกตอ้งครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผูร้ับจ้างไดม้ีหนังสือส่งมอบ 
พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐานอย่างน้อย 2  ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง
1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ฉบับ เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าดว้ย
การเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หวัหน้าส่วนราชการทราบ

ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ สั่งการ 

7. กรรมการบางคนไม่เหน็ดว้ยให้ท าความเห็นแย้งใว้เพื่อเสนอหัวหนา้ส่วน
ราชการสั่งการ



หน้าที่ตามหนังสือแจ้งเวียนของ กวพ.
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ

ข้อตกลง /การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญา /
การบอกเลิกสัญญา คกก.ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะต้อง
เป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
การงดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญา ในแต่ละ
ครั้งด้วย (หนังสือ ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2543)



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามสัญญาจ้าง

(1) มีอ านาจเข้าไปตรวจสถานที่ก่อสร้างได้ทกุเวลา (สัญญาข้อ 13)

(2) มีอ านาจตรวจสอบและควบคุมงานเพี่อให้เป็นไปตามสัญญา(สัญญาข้อ15)

(3) มีอ านาจสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ตัดทอนรูปแบบ
รายละเอียดใหเ้ปน็ไปตามสัญญา หากขัดขืนจะสั่งหยุดงานชัว่คราวได้ 
ความล่าช้านี้จะขอขยายเวลาไม่ได้ (สัญญาข้อ 15)



ผู้ควบคุมงาน
(พ.ร.บ.มาตรา 101)

** งานจ้างก่อสร้าง ที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ อันจ าเป็น
ต้องมีผู้ควบคุมงานอย่างใกลช้ดิ หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินตามงวดงาน  
ให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแตง่ตัง้โดยผู้มีอ านาจ

** ให้หัวหน้าหนว่ยงานของรฐั/ผู้รับมอบอ านาจแตง่ตัง้ผู้ควบคุมงาน
ที่มีความรู้ทางด้านการช่างตามลกัษณะงานก่อสร้างโดยแต่งตั้งขา้ราชการ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานของรฐั หรือ พนักงานของรฐัที่
เรียกชื่ออย่างอื่นตามทีไ่ด้รับความยินยอมจากตน้สงักัด จะแต่งบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลก็ได้ โดยปกติจะมีคณุวุฒไม่ต่ ากว่าประกาศวิชาชีพ (ข้อ 177)



ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ (ระเบียบ ข้อ 178)

1. ตรวจสอบและคุมงาน ณ สถานที่ก าหนดไว้ในสัญญาทุกวัน ให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด ตามข้อสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน
ก็สั่งหยุดงานได้ จนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและให้รายงาน คกก.ตรวจรับทันที

2. กรณีแบบรูปรายละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญาขัดแย้งกัน หรือไม่มั่นคง
แข็งแรงให้สั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรายงาน คกก.ตรวจการจ้างโดยเร็ว

3. จดบันทึกการปฏิบัติงานเหตุแวดล้อมเป็นรายวัน เพ่ือรายงาน คกก.ตรวจรับ
ทุกสัปดาหแ์ละเก็บไว้เป็นหลักฐาน การบันทึกต้องระบุรายละเอียดขั้นตอนปฎิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้

4. เมื่อถึงก าหนดวันส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างว่าได้เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้ คกก.ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่ทราบ
การส่งมอบ



5.การค านวณค่าปรับ
การส่งมอบเกินก าหนดระยะเวลา หากครบก าหนด

ระยะเวลาแล้ว หากคู่สัญญาไม่ส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการรีบแจง้
การเรียกค่าปรับตามสัญญา(ภายใน ๗ วันท าการนับถัดจากวันครบ
สัญญา ) และเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับขณะที่รับมอบพัสดุ

การตรวจรับกรณีส่งมอบเกินเวลาให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ
กรณีส่งมอบภายในเวลาตามสัญญา แต่การส่งมอบเกินก าหนดเวลา
จะท าให้มีค่าปรับเกิดขึ้น ( ระเบียบ  ข้อ 181)



การคิดค านวณค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อส่งมอบเกินเวลา
การคิดค านวณค่าปรับให้คิดเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตรา

ร้อยละ 0.01 – 0.10  (ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ) ที่ก าหนดไว้ในสัญญา นับแต่
วันถัดจากวันสุดท้ายของสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนหรือวันบอกเลิกสัญญา
หักด้วยจ านวนวันระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับ (จ านวนวันที่เกินก าหนดสัญญาคูณด้วย
อัตราค่าปรับรายวัน)

กรณีสัญญาก าหนดให้ส่งมอบงานเป็นงวดๆ  เลยก าหนดระยะเวลา
ตามสัญญาแล้วแต่ยังส่งมอบงานเป็นงวดอยู่ให้คิดค่าปรับและหักชดใช้ค่าปรับทุกงวดที่มี
การส่งมอบงาน เช่น

งวดที่ 1  อัตราค่าปรับต่อวัน x จ านวนวันนับถัดจากวันครบก าหนดสัญญาถึง
วันส่งมอบงานงวดที่ 1

งวดที่ 2  อัตราค่าปรับต่อวัน x จ านวนวันนับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง
วันส่งมอบงานงวดที่ 2



6.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง
1. ซื้อขาย ประกันช ารุดบกพร่อง 1 ปี นับต้ังแต่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน  
2. จ้างก่อสร้าง          ประกันช ารุดบกพร่อง 2 ปีนับตั้งแต่ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย

เหตุช ารุดบกพร่อง คือ 
1. กรณีซื้อขาย ช ารุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติ

เกิดขัดข้องในการใช้งานปกติ
สิ่งของไม่อยู่ในสภาพหรือคุณภาพที่จะใช้งานได้ปกติ

2. กรณีจ้างก่อสร้าง         ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง
ท าไว้ไม่เรียบร้อย
ท าไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิธี



เมื่อพบเหตุช ารุดบกพร่องต้องด าเนินการอย่างไร (ระเบียบใหม่ ข้อ 185)

1. ส ารวจความช ารุดบกพร่องว่ามีอะไรบ้าง
2. ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาให้เข้ามาซ่อมแซมในทันที (หนังสือ

ไปรษณีย์ตอบรับ) และให้แจ้งผู้ค้ าประกัน (ถ้าม)ี ให้ทราบด้วย
3. ถ้าผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่เข้าแกไ้ขภายในก าหนดให้ส่วนราชการซ่อมแซมเอง/

จ้างบุคลภายนอกตามระเบียบพัสดุ โดยเรียกค่าจ้างจากผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 
หรือส่วนราชการจัดหางบประมาณมา แต่จะน าเงินหลักประกันไปใช้จัดหา
ไม่ได้เพราะต้องน าส่งเปน็รายไดแ้ผ่นดนิ(หนังสือท่ีกค.0๔0๖.๓/๓๒0๑๕ลว.๑ธค๕๑)



• ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกได้ในเหตุดังต่อไปน้ี

• 1. เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด

• 2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบหรือท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

• 3. เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ใน พรบ.น้ี หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

• 4. เหตุอื่นตามระเบียบที่ รมต.ก าหนด

• การตกลงเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะท าได้เมื่อ เป็นประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงาน
ของรัฐ 

7. การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 103)



กรณีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาให้บอกเลิกสัญญา
เว้นแต่ คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น

เหตุบอกเลิกสัญญาตามระเบียบก าหนด (ระเบียบ ข้อ 184)



วิธีการบอกเลิกสัญญา
1. เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง และมีหลักฐานว่าผู้รับจ้างได้กระท าผิด

สัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุเชื่อได้วา่ผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในก าหนดเวลาใหม้ีหนังสือแจ้งใหผู้้รับจ้าง
ปฏิบัติตามสัญญา(ไปรษณีย์ตอบรับ)

2. หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการตาม 1 ให้ระบุข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ของผู้รับจ้างให้ชัดแจ้ง  เสนอผู้มีอ านาจบอกเลิกสัญญา

( หัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ)
3. หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาต้องระบุให้ชัดแจ้งว่าจะเลิกสัญญา

ตั้งแต่ วันเดือนปีใด และควรส่งไปรษณีย์ตอบรับเก็บหลักฐานไว้



ผลของการบอกเลิกสัญญา
(1) ถ้าส่วนราชการคู่สัญญา มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธบิอกเลิก

สัญญาไปยังผู้ขายหรือผูร้ับจ้างแล้ว ย่อมมีผลให้สัญญาสิ้นสุดทันที และไม่อาจ
ถอนการบอกเลิกสัญญาได ้(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386)

แนวทางปฏิบัต ิ(แนวค าวินิจฉัย กวพ.)

- คู่สัญญาที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะขอผ่อนปรนการปฏิบตัิตาม
สัญญาอีกไม่ได้ และให้เสนอเป็นผู้ทิ้งงานต่อไป

- หากส่วนราชการประสงค์จะซือ้/จ้างรายเดิม  ต้องด าเนินการจัดหา
ใหม่และแก้ไขสัญญากไ็ม่ได้

(2) มติ กวพ. การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หากมีงานที่รับไวแ้ละใช้
ประโยชน์ในราชการได้ตามสัญญาแล้ว   ผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้ราคาให้แกผู่้รับ
จ้าง โดยจะต้องหกัคา่ปรับและคา่เสียหายอื่นๆ (ถ้าม)ี ออกก่อน



การด าเนินการจ้างผู้อื่นภายหลังบอกเลิกสญัญาจ้าง
1. ส่วนราชการต้องท าบญัชีส ารวจให้ได้ความว่า ผู้รับจ้างไดท้ างานไปแลว้

คิดเปน็เงนิเท่าไร(ควรมีภาพถ่ายงานที่ท าไปแล้วประกอบบัญชสี ารวจดว้ย
(ถ้าท าได้))พรอ้มระบ ุวันเดือนป/ีชือ่ต าแหน่ง ของผู้ส ารวจ

2. การคิดราคาก่อสรา้งที่ท าไปแลว้ ให้คิดตามเนื้องานและราคาในวัน
เสนอราคาส าหรับงานจ้างนั้น

3. เมื่อท าการส ารวจแล้ว ให้น าบญัชสี ารวจงานทีท่ าไปแลว้ไปประกอบ
งานจัดจ้างผู้อื่นใหเ้สร็จบริบูรณ์

4. ในการด าเนินการจัดจ้างใหม่ไม่ควรแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบรปู
และรายละเอียดใหผ้ิดไปจากสัญญาเดมิ ทั้งนี้ป้องกันปญัหาโต้แย้ง
ในภายหลัง



มติ กวพ.ครั้งที่ 47/พย./52 ได้วางหลักในการพิจารณาสิทธิภายหลังบอกเลิก
สัญญาแล้วไว้ ดังนี้

1. ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ าประกัน (กรณี
หลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร)

2. กรณีมีค่าปรับให้เรียกร้องจากคู่สัญญาให้ช าระค่าปรับโดยคิดค่าปรับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา หักด้วยจ านวนวันที่ส่วน
ราชการใช้ไปในการตรวจรับ 

3. หากต้องซื้อ/จ้างใหม่ และมีราคาเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญาเดิม 
เรียกให้ชดใช้ราคาส่วนที่เพ่ิมขึ้นด้วย

4. ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ค่าขาดรายได้/ขาดประโยชน์/ค่าใช้จ่าย
ผู้คุมงาน(ถ้าม)ี

* ทั้งนี้ ให้น าค่าเสียหายข้างต้นทั้งหมดมาหักจากเงินประกันสัญญา ถ้า
เหลือให้คืนคู่สัญญา แต่หากค่าเสียหายท่วมจ านวนหลักประกัน ไม่ต้องคืนหลักประกัน
สัญญาและให้เรียกร้องเพ่ิมจนครบ



การเรียกร้องค่าเสียหายจากหลักประกันสัญญา
ส่วนราชการอาจเรียกร้องให้ช าระหนี้ตามสัญญาจากหลักประกันสัญญาใน

กรณี ดังนี้
(1) ริบหลักประกัน เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญาและส่วนราชการได้

บอกเลิกสัญญาแล้ว
(2) กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ช าระค่าปรับ ส่วนราชการอาจเรียกให้ช าระ

ค่าปรับจากหลักประกันแทนได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญาค้ าประกัน
(3) กรณีสิ่งของตามสัญญาซ้ือขายหรืองานจ้างเกิดช ารุดบกพร่องภายใน

เวลาก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมผู้ค้ าประกันอาจต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงินที่ทางราชการเสียหายแต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้
ในสัญญาค้ าประกัน



วิธีการเรียกร้อง
(1) ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ช าระหนี้ภายในก าหนด
(2) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด

- กรณีวางหลักประกันเป็นเงินสด ส่วนราชการริบหรือหักชดใช้หนี้ได้
- กรณีวางหลักประกันเป็นเช็คธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกัน

ธนาคารให้มีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ผิดนัด โดยต้องแจ้งไปด้วยว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดนัดช าระหนี้ จึงขอริบหรือหักเงิน
ชดใช้หนี้ กรณีค้ าประกันเป็นเช็คธนาคาร หรือขอให้ส่งเงินตามสัญญาหลักประกัน
หรือตามจ านวนที่ก าหนดแล้วแต่กรณี

เมื่อได้เงินมาแล้วให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
2502 ม.24   หรือหากใช้เงินบ ารุงจัดหาให้น าเข้าเงินบ ารุง (ระเบียบฯเงินบ ารุง ข้อ 5)



29


