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คำนำ

 ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งแต วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เปนตนมา กองบริหารการสาธารณสุข และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลทั่วไป 
ไดรวมกันจัดทำแนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกมาเปนรูปเลมที่ 1 แลวเสร็จ 
พรอมทั้งไดจายแจกไปยังหนวยงานภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน 
เปนไปในแนวทางและเหตุผลเดียวกัน แลวนั้น
 การจางเหมากอสราง สิ่งสำคัญที่จะทำใหงานกอสรางนั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค และทันตอ
การใชงาน คือการบริหารสัญญาจางกอสรางท่ีรัดกุม เปนไปตามระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ กองบริหารการสาธารณสุข 
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลทั่วไป จึงไดรวมจัดทำแนวทาง การบริหาร
สัญญาจางกอสราง ซ่ึงมีเน้ือหา ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติ (Work Flow) ข้ันตอนการดำเนินการตาม Work Flow 
ขอสังเกต ตั้งแตเริ่มทำสัญญาจาง การปฏิบัติระหวางการกอสราง จนผูรับจางทำงานแลวเสร็จ
 กองบริหารการสาธารณสุข และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 
ขอขอบคุณคณะทำงานที่ไดดำเนินการจัดทำแนวทางฉบับนี้ ซึ่งปรากฏรายชื่ออยูทายเลมนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา
แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาว จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตอไป

กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหาร 
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
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สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ความหมาย / คำนิยาม

บทที่ 1 การบร�หารสัญญาจ�างงานก�อสร�าง
 1.1 Flow Chart : การบริหารสัญญางานจางกอสราง

 1.2 ขั้นตอนการบริหารสัญญางานกอสราง

 1.3 แนวทางการดำเนินตามขั้นตอนการบริหารสัญญางานกอสราง

 1.4 Flow Chart: 1 การจายเงินลวงหนา

 1.5 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 1 การจายเงินลวงหนา

 1.6 Flow Chart : 2 การโอนสิทธิเรียกรอง

 1.7 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 2 การโอนสิทธิเรียกรอง

 1.8 Flow Chart : 3 การเรียกคาปรับ และสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ

 1.9 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 3 การเรียกคาปรับ และสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ

 1.10 Flow Chart : 4 การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาการกอสราง

 1.11 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 4 การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาการกอสราง

 1.12 Flow Chat : 5 ความรับผิดชอบของผูรับจางในระยะเวลารับประกันตามสัญญา

 1.13 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : 5 ความรับผิดชอบของผูรับจางในระยะเวลารับประกัน

        ตามสัญญา

 1.14 Flow Chart : 6 ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไขความชำรุดบกพรองในระยะเวลารับประกัน

        ตามระยะเวลาที่กำหนด

 1.15 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : 6 ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไขความชำรุดบกพรอง

        ในระยะเวลารับประกัน

 1.16 Flow Chart : 7 การตรวจสอบความชำรุดบกพรองกอนคืนหลักประกันสัญญา

 1.17 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : 7 การตรวจสอบความชำรุดบกพรอง

        กอนคืนหลักประกันสัญญา

 1.18 Flow Chart : 8 การบอกเลิกสัญญา

 1.19 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : 8 การบอกเลิกสัญญา

 1.20 Flow Chart : 8.1 การดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญา

 1.21 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : 8.1 การดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญา

 1.22 Flow Chart : 8.2 การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน

 1.23 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : 8.2 การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน
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สารบัญ (ต�อ)

บทที่ 2 การปฏิบัติระหว�างการก�อสร�าง
 2.1 Flow Chart : 9 ผูรับจางไมเขาดำเนินการกอสราง

 2.2 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 9 ผูรับจางไมเขาดำเนินการกอสราง

 2.3 Flow Chart : 10 การปกผังและวางระดับ

 2.4 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 10 การปกผังและวางระดับ

 2.5 Flow Chart : 11 การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

 2.6 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 11 การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

 2.7 Flow Chart : 12 การทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีต

 2.8 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 12 การทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีต 

 2.9 Flow Chart : 13 การขออนุมัติใชวัสดุ/ครุภัณฑในการกอสราง

 2.10 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 13 การขออนุมัติใชวัสดุ/ครุภัณฑในการกอสราง

 2.11 Flow Chart : 14 การกอสรางไมเปนไปตามระยะเวลางวดงานในสัญญา

 2.12 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 14 การกอสรางไมเปนไปตามระยะเวลางวดงานในสัญญา

 2.13 Flow Chart : 15 การแกไขสัญญาจาง (เปลี่ยนแปลงรายการ)

 2.14 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 15 การแกไขสัญญาจาง (เปลี่ยนแปลงรายการ)

 2.15 Flow Chart : 15.1 กรณีการแกไขสัญญางบประมาณผูกพันขามป 

 2.16 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 15.1 กรณีการแกไขสัญญางบประมาณผูกพันขามป

 2.17 Flow Chart : 16 การสั่งใหหยุดงานกอสราง

 2.18 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart: 16 การสั่งใหหยุดงานกอสราง

 2.19 Flow Chart : 17 การขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

 2.20 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 17 การขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง

        ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

 2.21 Flow chart : 18 คาชดเชยคางานกอสราง (คา K) กรณีสัญญาวงเงินเกิน 50 ลานบาท

 2.22 แนวทางการดำเนินตาม Flow chart : 18 คาชดเชยคางานกอสราง (คา K) 

        กรณีสัญญาวงเงินเกิน 50 ลานบาท
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ความหมาย คำนิยาม

 1. “การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือ
โดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 2. “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ หรือควบคุม
งานกอสราง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 3. “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู
ในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
 4. “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทำของและการรับขน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจาง ลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ งานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย 
 5. “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด และ
การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือ
สิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคา ของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของ
งานกอสรางนั้น 
 6. “อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทำการ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมท้ังส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชน
ใชสอยสำหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต หรือเครื่องเรือน
 7. “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
เพื่อออกแบบหรือควบคุมงาน
 8. “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอ ไดยื่นเสนอไว
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลำดับ ดังตอไปนี้
     (1) ราคาที่ไดมาจากการคำนวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
     (2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
     (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกำหนด
     (4) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
     (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
     (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 
 ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3) ใหใชราคา
ตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชน ของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่
ไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใชราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชน
ของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
 9. “เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐ ไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไว
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นใดที่ตกเปน
รายไดของราชการ สวนทองถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการสวนทองถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความ 
รวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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 10. “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 11. “เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ มอบหมาย
จากผูมีอำนาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
 12. “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูดำรงตำแหนงในหนวยงานของรัฐ ดังตอไปนี้ 
       (1) ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ เปนนิติบุคคล
       (2) ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด
 13. “หัวหนาเจาหนาที่” หมายความวา ผูดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจาง
หรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ น้ันกำหนด หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
 14. “ผูมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคา หรือเขายื่นขอเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจางตอหนวยงานของรัฐใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอ หนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน การมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
มีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้ 
       (1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการ
กิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
       (2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน ไมจํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ
หางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเขาเสนอราคา
หรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ นั้นในคราวเดียวกัน
          คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น
ตามที่ผูรักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด
       (3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหน่ึง เปนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย 
ท่ีเขาเสนอราคาหรือเขาย่ืนขอเสนอ ตอหนวยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน การดํารงตําแหนง การเปน
หุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตร ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (33) ใหถือวา
เปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง 
หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน 
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน ใหถือวาผูยื่นขอเสนอนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
 15. “การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูยื่นขอเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
กระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน อยางเปนธรรมในการเสนอราคา
หรือยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ 
หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือ
แสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือสอวา กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชน
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ในระหวาง ผูยื่นขอเสนอดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูยื่นขอเสนอรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐน้ัน หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการแขงขันอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบหนวยงานของรัฐโดยมิใชเปนไปในทาง
การประกอบธุรกิจปกติ 
 16. “ผูมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา 
       1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสตามขอ 55 
       2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามขอ 70 
       3) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 74 
       4) คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามขอ 114
       5) คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 120 
       6) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามขอ 146 
       7) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 149
       8) คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบตามขอ 155
 17. “พัสดุสงเสริมนวัตกรรม” หมายความวา สินค้ำหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนัก
งบประมาณ แตไมหมายความรวมถึงผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาตามหมวด 5 ซึ่งไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
 18. “พัสดุสงเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเก่ียวกับการปองกัน หรือการรักษาโรค 
ยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยา
 19. “งบประมาณรายจาย” หมายความวา จำนวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตาม
วัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
 20. “งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายที่มีระยะเวลาการใชไดเกิน ปงบประมาณ
ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
 21. “กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย” หมายความวา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย แลวแตกรณี
 22. “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป 
และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสำหรับปงบประมาณนั้น 
 23. “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไว เปนกรรมสิทธ์ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ตอง นำสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตให
สามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนำสงคลัง
 24. “เงินจัดสรร” หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่แบงสรรใหจาย หรือ ใหกอหนี้ผูกพัน
ในระยะเวลาหนึ่ง 
 25. “หนวยรับงบประมาณ” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ขอรับหรือไดรับจัดสรร งบประมาณรายจาย 
และใหหมายความรวมถึงสภากาชาดไทยดวย 
 26. “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา
       (1) สวนราชการ 
       (2) รัฐวิสาหกิจ
       (3) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ และ
องคกรอัยการ
       (4) องคการมหาชน 
       (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 
       (6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       (7) หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 
 27. “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม 
และใหหมายความรวมถึงจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ บริหารราชการแผนดินดวย
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บทที่ 1
การบร�หารสัญญาจ�างงานก�อสร�าง
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1.1 Flow chart การบร�หารสัญญาจ�างงานก�อสร�าง

เขาดำเนินการ

ผูรับจางดำเนินการกอสราง

ผูควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานกอสราง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง

ลงความเห็นมีมติ

การโอนสิทธิเรียกรอง

Flow chart 2

Flow chart 9

การบอกเลิกสัญญา

Flow chart 8, 8.1, 8.2 

การสั่งหยุดงาน

Flow chart 16

คาปรับหรือการงด

ลดคาปรับและขยายเวลา  

Flow chart 3, 4

ระหวางการกอสราง

Flow chart 10, 11, 12, 13, 14

คาชดเชยงานกอสราง (คา K)

Flow chart 17, 18

การจายเงินลวงหนา  

Flow chart 1

ความรับผิดชอบของ

ผูรับจางในระยะเวลา

รับประกันและตรวจสอบ

ความชำรุดบกพรอง  

Flow chart 5, 6, 7

การแกไขสัญญา

Flow chart 15, 15.1

การบริหารสัญญาจางงานกอสราง

เริ่มตน
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ / ผูรับมอบอำนาจลงนามสัญญาและลงนามในหนังสือสงมอบสถานที่กอสรางใหแกผูรับจาง

เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการ
1. ลงเลขสัญญาในระบบ e-GP และประกาศขึ้นเว็บไซตของกรมบัญชีกลางและหนวยงานของรัฐ 
(ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร) 
2. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจางในระบบ GFMIS (บส.01)
3. ใหผูรับจางชำระอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร 
4. สงคูฉบับสัญญาพรอมสงมอบสถานที่กอสราง ( แบบฟอรมที่ 1 )
5. ลงทะเบียน ควบคุม สัญญาหลักประกัน ( แบบฟอรมที่ 2 )
6. สงสำเนาสัญญาจาง แบบรูปรายละเอียดการกอสรางเอกสารแนบทายสัญญา ให
    6.1 สำนักงานตรวจเงินแผนดิน/ กรมสรรพากร สัญญาที่มีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป สงภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันลงนามในสัญญา (ยกเวน กรณีหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางในระบบจัดซื้อ/ จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 
ไมตองสงเอกสารให สำนักงานตรวจเงินแผนดิน / สรรพากร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0433/ว.49 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป) ( แบบฟอรมที่ 3, 4 )
    6.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และผูควบคุมงาน รับสำเนาสัญญาจางแลวดำเนินการ ดังนี้
        6.2.1 ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 176 (คณะกรรมการฯ), ขอ 178 (ผูควบคุมงาน)
        6.2.2 ตรวจสอบสถานที่บริเวณกอสราง
        6.2.3 ศึกษาสัญญาจาง แบบรูปรายการ เอกสารแนบทายสัญญาและความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากการกอสราง
    6.3 การติดตามความกาวหนาการกอสรางงบผูกพันตามสัญญางวดงานงวดเงินตามแบบฟอรม ง.700 โปรแกรม
ติดตามงบประมาณของกองบริหารการสาธารณสุขจนเบิกจายงบประมาณการกอสรางแลวเสร็จ

1

2

ผูรับจางทำหนังสือ ขอเขาพื้นที่ดำเนินการกอสราง โดย
1.  สงแผนการปฏิบัติงาน เครื่องมือ – เครื่องจักร SHOP DRAWING (ถามี)
2.  แจงรายชื่อเจาหนาที่ของผูรับจางที่เกี่ยวของ เชน ผูจัดการ / วิศวกร / ผูควบคุมโครงการ
3.  การขอใชระบบสาธารณูปโภคในการกอสราง
4.  เสนอผังสำรวจสถานที่กอสรางและขออนุญาตการสรางโรงงาน (สำนักงานกอสราง) ที่พักคนงานชั่วคราว (ถามี) 
5.  การจายเงินลวงหนา (ถามี) ศึกษาตาม Flow Chart : 1
6.  การโอนสิทธิ์เรียกรอง (ถามี) ศึกษาตาม Flow Chart : 2

เขาดำเนินการ

ไมเขาดำเนินการ

ศึกษาตาม 
Flow Chart : 9

การดำเนินการของผูรับจาง
หลังสงมอบสถานที่กอสราง

4

5

3

เริ่มตน

1.2 ขั้นตอนการบร�หารสัญญางานก�อสร�าง 
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ�าง  หมวดที่ 10 ระเบียบฯ หมวดที่ 5, 6, 7, 8
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หนวยงานไดรับหนังสือจากผูรับจาง ขอเขาดำเนินการกอสราง เจาหนาที่ลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณ, ผาน
หัวหนาเจาหนาที่, ผูควบคุมงาน เสนอประธานคณะกรรมการฯ ทราบ

เจาหนาท่ีพัสดุทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม/ราชช่ือผูเขารวมประชุม แบบฟอรม 5 ,6 ,7 ,8 ,9 
โดยประธานคณะกรรมการนัดคณะกรรมการ, ผูควบคุมงาน, เจาหนาที่, หัวหนาเจาหนาที่, ผูรับจาง ประชุมเพื่อวาง
นโยบายและเตรียมความพรอมในการกอสราง และมีมติใหผูรับจางเขาดำเนินการพรอมทำบันทึกขอความเห็นชอบ
การแตงผูแทนของผูรับจาง ( ตามขั้นตอนที่ 4 (2) ) เสนอตอหัวหนาหนวยของรัฐ แบบฟอรม 10

กรณีพบปญหา กรณีไมพบปญหา

ผูรับจางเขาดำเนินการ

7.2  กรณีไมพบปญหา
1. ผูรับจางคำเนินการปกผัง และวางระดับ
   ศึกษาตาม Flow Chart : 10
2. ผูรับจางดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนัก
   ของดิน ศึกษาตาม Flow Chart : 11
3. การขออนุมัติทดสอบแทงคอนกรีต ศึกษา
   ตาม Flow Chart : 12
4. ผูรับจางขออนุมัติใชวัสดุอุปกรณในการ
   กอสราง ศึกษาตาม Flow Chart : 13 
5. ผูควบคุมงานกอสราง รายงานความกาวหนา 
   เสนอประธานคณะกรรมการฯ 
(แบบฟอรมที่ 11 กองแบบแผนกำหนด)

7.1 กรณีพบปญหา
1. การกอสรางไมเปนไปตามระยะเวลาตามงวดงานในสัญญาศึกษาตาม 
   Flow Chart : 14
2. การแกไขสัญญา (เปลี่ยนแปลงรายการ) ศึกษาตาม Flow Chart : 15 
   ขอ 165
3. การสั่งใหหยุดงานกอสรางศึกษาตาม Flow  Chart : 16
4. การเรียกคาปรับ/ สงวนสิทธ์ิคาปรับ ศึกษาตาม Flow Chart : 3 ขอ 181
5. การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาศึกษาตาม Flow Chart : 
   4 ม.102 ขอ 182
6. การบอกเลิกสัญญา ศึกษาตาม Flow Chart : 8 ม.103 ขอ 183
7. การลงโทษผูทิ้งงาน ศึกษาตาม Flow Chart : 8.1 ม.109 ขอ 192
8. การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา ศึกษาตาม Flow Chart : 8.2

ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หลังสิ้นสุดสัญญา 

ผูรับจางสงมอบงาน
(ระหวางงวด / งวดสุดทาย)

เจาหนาที่ (พัสดุ) ลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณ
แจงผูควบคุมงานตรวจสอบความถูกตอง และเสนอ

ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ

การสงมอบงานเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
(มีคาปรับ) ศึกษาตาม Flow Chart : 3
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7.1

119

7.2
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ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบนัดคณะกรรมการ / ผูควบคุมงาน / เจาหนาที่ / หัวหนาเจาหนาที่ /ผูรับจาง
ตรวจรับงานกอสราง (นับตั้งแตวันที่ผูควบคุมงานเสนอ)

10

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง
(ครบองคประชุม) ดำเนินการตรวจรับงานจาง

10.1

10.2

9

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง
(ไมครบองคประชุม) ดำเนินการตรวจรับงานจาง

คณะกรรมการมีมติเห็นวาไมถูกตอง
ตามแบบรูปรายการสัญญา

1412 13

คณะกรรมการมีมติเห็นวาถูกตอง
เจาหนาที่จัดทำใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ ให
คณะกรรมการลงลายมือชื่อ โดย
มอบผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 
1 ฉบับ อยูในเวลา เจาหนาที่ (พัสดุ) 
ตองดำเนินการตรวจรับในระบบ 
e-GP และตรวจรับในระบบ GFMIS 
( แบบฟอรม 14 จากระบบ e-GP 
และระบบ GFMIS )

15

รายงานผลการตรวจรับงานจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ / 
ผูรับมอบอำนาจ ทราบ 
( แบบฟอรม 15 )

16

17

การตรวจรับงานกอสรางระหวางงาน
แตละงวดงวด หนวยงานของรัฐตองมี
การคิดคำนวณคา K ทุกงวด ศึกษา
ตาม Flow Chart : 17, 18

คณะกรรมการบางทานเห็นวางานที่สง
ไมถูกตองตามสัญญาจางไมยอมรับงาน
ใหทำบันทึกความเห็นแยงไวในรายงาน
การประชุม ( แบบฟอรม 13 )

เจาหนาที่ (พัสดุ) รายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐทราบ และทำ
หนังสือแจงใหผูรับจางแกไขสวนที่
ไมถูกตองตามแบบรูปรายการและ
ใหสงมอบงานใหม โดยผานชาง
ผูควบคุมงาน ( แบบฟอรม 12 )

12.1 13.1

12.2

13.2 13.3

รายงานหัวหนาหนวยของรัฐ
พิจารณาสั่งการ

ใหรับ ไมรับ

ดำเนินการตาม
ขั้นตอน : 14

ดำเนินการตาม
ขั้นตอน 8

ดำเนินการตาม
ขั้นตอน : 10.1

กรณีประธานกรรมการไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได 
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งประธานกรรมการ
คนใหมเปนประธานกรรมการแทน
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สงเอกสารใหกลุมงานการเงิน เพื่อใหเจาหนาที่การเงิน
เสนอหัวหนาหนวยเบิกพิจารณาอนุมัติจายเงินใหกับผูรับจาง

(ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ)

สงเอกสารใหกลุมงานการเงิน เพื่อใหเจาหนาที่การเงินเสนอเจาหนาที่
จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

การดำเนินการภายหลังกอสรางแลวเสร็จ
1. การขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสรางที่ราชพัสดุทำหนังสือแจงสำนักงานธนารักษพื้นที่ฯ ( แบบฟอรม 16 และ 17 
   แบบทร.4 กรมธนารักษกำหนด)
2. การลงทะเบียนรายการครุภัณฑที่เปนสวนควบกับอาคารอางอิงราคาจากใบแสดงปริมาณงาน (BOQ) 
   แนบทายสัญญา (ใหใชแบบฟอรมตามทะเบียนคุมทรัพยสิน)
3. การควบคุม / เก็บรักษาสัญญาพรอมแบบแปลนรายละเอียดใหกับผูรับผิดชอบ ดังนี้
   3.1 ชุดที่ 1 ตัวจริงเก็บไวที่กลุมงานพัสดุ
   3.2 ชุดที่ 2 สำเนาเก็บที่ฝายอาคารสถานที่ (กลุมงานบริหาร)
   3.3 ชุดที่ 3 สำเนาเก็บที่ชางผูปฏิบัติงาน (กลุมงานโครงสรางพื้นฐานฯ)
4. การขอรับเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ศึกษาตาม Flow Chart : 17, 18
5. การออกหนังสือรับรองผลงาน ( แบบฟอรมที่ 18, 19 )
6. ตลอดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรองตามสัญญาผูรับจางตองรับผิดชอบ
   (ตามระยะเวลารับประกันตามสัญญา 2 ป)
7. ความรับผิดชอบของผูรับจาง ในระยะเวลาการรับประกัน (ผูรับจางเขาซอมแซม และไมเขาซอมแซม) 
   ศึกษาตาม Flow Chart : 5.6
8. การตรวจสอบความชำรุดบกพรอง กอนคืนหลักประกันสัญญาศึกษาตาม Flow Chart : 7 
9. การคืนหลักประกันสัญญา ( แบบฟอรม 20 )
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ขั้นตอนที่ 1    เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ไดลงนามสัญญากับผูรับจาง สัญญาจะมีผลบังคับใชทันที 

และดำเนินการสงมอบสถานที่กอสรางใหกับผูรับจาง

ขอสังเกต       - สัญญาท่ีไดลงนามแลวจะแกไขไมได เวนแต กรณี จำเปนตองแกไข และไมทำใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน 

หรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐ หรือประโยชนสาธารณะ (มาตรา 97 ระเบียบฯ ขอ 165)

         - หัวหนาเจาหนาท่ี รับผิดชอบในการกำกับ/ติดตาม การดำเนินการกอสรางใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญา

โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน

ขั้นตอนที่ 2    เมื่อเจาหนาที่ (พัสดุ) ไดรับสัญญาจางที่ลงนามแลวใหดำเนินการ ดังนี้

         1. ลงเลขสัญญาในระบบ e-GP และประกาศขึ้นเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง และหนวยงานของรัฐ (ตาม

ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง กำหนดใหประกาศเชิญชวนท่ัวไป ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง 

และสัญญาท่ีไดรับการอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจาง เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ขอ 2 วรรคสอง)

         2. ทำใบสั่งจาง (บส.01) ผาน Web Online ในระบบ GFMIS

         3. ผูรับจางตองดำเนินการปดอากรแสตมปหรือชำระอากรแสตมปเปนตัวเงิน (ตราสาร) ตามประมวลรัษฎากร 

ดังนี้

   มูลคาของสัญญาจาง, ใบสั่งจาง จำนวนเงิน       1,000 บาท  ปดอากร เปนเงิน       1 บาท

   มูลคาของสัญญาจาง, ใบสั่งจาง จำนวนเงิน     10,000 บาท  ปดอากร เปนเงิน     10 บาท

   มูลคาของสัญญาจาง, ใบสั่งจาง จำนวนเงิน   100,000 บาท  ปดอากร เปนเงิน   100 บาท

   มูลคาของสัญญาจาง, ใบสั่งจาง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท  ปดอากร เปนเงิน 1,000 บาท

   (กรณีมูลคาของสัญญาเปนเศษจะตองเพิ่มจำนวนอีก 1 บาท)

   และปดอากรที่คูสัญญาจาง, ใบสั่งจาง เปนเงิน 5 บาท

         กรณีมูลคาของสัญญา วงเงิน 200,000 บาทขึ้นไป ใหผูรับจางชำระเปนตราสารแทนการปดอากรแสตมป 

ภายใน 15 วัน นับตั้งแตหัวหนาหนวยงานของรัฐ ลงนามสัญญาจาง ณ ที่ทำการสรรพากร ทั้งนี้ หากลาชาผูรับจางจะตอง

เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

         - กรณี  เกิน 90 วัน เสียเพิ่ม 5 เทา

         - กรณี  ไมเกิน 90 วัน เสียเพิ่ม 2 เทา

         (ตามพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6, บัญชีอัตราอากรแสตมป 

ทายหมวด 6, ประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเปนตัวเงิน

แทนการปดแสตมปอากร สำหรับตราสารบางลักษณะ)

 การเสียอากรแสตมปเปนตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส (อ.ส.9) ใชในกรณีที่มีการลงนามในสัญญา

โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic signature)

 ผูมีหนาท่ีเสียอากร หรือผูใหบริการตองขอใชบริการโดยย่ืนแบบขอจัดทำและย่ืนรายการขอมูลการเสียภาษีอากร

ผาน API (ภ.อ.01.2) (ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเปนผูใหบริการ 

สำหรับการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเปนตัวเงินผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแทนผูมีหนาที่เสียอากรตามประมวล

รัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 58) 

เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเปนตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562)

1.3 แนวทางการดำเนินตามขั้นตอนการบร�หารสัญญางานก�อสร�าง 
ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ�าง  หมวดที่ 10 ระเบียบฯ หมวดที่ 5, 6, 7, 8
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ขอสังเกต       เพื่อประโยชนของทางราชการโดยรวม หนวยงานของรัฐสามารถนำตราสารมาสลักหลังใหถูกตองครบถวน 

กอนลงนามในสัญญา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0727/ว.95 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

         4. สงคูฉบับสัญญาจางและหนังสือสงมอบสถานที่กอสราง ใหกับผูรับจาง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับ หรือผูรับจางมารับเอกสารจากหนวยงานโดยผูมีอำนาจหรือมอบอำนาจโดยลงช่ือผูรับเอกสาร พรอมท้ังลงวัน เดือน ป 

ที่รับเอกสาร 

         5. การควบคุมและลงทะเบียนหลักประกันสัญญา 

   5.1 หนังสือค้ำประกันสัญญา นำสงกลุมงานการเงินเพ่ือเก็บรักษาและถายสำเนาเก็บเปนเอกสารตนเร่ือง

   5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย นำสงกลุมงานการเงิน และกลุมงานการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินตาม

จำนวนเงินในเช็ค และนำเช็คฝากธนาคารพาณิชยท่ีหนวยงานของรัฐไดเปดไว ธนาคารจะนำเช็คฝากคลัง เช็คจะส่ังจายในนาม 

จังหวัด............. ใหดำเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด..............ลงนามสลักหลังหลักประกันสัญญาตามขอ 5.1 และ 5.2 

เมื่อพนขอผูกพันตามสัญญาจาง ใหขออนุมัติคืนหลักประกันดังกลาวใหผูรับจางตอไป 

         6. สงสำเนาสัญญาจางกอสราง แบบรูปรายละเอียดการกอสรางและเอกสารแนบทายสัญญาจาง ดังนี้

   6.1 สำนักงานตรวจเงินแผนดิน/กรมสรรพกร สัญญาที่วงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปสงภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา (ยกเวน กรณีหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางในระบบจัดซื้อ/จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(e-GP) ไมตองสงเอกสารใหสำนักงานตรวจเงินแผนดิน/กรมสรรพกรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0433/ว.49 

ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป)

   6.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง และผูควบคุมงานกอสราง รับสำเนาสัญญาจาง เพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

        6.2.1 ขอ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง มีหนาที่ดังนี้

      (1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร

      (2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานของ

หนวยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา หรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมท้ัง

รับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาส่ังการ

ตอไป

      (3) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกำหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทำงานจางน้ันๆ ตามเวลาท่ีเหมาะสมและเห็นสมควร 

และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจางนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานดวย

      (4) นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาแบบรูป

รายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคล่ือนเล็กนอย หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชาง

ใหมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไป

ตามแบบรูปรายการละเอียด

      (5) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทำการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการ

ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทำการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

      (6) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนด

ในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้นและใหทำใบรับรองผล

การปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ 

และเจาหนาท่ี 1 ฉบับ เพ่ือทำการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ และรายงานใหหัวหนา
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หนวยงานของรัฐทราบในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตาม

แบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่

เพ่ือทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี (7) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทำความเห็นแยงไว ใหเสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไวจึงดำเนินการตาม (6)

      ขอ 178 ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้

      (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทำงานจางนั้นๆ

ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือ

ตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกำหนดในสัญญา 

ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจาง

จะปฏิบัติใหถูกตองตามคำสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่รับผิดชอบ

การบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทันที

      (2) ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกำหนดในสัญญามีขอความขัดกันหรือ

เปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกำหนดในสัญญาแตเมื่อสำเร็จแลว

จะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัยใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปน

งานจางกอสรางโดยเร็ว

      (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง

ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสราง

ทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสำคัญของทางราชการ

เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และวัสดุที่ใชดวย

      (4) ในวันกำหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกำหนดสงมอบงานแตละงวด

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

ใหทำหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทราบภายใน3 วันทำการ 

นับแตวันถึงกำหนดนั้นๆ

        6.2.2 ตรวจสอบสถานที่บริเวณกอสราง เชน ระบบสาธารณูปโภค / การกำหนดเขตพื้นที่กอสราง

โดยรอบ / สิ่งกีดขวาง ฯลฯ

        6.2.3 ศึกษาสัญญาจาง แบบรูปรายการ เอกสารแนบทายสัญญา และความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการกอสราง

      (1) สัญญาจาง แบบรูปรายการ เอกสารแนบทายสัญญา ประกอบดวยอะไรบาง 

      (2) ตองควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามสัญญาของผูรับจางอยางเครงครัด

      (3) ดำเนินการแกไขปญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางกอสรางตามสัญญา กรณีที่

คณะกรรมการไมสามารถแกไขได ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ / ผูรับมอบอำนาจ ทราบเพื่อหาแนวทางแกไข

โดยดวนตอไป

      (4) การดำเนินการกอสรางพบวาผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงานที่กำหนดตองดำเนินการ

เรงรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหผูรับจางหาแนวทางแกไข โดยปรับแผนงานกอสรางและรายงานเสนอความเห็นตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ทราบตอไป
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      (5) การสั่งการติดตอหรือประสานงาน กับผูรับจางจะตองทำเปนลายลักษณอักษร และเก็บ

สำเนาไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

   6.3 เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการรายงานความกาวหนาการกอสรางงบผูกพันขามป ตามแบบรายงาน

งบประมาณรายการกอสรางผูกพันแบบฟอรม ง.700 ในโปรแกรมติดตามงบประมาณของกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส) 

จนการกอสรางและเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) 

ขั้นตอนที่ 3    เมื่อผูรับจางไดรับทราบหนังสือการสงมอบสถานที่กอสราง กรณีผูรับจางไมเขาดำเนินการ ใหศึกษาตาม 

Flow Chart : 9 

ขอสังเกต  

         1)  เมื่อคูสัญญาลงนามในสัญญาจางกอสรางแลว ระยะเวลากอสรางจะเริ่มนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หนวยงานของรัฐตองมีความพรอมท่ีจะสงมอบสถานท่ีกอสรางใหแกผูรับจาง ในวันท่ีท่ีลงนามในสัญญา แตมีปญหาอยูเสมอ 

เชน ผูวาจางยังไมสามารถสงมอบสถานท่ีกอสรางได เน่ืองจากยังจัดการพ้ืนท่ีไมเรียบรอย หรือดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทำใหเกิด

ความเสียหายแกผูรับจางได และผูรับจางอาจอางเปนเหตุในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาอยูเสมอ ดังนั้น เมื่อทำ

สัญญาจางแลว หนวยงานของรัฐผูวาจางจะตองทำหนังสือสงมอบสถานที่กอสรางใหผูรับจางในวันทำสัญญาจางไดทันที 

เวนแตจะปรากฏเปนอยางอื่น โดยทำเปนหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับ และเก็บหลักฐานการสงเปนสำคัญ

         2)  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6407/2545 สัญญาจางระบุวาผูรับจางจะตองเริ่มลงมือทำงานจาง ณ สถานที่

ที่กำหนดภายในวันที่ ........ แสดงวาตั้งแตวันดังกลาวราชการตองเตรียมพื้นที่สำหรับกอสรางพรอมที่จะสงมอบเพื่อลงมือ

กอสรางแลว แมในสัญญาจางมิไดระบุถึงเรื่องการสงมอบพื้นที่ไว การที่ผูรับจางทราบถึงอุปสรรคเรื่องเสาไฟฟา สายไฟฟา 

ทอประปา ตลอดจนการท่ีมีอาคารของผูอ่ืนบางสวนกีดขวางอยู เปนเร่ืองท่ีราชการจะตองดำเนินการแกไข หากใหผูรับจาง

ลงมือทำงานในสวนที่ไมมีอุปสรรคไปกอนก็อาจไมตรงตามงวดของงานตามสัญญาจาง และหากมีผลกระทบถึงที่ดินหรือ

ทรัพยสินของผูอื่น ผูรับจางก็อาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุกหรือทำใหเสียทรัพยได เมื่อราชการเพิกเฉยไมสงมอบพื้นที่

ใหผูรับจางจนกระท่ังลวงพนกำหนดเวลากอสรางตามสัญญา ราชการจึงเปนฝายผิดสัญญา ผูรับจางยอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได

และผูรับจางไดบอกเลิกสัญญาแลว ราชการจึงมีหนาท่ีตองคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารใหแกผูรับจางนับแตวันท่ีสัญญา

จางเลิกกัน เมื่อราชการไมคืน ราชการยอมตองรับผิดในคาธรรมเนียมและคาใชจายที่โจทกตองชำระใหแกธนาคาร

ขั้นตอนที่ 4    กรณีเขาดำเนินการ

         ผูรับจางทำหนังสือ ขอเขาพื้นที่ดำเนินการกอสราง โดย

         1. สงแผนการปฏิบัติงาน เครื่องมือ – เครื่องจักร SHOP DRAWING (ถามี)

         2. แจงรายชื่อเจาหนาที่ของผูรับจางที่เกี่ยวของ เชน ผูจัดการ/วิศวกร/ผูควบคุมโครงการ

         3. ขอใชระบบสาธารณูปโภคในการกอสราง 

         4. เสนอผังสำรวจสถานที่กอสรางและขออนุญาตการสรางโรงงาน ที่พักคนงานชั่วคราว (ถามี)

   4.1 ผูรับจางตองจัดทำผังสำรวจสถานที่กอสราง เก็บขอมูลตามสภาพความเปนจริงทั้งสวนที่มองเห็น

และสวนที่มองไมเห็น เชน ระยะหางของอาคารขางเคียง ตนไม ถนน ทอระบายน้ำ ไฟฟา ประปา โทรศัพท แนวทอระบบ

บำบัดน้ำเสียใตดิน และอื่นๆ เพื่อใชประกอบการจัดเตรียมแผนงานรายงานตอผูควบคุมงาน (มาตรฐานการกอสรางอาคาร 

พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 7 ขอ 1.5.1)

   4.2 กรณีท่ีตองมีการยายระบบสาธารณูปโภคท่ีเปนอุปสรรคในการกอสราง หากสัญญาจางมิไดกำหนดไว

เปนอยางอื่น ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการโยกยายระบบสาธารณูปโภคที่เปนอุปสรรคตอการกอสรางทุกชนิดที่มี

อยูเดิม ใหพนจากบริเวณกอสรางอาคาร การโยกยายดังกลาวจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง ถูกตองตามหลักวิชาชาง 

ตองไมมีผลกระทบเสียหายตอการใชงานปกติ สามารถใชงานไดดีดังเดิม ผูรับจางตองจัดทำแผนการโยกยายระบบสาธารณูปโภค 

โดยแผนการดังกลาวประกอบดวยแผนปฏิบัติการ แบบรูปผัง การใชวัสดุอุปกรณและ/หรือเครื่องจักรกล ผูรับจางตอง
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ระบุใหชัดเจนวา เปนการโยกยายชั่วคราวแลวนำกลับมาติดตั้งตามเดิม หรือเปนการโยกยายถาวรเสนอผูควบคุมงาน และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาอนุมัติจากกอนจึงจะทำการโยกยายได (มาตรฐานการกอสรางอาคาร 

พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 7 ขอ 1.5.2)

   4.3 การตัดตนไม ถาการกอสรางนี้จำเปนตองตัดตนไมในบริเวณสถานที่กอสรางผูรับจางตัดตนไม

เฉพาะตนที่มีขนาดลำตนเสนผาศูนยกลางเล็กวา 7.5 เซนติเมตร สวนขนาดที่ใหญกวาการตัดหรือยายตนไม ที่กีดขวาง

การกอสรางจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของสถานที่กอนจึงดำเนินการได โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง (มาตรฐาน

การกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 7 ขอ 1.5.3)

   4.4 การสรางโรงงาน (สำนักงานกอสราง) และที่พักคนงานชั่วคราว (ถามี) การปลูกสรางโรงงาน หรือ

ที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณสถานที่ของทางราชการ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางกอสรางกอน ผูรับจางจะตองจัดสรางที่พัก ที่ปรุงอาหาร สวม และหองอาบน้ำของคนงานใหมิดชิด และถูกสุขลักษณะ 

วัสดุท่ีใชสรางตองไมติดไฟงาย ไมสกปรก หรือรกรุงรัง การอยูอาศัยใหอยูเฉพาะผูท่ีเก่ียวกับการกอสราง และตองอยูในบริเวณ

ที่กอสรางเทานั้น หามออกไปในบริเวณอื่น หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือเจาของสถานที่ ระบุให

การทำบัตรประจำตัวคนงานหรือผูเกี่ยวของกับการกอสราง เพื่อใชในการผานเขาออกบริเวณกอสรางผูรับจางตองยอม

ปฏิบัติตามโดยเครงครัด (มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 7 ขอ 1.5.6)

   4.5 ผูรับจางตองจัดทำรั้วชั่วคราว กำหนดเขตพื้นที่กอสรางโดยรอบ ทำดวยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง 

สามารถปองกันการบุกรุกไดดีพอสมควร ความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร มีประตูผานเขาออกเทาท่ีจำเปน มีแผนปายเตือน 

“อันตราย หามเขาเขตกอสราง” มองเห็นอานไดในระยะ 10.00 เมตร ในกรณีท่ีสัญญาการกอสรางมีงานกอสรางหลายอาคาร

หรือมีระยะอาคารหางกัน การจัดทำรั้วชั่วคราวใหอยูในดุลพินิจของผูควบคุมงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ในงานจางกอสรางเปนผูกำหนดให (มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 8 ขอ 1.5.7)

   4.6 ผูรับจางตองจัดใหมีไฟแสงสวาง บริเวณสถานที่กอสรางในเวลากลางคืน สามารถมองเห็นไดอยาง

ปลอดภัย ตองจัดใหมียามรักษาการตลอด 24 ช่ัวโมง บริเวณทางเขาออกสถานท่ีกอสราง จำนวนไมนอยกวา 1 คน สำหรับ

งานกอสรางท่ีมีมูลคาสัญญารวมเกิน 30 ลานบาท และจำนวนไมนอยกวา 2 คน สำหรับงานกอสรางท่ีมีมูลคาสัญญารวมเกิน 

80 ลานบาท (มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 8 ขอ 1.5.8)

   4.7 สำนักงานชั่วคราว ผูรับจางจะตองจัดสรางสำนักงานชั่วคราวสำหรบผูควบคุมงานการกอสรางของ

ผูวาจางทันทีท่ีทำการตรวจสอบผังการกอสรางคาใชจายของสำนักงานช่ัวคราวท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการกอสราง 

เปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้น (มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน หนา 8 ขอ 1.5.9)

   4.8 วัสดุกอสรางที่ใชในการกอสรางอาคาร ตองกองเก็บในโรงเรือนที่มีหลังคาคลุม ไมควรสัมผัสแดด ลม 

หรือฝน หากการกองเก็บวัสดุไมเหมาะสม ทำใหเกิดความเสียหาย เกิดสนิม เปลี่ยนสี บวม สภาพเกา หรืออื่นๆ ผูรับจาง

ตองจัดหามาใหม หรือแกไขจนกวาผูควบคุมงานอนุญาตใหใชงานได (มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน 

หนา 8 ขอ 1.5.10)

         5. การจายเงินลวงหนา (ถามี) ศึกษาตาม Flow Chart : 1

         6. การโอนสิทธิ์ เรียกรอง (ถามี) ศึกษาตาม Flow Chart : 2

ขั้นตอนที่ 5  หนวยงานไดรับหนังสือจากผูรับจาง ขอเขาพ้ืนท่ีดำเนินการกอสราง เจาหนาท่ีลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณ

ผานหัวหนาเจาหนาที่, ผูควบคุมงาน เสนอประธานคณะกรรมการฯ ทราบ  

ขอสังเกต     กรณีหนวยงานที่จัดหาไมไดแตงตั้งผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ เปนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางกอสราง กรณีที่ผูรับจางเสนอหนังสือในการทำนิติกรรมใดๆ ใหเรียนตอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

กอสรางตามโครงการ นำหนังสือไปลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ ของหนวยงานท่ีจัดหา (รพ.) เจาหนาท่ี (พัสดุ) นำหนังสือ

ผานผูควบคุมงานเสนอประธานคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อสั่งการตอไป
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ขั้นตอนที่ 6    ประธานคณะกรรมการฯ นัดคณะกรรมการ, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง, เจาหนาท่ี, หัวหนาเจาหนาท่ี, ผูรับจาง 

ประชุมเพื่อวางนโยบาย และเตรียมความพรอมในการกอสราง และมีมติใหผูรับจางเขาดำเนินการประชุมเพื่อวางแนวทาง 

และเตรียมความพรอมในการกอสรางและมีมติใหผูรับจางเขาดำเนินการพรอมขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูแทนผูรับจาง 

ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ขอสังเกต       หัวขอการประชุม

         6.1 แนะนำคณะกรรมการฯ ผูควบคุมงาน เจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ ทั้งฝาย ผูวาจาง

และผูรับจาง 

         6.2 นโยบายในการทำงานใหผูรับจางทราบ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

         6.3 แบบฟอรมตางๆ เชนหนังสือการขออนุมัติวัสดุ การควบคุมงานกอสราง 

         6.4 ระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน เชน การเขา-ออก , ระยะเวลาการทำงาน เปนตน   

ขั้นตอนที่ 7    ผูรับจางเขาดำเนินการ

         7.1 กรณีพบปญหา

    (1) การกอสรางไมเปนไปตามระยะเวลาตามงวดงานในสัญญาจางกอสราง ศึกษาตาม  Flow Chart : 14  

    (2) การแกไขสัญญาจางกอสราง (เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ) ศึกษาตาม Flow Chart : 15

    (3) การสั่งใหหยุดงานกอสราง ศึกษาตาม Flow Chart : 16

    (4) การเรียกคาปรับ/สงวนสิทธิ์คาปรับ ศึกษาตาม Flow Chart : 3

    (5) การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลา ศึกษาตาม Flow Chart : 4 

    (6) การบอกเลิกสัญญา ศึกษาตาม Flow Chart : 8 

    (7) การลงโทษผูทิ้งงาน ศึกษาตาม Flow Chart : 8.2

    (8) การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญาจางกอสราง ศึกษาตาม Flow Chart: 8.1

         7.2 กรณีไมพบปญหา

    (1) ผูรับจางดำเนินการปกผัง และวางระดับ ศึกษาตาม Flow Chart : 10

    (2) ผูรับจางดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ศึกษาตาม Flow Chart : 11

    (3) การขออนุมัติทดสอบแทงคอนกรีต ศึกษาตาม Flow Chart : 12

    (4) ผูรับจางขออนุมัติใชวัสดุ/ครุภัณฑในการกอสราง ศึกษาตาม Flow Chart : 13

    (5) ผูควบคุมงานกอสรางรายงานความกาวหนาเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

กอสราง ตามระเบียบฯ ขอ 178  (3) และ (4) 

ขั้นตอนที่ 8    ผูรับจางสงมอบงาน (ระหวางงวด / งวดสุดทาย) 

         - สงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 9    ผูรับจางสงมอบงานเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา (หลังส้ินสุดสัญญา มีคาปรับ) ศึกษาตาม Flow Chart : 3

ขั้นตอนที่ 10   สงภายในระยะเวลาที่กำหนด เจาหนาที่พัสดุลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณแจงผูควบคุมงาน

ตรวจสอบความถูกตอง และเสนอประธานคณะกรรมการฯ ทราบ ดำเนินการตอไป

ขอสังเกต  

         1)  ผูรับจางตองมีหนังสือแจงสงมอบใหแกหนวยงานที่จัดหา (สงงานสารบรรณ เจาหนาที่ หรือผูควบคุม

งานกอสราง ในวันนั้นทันที เวนแตจะไมสามารถดำเนินการไดทัน ก็ใหลงรับในวันทำการถัดไป และใหสงมอบใหแก

ผูควบคุมงานตอไป

         2)  สำหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใหนับเปน “วันทำการ”
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งานจางกอสรางแบบราคาเหมารวม (Lump Sum)

ทุกราคาคางาน 3 วัน 3 วัน 3 วัน 3 วัน

ราคาคางาน
งวดงาน งวดสุดทาย

ผูควบคุมงาน

งวดงาน ตรวจรับงาน (งวดสุดทาย)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง

         3)  การนับวันดำเนินการของผูควบคุมงาน/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง จะเร่ิมนับถัดจาก

วันท่ีผูควบคุมงานไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจาง และผูควบคุมงานไดดำเนินการเสร็จ รายงานใหประธานคณะกรรมการฯ 

ทราบตามลำดับ

         กรณีท่ีผูควบคุมงานไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจางไวเพ่ือตรวจสอบแลว จึงนำไปสงมอบใหกับผูวาจาง 

การกระทำของผูควบคุมงานดังกลาวถือไดวาเปนการกระทำแทนผูวาจาง ดังน้ันตองถือวาวันท่ีสวนราชการไดรับการสงมอบงาน

จากผูรับจาง เปนวันเดียวกับวันท่ีผูควบคุมงานไดรับหนังสือดังกลาว สำหรับกรณีการมีหนังสือสงมอบงานใหกับผูควบคุมงาน 

ผูควบคุมงานควรออกหลักฐานการรับหนังสือดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย

         ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 

ขั้นตอนที่ 10.1 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง รับทราบ (จะเริ่มนับถัดจากวันที่ ผูควบคุมงาน

รายงาน) นัดคณะกรรมการ / ผูควบคุมงาน /ผูรับจาง/ เจาหนาที่ / หัวหนาเจาหนาที่ /ตรวจรับงานกอสราง ระยะเวลา

ในการตรวจรับงาน (ใหนับเปนวันทำการ) ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1305/ว5855 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2544

ขอสังเกต

 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง กรณีครบองคประชุม ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรับงาน 

การออกเสียงและลงมติในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง จะตองเปนมติที่เปนเอกฉันท ไมใชเสียงขางมาก 

ระเบียบฯ ขอ 27 วรรคสอง

 2. กรณีหากประธานกรรมการไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได

     - ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งประธานกรรมการคนใหมเปนประธานกรรมการแทน

     - ใหดำเนินการโดยทันที

     - แลวดำเนินการตอใน ขอ 1

 3. องคประชุม หมายถึง การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของคณะกรรมการ เชน กรรมการมี 5 คน มาตรวจรับงาน 3 คน โดยประธานกรรมการตองอยูดวยทุกครั้ง ถือวาครบ

องคประชุม ตามระเบียบฯ ขอ 27

 4. มติเอกฉันท หมายถึง มติตามองคประชุม ซึ่งกรรมการมาครบองคประชุมแตไมครบองคประกอบ คือ อาจมีคน

ขาดการประชุมแตเกินกึ่งหนึ่งก็ครบองคประชุมแลวประชุมได เชน กรรมการมี 5 คน มาตรวจงาน 3 คน มติเอกฉันท คือ 

3 เสียงไมใช 5 เสียง และกรรมการทานใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทำบันทึกแยงลงนามในการประชุม แตไมให

ลงนามในมติวาเห็นชอบ ในรายงานการประชุม 

ขั้นตอนที่ 10.2   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง (ไมครบองคประชุม) ดำเนินการตรวจรับงานจางกรณี

ประธานกรรมการไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งประธานกรรมการคนใหมเปนประธาน

กรรมการแทน

ขั้นตอนที่ 11 สงมอบหลังสิ้นสุดสัญญา 

  - การสงมอบงานเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา (มีคาปรับ) ศึกษาตาม Flow Chart : 3
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ขั้นตอนที่ 12  คณะกรรมการมีมติเห็นวาไมถูกตองตามแบบรูปรายการสัญญาจางกอสราง

         12.1 เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึกรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและจัดทำ

หนังสือแจงผูรับจางแกไขและสงมอบงานใหม รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ 

ขอสังเกต       1. การแจงผลวาการตรวจรับกรณีมีประเด็นที่แกไขตองแจงผูรับจางใหครบทุกประเด็น

         2. แสดงหลักฐานภาพถายเนื้องานในงวดงานที่ตรวจรับ

         12.2 กรณีมีการสงมอบงานกอสรางใหมใหดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 13  กรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทำความเห็นแยงไว ขอ 176 (7) โดยเสนอความเห็น

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา หากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว ใหกรรมการฯ 

ผูมีความเห็นแยงนั้นลงนามในใบตรวจรับไวเปนหลักฐาน ตามขอ 176 (6)

         13.1 หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาสั่งการ

         13.2 หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาใหรับ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 14

         13.3 หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาไมรับ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 10.1

ขั้นตอนที่ 14  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีมติเห็นวาถูกตอง เจาหนาที่จัดทำใบรับรองผลงาน

การปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ ใหคณะกรรมการลงลายมือชื่อโดยมอบ ผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ (พัสดุ) 1 ฉบับ 

และหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ (ถามี) เจาหนาที่ (พัสดุ) ตองดำเนินการตรวจรับในระบบ e-GP และ

ตรวจรับในระบบ GFMIS 

ขั้นตอนที่ 15  รายงานผลการตรวจรับงานจางเสนอหัวหนางานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ทราบ ขอ 176 (6) 

ขอสังเกต       ในกรณีสงมอบงานงวดสุดทาย ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำปายช่ืออาคารตามมาตรฐานการกอสรางป 2553 

กองแบบแผน หนา 13  

ขั้นตอนที่ 16  การตรวจรับงานกอสรางระหวางงวด หนวยงานของรัฐตองมีการคิดคำนวณเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 

ทุกงวดงาน ศึกษาตาม Flow Chart : 17, 18

ขั้นตอนที่ 17  เจาหนาท่ี (พัสดุ) สงเอกสารใหกลุมงานการเงิน เจาหนาท่ีการเงินเสนอหัวหนาหนวยงานผูเบิก พิจารณาอนุมัติ 

เมื่อไดรับอนุมัติ จึงจัดทำเอกสารการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ที่หนวยเบิกจาย ใหสำนักงานคลังจังหวัดปลดบล็อก 

เพื่อจายเงินใหกับผูรับจาง ภายใน 5 วันทำการ 

ขอสังเกต      หัวหนาหนวยงานผูเบิก หมายถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลัง 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 ขอ 4, ขอ 10, ขอ 11, ขอ 28, ขอ 45 

ขั้นตอนที่ 18  เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบฯ 

ขอ 16

ขั้นตอนที่ 19  การดำเนินการภายหลังกอสรางแลวเสร็จ

         1. การข้ึนทะเบียนส่ิงปลูกสรางท่ีราชพัสดุทำหนังสือแจงสำนักงานธนารักษพ้ืนท่ีฯ ตามกฎกระทรวงวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

         2. การลงทะเบียนรายการครุภัณฑที่เปนสวนควบกับอาคารอางอิงราคาจากใบแสดงปริมาณงาน (BOQ) 

แนบทายสัญญา

         3. การควบคุม/เก็บรักษา สัญญาพรอมแบบแปลนรายละเอียดใหกับผูรับผิดชอบ ดังนี้

   3.1 ชุดที่ 1 ตนฉบับเก็บไวที่กลุมงานพัสดุ

   3.2 ชุดที่ 2 สำเนาเก็บที่ฝายอาคารสถานที่ (กลุมงานบริหารทั่วไป)

   3.3 ชุดที่ 3 สำเนาเก็บที่ชางผูปฏิบัติงาน (กลุมงานโครงสรางพื้นฐานฯ)

   3.4 สงมอบพื้นที่/กุญแจ/อุปกรณที่เกี่ยวของ ใหกับหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาล
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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         4. การขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ศึกษาตาม Flow Chart : 17, 18

         5. การออกหนังสือรับรองผลงานออกใหในกรณีที่ผูรับจางรองขอ และตองเปนคูสัญญาหลักเทานั้น 

   ขอสังเกต    - การออกหนังสือรับรองผลงานใหกับผูรับจางที่ขอ มีเงื่อนไขคือ

           1) ตองเปนโครงการกอสรางสัญญาเดียวทั้งโครงการ

           2) ผูรับจางทำการกอสรางแลวเสร็จตามแบบรูปรายการ

           3) คณะกรรมการตรวจรับไดรับมอบงานงวดสุดทายเปนที่เรียบรอยแลว

         6. ตลอดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรองตามสัญญา ผูรับจางตองรับผิดชอบ (ตามระยะเวลา

รับประกันความชำรุดบกพรองตามสัญญา 2 ป นับตั้งแตสงมอบงานครั้งสุดทาย)

         7. ความรับผิดชอบของผูรับจาง ในระยะเวลาการรับประกัน (กรณีผูรับจางเขาซอมแซม และไมเขาซอมแซม) 

ศึกษาตาม  Flow Chart : 5, 6

         8. การตรวจสอบความชำรุดบกพรอง กอนคืนหลักประกันสัญญา ตาม Flow Chart : 7

   ขอสังเกต 

   1) การตรวจสอบความชำรุดบกพรองกอนคืนหลักประกันสัญญาควรตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการฯ 

       ซึ่งมีผูมีคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญรวมเปนคณะกรรมการดวย

   2) แจงผูรับจางใหมาดำเนินการซอมแซมในระยะเวลารับประกัน ตองแจงกอนระยะเวลารับประกันส้ินสุด 

       หากแจงภายหลัง จะไมสามารถบังคับกับผูรับจาง ใหปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย

       ปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 

       12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพรอง

       กอนการคืนหลักประกันสัญญา

   3) เหตุชำรุดบกพรองคือ

       - ใชงานไมถูกตอง

       - ทำงานไมเรียบรอย

       - ทำงานไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพชาง

         9. การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 170 (2) ใหหนวยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ำประกันโดยเร็ว 

และอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1.4 Flow Chart : 1 การจ�ายเง�นล�วงหน�า
ระเบียบข�อ 89 (4)

หนวยงานของรัฐ กำหนดใหมีการจายเงินลวงหนาตามสัญญาจางกอสราง

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

หนวยงานของรัฐ ไดรับหนังสือจากผูรับจางขอรับเงินคาจางลวงหนา ขอ 89 (4) โดยผูรับจางตองวาง

หลักประกันการขอรับเงินคาจางลวงหนา อยางใดอยางหนึ่งมาค้ำประกันเงินที่รับลวงหนา ดังนี้ 

      พันธบัตรรัฐบาลไทย

      หนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศไทย                

      มาค้ำประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น

      (กรณี หลักประกัน เปน พันธบัตรรัฐบาลไทย และหนังสือค้ำประกัน เจาหนาที่พัสดุตองทำหนังสือ

      ถึงสถาบันการเงินตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกตอง (แบบฟอรม 21)

เจาหนาที่ (พัสดุ) ทำบันทึกผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ / ผูไดรับมอบอำนาจ

พิจารณา (แบบฟอรม 22)

เริ่มตน

สิ้นสุด

หนวยงานของรัฐคืนหนังสือค้ำประกันการจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง

บันทึกขอความ (แบบฟอรม 23) และหนังสือสง (แบบฟอรม 24)

เจาหนาที่ (พัสดุ) / หัวหนาเจาหนาที่ จัดทำใบสั่งจางในระบบ GFMIS  (บส.01)

และแจงกลุมงานการเงินดำเนินการ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/
ผูรับมอบอำนาจ พิจารณา

หนวยงานของรัฐดำเนินการหักเงินที่ไดจายลวงหนา จากคาจางในแตละงวดจนครบถวนตามจำนวนเงิน

ที่จายลวงหนา (ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจาง)

ผูรับจางทำหนังสือขอคืนหลักประกันการจายเงินลวงหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

1

2

3

4

5

6

7

8
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ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานของรัฐ กำหนดใหมีการจายเงินลวงหนาตามสัญญาจางกอสราง 
ขอสังเกต     1) ตามระเบียบขอ 89 การจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจางจะกระทำมิไดเวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวา
มีความจำเปนตองจาย ก็ใหระบุในประกาศ เอกสารเชิญชวนใหชัดเจนและไปกำหนดไวในสัญญาใหสอดคลองกันตอไป
       2) ใหจายไดไมเกินรอยละ 15 ของราคาจัดซื้อจัดจาง
       3) การหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาในแตละงวดรอยละไมนอยกวาจำนวนรอยละตามท่ีกำหนดการจายเงิน
ลวงหนา จนกวาจะครบตามจำนวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวน คาจางงวดสุดทายจะหักไวเปน
จำนวนเงินเทากับจำนวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด 
ขั้นตอนที่ 2  หนวยงานของรัฐไดรับหนังสือจากผูรับจางขอรับเงินลวงหนา ระเบียบขอ 89 (4)                     
       โดยผูรับจางจะตองวางหลักประกันการขอรับเงินคาจางลวงหนา เทากับจำนวนเงินลวงหนาท่ีขอรับซ่ึงระเบียบ
กำหนดใหใช อยางใดอยางหนึ่ง มาค้ำประกันเงินที่รับลวงหนา ดังนี้
       1. พันธบัตรรัฐบาลไทย
       2. หนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศไทย มาค้ำประกัน
เงินที่รับลวงหนาไปนั้น
       หลักประกันการรับเงินลวงหนา ระเบียบ ขอ 172 
       -  กำหนดใหนำหลักประกันมาวางเทากับมูลคาของเงินที่ตองหัก (เทากับจำนวนที่รับลวงหนา) และคูสัญญา
          สามารถคืนหลักประกันแคบางสวนได จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาดวย
       หลักเกณฑการใชเงินคาจางลวงหนาของผูรับจาง ผูรับจางจะตองใชเงินคาจางลวงหนาเพื่อเปนคาใชจาย
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้น
ในทางอ่ืน ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาน้ันคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
ไดทันที
       เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขางตน
ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกำหนด 15 วัน 
ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจาง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที คูมือ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน กอสรางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิมพครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2562 หนา 55 ขอ 8.2
ขอสังเกต     1. เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการตรวจสอบหลักประกันการจายเงินลวงหนา โดยมีหนังสือถึงสถาบันการเงิน
เพ่ือรับรองความถูกตองของหลักประกันการจายเงินลวงหนาจริง และตองไดรับการยืนยันจากสถาบันการเงินกอนดำเนินการ
ขออนุมัติจายเงินลวงหนา
       2. กรณีผูรับจางขอเบิกเงินลวงหนาภายหลังมีการสงมอบงานแลวในบางงวด สามารถกระทำไดในอัตรารอยละ
ตามท่ีกำหนดการจายเงินลวงหนาของวงเงินท่ีเหลือตามสัญญา แตตองหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา ใหครบตามจำนวนเงิน
ที่ผูรับจางไดรับไปแลวกอนการสงมอบงานงวดสุดทาย
ขั้นตอนที่ 3  เจาหนาท่ี (พัสดุ) ทำบันทึกเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูท่ีไดรับมอบอำนาจ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณาการขออนุมัติการจายเงินคาจางลวงหนา
ขั้นตอนที่ 5  เจาหนาที่ (พัสดุ) / หัวหนาเจาหนาที่ จัดทำ PO เขาระบบ GFMIS แจงกลุมงานการเงินดำเนินการ
      กลุมงานการเงินดำเนินการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว158 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2559 เร่ือง 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินลวงหนาในระบบ GFMIS Web Online โดยมีเง่ือนไขในการบันทึกเบิกเงินจายลวงหนา
ผาน GFMIS Web Online ดังนี้ 
      1. การบันทึกเบิกจายเงินลวงหนาตองอางอิงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) เสมอ
      2. ใบส่ังซ้ือส่ังจางท่ีนำมาเบิกจายลวงหนา ตองสรางผาน GFMIS Web Online และตองระบุมูลคาเงินจายลวงหนา

1.5 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 1 การจ�ายเง�นล�วงหน�า
ระเบียบข�อ 89 (4)
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      3. ตองบันทึกเบิกจายเงินลวงหนากอนการบันทึกตรวจรับงาน
      4. ตองบันทึกเบิกจายเงินลวงหนาดวยจำนวนเงินเทากับที่ระบุไวในใบสั่งซื้อสั่งจาง
      5. การจายเงินลวงหนาจะเปนการจายตรง ไปยังบัญชีผูรับจาง
ขั้นตอนที่ 6  หนวยงานของรัฐดำเนินการหักเงินที่ไดจายลวงหนา จากคาจางในแตละงวดจนครบถวนตามจำนวนเงิน
ขอสังเกต     1) เงื่อนไขการใชจาย และการใชคืนเงินลวงหนา
          ตามสัญญาใหกำหนดเงื่อนไขการใชจาย และการใชคืนเงินลวงหนา สรุปไดดังนี้
          (1) ผูรับจางจะตองใชจายเงินลวงหนาเพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเทานั้น หากใชจายไปในทางอื่น 
    ผูวาจางอาจเรียกเงินลวงหนาคืนหรือบังคับแกหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาไดทันที
          (2) หากผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา เพ่ือพิสูจนวานำไปใชงาน
    ตามสัญญาจริง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงหากไมอาจแสดงหลักฐานภายในกำหนด ผูวาจาง
    อาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจาง หรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
          (3) เงินจำนวนใดๆ ท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชำระหน้ีหรือเพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา 
    ผูวาจางจะหักเอาจาก เงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจาง กอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
          (4) กรณีบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจำนวนเงินที่ผูรับจางจะไดรับหลังจากหัก
    ชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจาก
    วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
       2) สำหรับกรณีท่ีผูรับจางรองขอใหผูวาจางคืนหลักประกันการจายเงินลวงหนาตามสัดสวนของงวดงานท่ีสงมอบ
และตรวจรับไปแลว เปนการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีสัญญากำหนดไว จึงไมสามารถกระทำได แตเพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมและไมทำใหทางราชการเสียประโยชน ผูวาจาง ยอมสามารถที่จะพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อคืน
หลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง โดยปรับลดวงเงินค้ำประกันเงินลวงหนา ตามงวดและจำนวนหลักประกันเงินลวงหนา
ที่ตองมีตามจริง 
ขั้นตอนที่ 7  ผูรับจางทำหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา เจาหนาที่พัสดุลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
ขอสังเกต     1. หลักประกันการจายเงินลวงหนา คือ กรณีที่ผูรับจางจะขอรับเงินลวงหนาจายไดไมเกิน 15% ของราคา
งานจางไปจากหนวยงานของรัฐเพื่อเปนทุนเบื้องตน ในการตระเตรียมงานจางที่จะจัดหามา โดยจะตองนำหลักประกัน
เทาจำนวนเงิน 15% น้ันมามอบใหสวนราชการไวสำหรับหลักประกันผลงานน้ัน สวนราชการจะหักออกจากเงินคาจางตาม
จำนวนเปอรเซ็นตในสัญญาแตละงวดงานนั้นๆ เพื่อใชเปนการประกันผลงานในงวดนั้นๆ หากผลงานงวดใดชำรุดบกพรอง 
กอนรับงานงวดสุดทาย สวนราชการก็สามารถนำเงินหลักประกันผลงานน้ันมาใชจายเปนคาแกไขหรือซอมแซมท่ีชำรุดหรือ
บกพรองน้ันได เม่ือสวนราชการหักไวก่ีงวดหรือจำนวนหน่ึง ผูรับจางก็สามารถขอคืนเงินจำนวนท่ีหักไวน้ันไปได แตผูรับจาง
จะตองนำหลักประกันเทาจำนวนที่ขอคืนมามอบใหสวนราชการไวเปนหลักประกัน
       2. การหักคืนเงินลวงหนาและการคืนหลักประกัน
          1) สำหรับสัญญาที่เปนสัญญาตอหนวย (Unit Cost) 
    ผูวาจางจะหักคืนเปนจำนวนรอยละของคาจางในแตละเดือน (เชน 20% หรือ 25%) จนกวาจำนวนเงิน
    ท่ีหักไวจะครบตามจำนวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนา
    ใหแกผูรับจาง เมื่อผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบตามจำนวนเงินลวงหนาที่ผูรับจางรับไป
          2) สำหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม (Lump sum)
    หากการจายเงินคาจางงวดท่ี 2 เปนการจายตามผลงานของผูรับจางในสวนท่ีปฏิบัติงานเกินกวาจำนวน
    เงินลวงหนา ผูวาจางจะตองคืนหลักประกันเงินลวงหนาพรอมกับการจายเงินคาจางงวดที่ 2 แตถา
    การจายคาจางงวดท่ี 2 เปนการจายตามผลงานของผูรับจางโดยเฉล่ีย หักเงินลวงหนาออกตามสวนของ
    คาจางในแตละงวด ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาพรอมกับการจายเงินคางานงวดสุดทาย
ขั้นตอนที่ 8  หนวยงานของรัฐคืนหนังสือค้ำประกันเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง
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1.6 Flow Chart : 2  การโอนสิทธิเร�ยกร�อง
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�หมวด 4  มาตรา 303 – 313
(หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0526.5/ว.110 ลงวันท่ี 3 พฤศจ�กายน 2541 และหนังสือคณะกรรมการ
ว�นิจฉัยป�ญหาการจัดซื้อจัดจ�างและการบร�หารพัสดุภาครัฐ  ด�วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562)

หนวยงานของรัฐไดรับหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองเงินคากอสรางของผูรับจางท่ีเปนคูสัญญาของหนวยงาน
ของรัฐ พรอมเอกสารหลักฐานการโอนสิทธิฯ เจาหนาที่ (พัสดุ) นำหนังสือลงรับพรอมประทับตราและลงทะเบียน
ตามระเบียบงานสารบรรณ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูที่ไดรับมอบอำนาจเพื่อทราบ

1. เบิกจายในระบบ GFMIS ใหแกเจาหน้ีตามท่ีระบุในสัญญาตามปกติ แตใหหนวยงานของรัฐจายเงินดังกลาวใหแก
    ผูรับโอนสิทธิโดยตรง
2. เรียกหลักฐานแสดงการโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา การจายเงิน และใหสง
    สำเนาหนังสือการโอนสิทธิเรียกรองใหกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
3. การจายเงินใหกับผูรับโอน ไมวาจะครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ผูรับโอนตองออกใบเสร็จรับเงินเทาจำนวนเงินสุทธิ
    ที่ไดรับจากหนวยงานผูเบิก (นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.) โดยระบุวาเปนการรับเงินตามสิทธิเรียกรองของ
    .......(ผูโอนสิทธิ)........
4. หนวยงานของรัฐตองหมายเหตุ รายละเอียดใบเสร็จรับเงินระบุวา เปนการจายเงินตามหลักฐานแสดงการโอนสิทธิ
    เรียกรองของผูรับจาง.......ตามสัญญาจาง เลขที่............. ลงวันที่..................
5. จายเงินใหผูรับโอนแลว ใหดำเนินการดังนี้
    5.1 ออกใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จาย สำหรับกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรอง ตนฉบับ ใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ 
        สำเนา 1 ฉบับสงใหสรรพกรจังหวัด
    5.2 บันทึกสำเนาใบรับรองการหักเงิน ณ ท่ีจายท่ีหนวยงานของรัฐออกใหผูโอนเปนหลักฐานในการตรวจบันทึก
        บัญชี โดยวิธีการบันทึกรายการบัญชีใหบันทึกเชนเดียวกับรายงานปกติ

เจาหนาที่การเงินดำเนินการ

1. เจาหนาที่ (พัสดุ) ทำบันทึกผานหัวหนาเจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจทราบ และ
    ลงนามหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิใหกรมสรรพากร หรือสรรพากรจังหวัดฯ (แบบฟอรม 25)
2. สงสำเนาหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิการรับเงินใหกรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด เพื่อทราบ 
    (แบบฟอรม 26) (หนวยงานของรัฐ ไมตองแจงความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกรองใหผูรับโอนทราบ)
3. จัดทำแบบเปล่ียนแปลงขอมูลหลักผูขายในสวนของขอมูลผูรับเงินแทน (แบบฟอรม 27 กรมบัญชีกลางกำหนด)
    เสนอหัวหนาหนวยงานผูเบิก (นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.) สงคลังจังหวัดเปนผูดำเนินการ
4. ทำหนังสือแจงกลุมงานการเงิน ดำเนินการ

เจาหนาที่ดำเนินการ

เริ่มตน

สิ้นสุด

1

2

3
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานของรัฐไดรับหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองเงินคากอสรางของผูรับจางที่เปนคูสัญญา

ของสวนราชการ พรอมเอกสารหลักฐานการโอนสิทธิฯ เจาหนาที่นำหนังสือลงรับพรอมประทับตราและลงทะเบียนตาม

ระเบียบงานสารบรรณ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ ผูที่ไดรับมอบอำนาจเพื่อทราบ

ขอสังเกต 

 1. การโอนสิทธิเรียกรอง คือการที่เจาหนี้ตกลงยินยอมโอนสิทธิที่เรียกใหลูกหนี้ชำระหนี้ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง 

มีผลใหบุคคลผูรับโอนเขามาเปนเจาหนี้คนใหมแทนเจาหนี้เดิมมีสิทธิ์เรียกใหลูกหนี้ชำระหนี้ได เชนเจาหนี้เดิมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 194

 2. เอกสารหลักฐานการโอนสิทธิ์ ประกอบดวย

     - หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิ์เรียกรอง

     - หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูรับโอน (สถาบันการเงิน เชน ธนาคาร)

     - เลขประจำตัวผูเสียภาษีผูรับโอน

     - หนังสือการรับรองการจดทะเบียน

     - เลขที่บัญชีของผูรับโอน (ตองเปนบัญชีที่แสดงความเคลื่อนไหว)

ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาที่ดำเนินการ

       1. เจาหนาที่(พัสดุ) ทำบันทึกผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผูรับมอบอำนาจทราบ 

และลงนามหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิ์ใหกรมสรรพกร หรือสรรพกรจังหวัด

       2. สงสำเนาหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิการรับเงินใหกรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด 

เพื่อทราบ (หนวยงานของรัฐไมตองแจงความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกรองใหผูรับโอนทราบ)

       3. จัดทำแบบเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายในสวนของขอมูลผูรับเงินแทน เสนอหัวหนาหนวยงานผูเบิก 

(นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.)  สงคลังจังหวัดเปนผูดำเนินการ

       4. ทำหนังสือแจงกลุมงานการเงินดำเนินการ 

ขอสังเกต 

 1. แนวปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีใหถือปฏิบัติ ตามหนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว144 ลงวันท่ี 25 มี.ค. 62 ไดกำหนด 

แนวทางปฏิบัติไวดังนี้

     ก) เมื่อผูรับจางไดบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางตามสัญญา เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับหนังสือ 

         บอกกลาวแลว หนวยงานของรัฐไมตองแจงความยินยอมในการโอนสิทธิ์ใหผูรับโอนทราบ

     ข) จากการท่ีหนวยงานของรัฐมิไดแสดงความยินยอม ยอมกอใหเกิดผลตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

         มาตรา 308 วรรค 2 โดยหนวยงานของรัฐสามารถยกขอตอสูตามสัญญาที่มีอยูกับผูรับจาง ซึ่งเปนผูรับโอน

         ข้ึนตอสูกับผูรับโอนสิทธิเรียกรองได ดังน้ันกรณีน้ีหนวยงานของรัฐจึงสามารถใชสิทธิตามเง่ือนไขของสัญญา

         ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในขอ 12 วรรคสอง เพื่อนำเงินคาจางตามสัญญามาจายใหแกลูกจาง

         ของผูรับจางได

1.7 แนวทางการดำเนินตาม Flow Chart : 2  การโอนสิทธิเร�ยกร�อง
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�หมวด 4  มาตรา 303 – 313
(หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0526.5/ว.110 ลงวันท่ี 3 พฤศจ�กายน 2541 และหนังสือคณะกรรมการ
ว�นิจฉัยป�ญหาการจัดซื้อจัดจ�างและการบร�หารพัสดุภาครัฐ  ด�วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562)
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 2. ทุกครั้งที่มีการเบิกจายเงินใหเจาหนาที่พัสดุแนบเอกสารการโอนสิทธิเรียกรองประกอบการเบิกจายเงินใหกับ

เจาหนาที่การเงินผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 3  กลุมงานการเงินดำเนินการ

       1. เบิกจายในระบบ GFMIS ใหแกเจาหน้ีตามท่ีระบุในสัญญาตามปกติ แตใหหนวยงานของรัฐจายเงินดังกลาว

ใหแกผูรับโอนสิทธ์ิโดยตรง

       2. เรียกหลักฐานแสดงการโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา การจายเงิน และ

สงสำเนาหนังสือการโอนสิทธิเรียกรองใหกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน

       3. การจายเงินใหกับผูรับโอน ไมวาจะครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ผูรับโอนตองออกใบเสร็จรับเงินเทาจำนวน

เงินสุทธิที่ไดรับจากหนวยงานผูเบิก (นพ.สสจ./ ผอ.รพศ./ ผอ.รพท.) โดยระบุวาเปนการรับเงินตามสิทธิเรียกรองของ

ผูโอนสิทธิ์

       4. หนวยงานของรัฐตองหมายเหตุ รายละเอียดใบเสร็จรับเงินระบุวา เปนการจายเงินตามหลักฐานแสดง

การโอนสิทธิเรียกรองของผูรับจาง ตามสัญญาจางเลขที่.......ลงวันที่......

       5. จายเงินใหผูรับโอนแลว ใหดำเนินการดังนี้

          5.1 ออกใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จาย สำหรับกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรอง ตนฉบับใหแกผูรับจาง 

      1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับสงใหสรรพากรจังหวัด

          5.2 บันทึกสำเนาใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จายที่หนวยงานของรัฐออกใหผูโอนเปนหลักฐานในการตรวจ

      บันทึกบัญชี โดยวิธีการบันทึกรายการบัญชีใหบันทึกเชนเดียวกับรายการปกติ

          5.3 เมื่อไดรับการชำระเงินแลว ผูรับโอนสิทธิตองออกใบเสร็จรับเงินใหกับหนวยงานผูเบิก
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1.8 Flow Chart : 3 การเร�ยกค�าปรับ และสงวนสิทธิ์การเร�ยกค�าปรับ
ระเบียบข�อ 181

สัญญาหรือขอตกลง เมื่อครบกำหนดการสงมอบตามสัญญาโดยผูรับจาง

ไมสามารถสงมอบงานไดแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

เริ่มตน

สิ้นสุด

ผูรับจางรับทราบหนังสือแจงการเรียกคาปรับ

ผูรับจางเพิกเฉย

ไมปฏิบัติตามสัญญา

คณะกรรมการพิจารณา

บอกเลิกสัญญา

ศึกษา Flow chart : 8

ผูรับจางรับทราบและสงหนังสือยินดีปฏิบัติตามสัญญา

ยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ

ผูรับจางสงมอบงาน (เกินกำหนดในสัญญา ใหหนวยงานของรัฐ

“บอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ” ในขณะที่รับมอบงานนั้นดวย

(แบบฟอรม 32, 33) งานคาปรับทั้งสิ้น

หนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงคูสัญญาใหดำเนินการ

ตามสัญญาโดยเร็ว โดยใหคูสัญญากำหนดแผนและ

ระยะเวลาการดำเนินการแลวเสร็จใหสอดคลองกับ

ระยะเวลาที่ลาชาตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

(แบบฟอรม 31)

หนวยงานของรัฐ แจงการเรียกคาปรับตามสัญญาจากผูรับจางทราบภายใน 7 วันทำการ

นับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตัวอยาง (บันทึกเสนอแบบฟอรม 28 และหนังสือ

การเรียกคาปรับแบบฟอรม 29) โดยเจาหนาที่พัสดุสงหนังสือใหผูรับจางทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ และแจงบอกกลาวผูค้ำประกันภายใน 60 วัน

(แบบฟอรม 30)
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 ขั้นตอนที่ 1  สัญญาหรือขอตกลง เมื่อครบกำหนดการสงมอบงานตามสัญญาโดยผูรับจางไมสามารถสงมอบงาน

ไดแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

 ขั้นตอนที่ 2  หนวยงานของรัฐ ดำเนินการแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาจากผูรับจางทราบภายใน 7 วันทำการ

นับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบ ขอ 181 โดยเจาหนาท่ีพัสดุสงหนังสือใหผูรับจางทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนาม

รับทราบเองโดยผูมีอำนาจ และแจงบอกกลาวผูค้ำประกันภายใน 60 วัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับท่ี 21 

พ.ศ. 2558 มาตรา 5

ขอสังเกต  

       1) กรณีท่ีผูรับจางมิไดลงมือทำการกอสรางเลยจนถึงวันบอกเลิกสัญญา สำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยวา กรณีดังกลาว

 เปนเร่ืองท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง ไมใชเร่ืองทำการกอสรางลาชาจึงไมมีชวงระยะเวลาท่ีจะนำมาคำนวณ

 คาปรับได หนวยงานของรัฐจึงไมมีสิทธิปรับผูรับจางตามสัญญา แตหากหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย 

 หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกคาเสียหายได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 215 (ชำระหนี้ไมตรง

 ตามมูลหน้ี), มาตรา 222 (เกิดข้ึนจากการชำระหน้ีโดยตรง) และ มาตรา 391 วรรคทาย และประกอบดวยขอสัญญา

 ที่กำหนดใหเรียกคาเสียหายอื่นๆ ได (คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ห.52/2525 หนา 1477 คำพิพากษาฎีกา

 ที่ 2571/2529)

       2) กรณีสัญญาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดราชการ ตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันที่เริ่มทำการใหม

 ตอจากวันที่หยุดนั้นเปนวันสุดทายของระยะเวลาสัญญา ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/8 

       3) การกำหนดคาปรับ ขอ 162 งานจางที่ตองการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพรอมกับใหกำหนดคาปรับเปนรายวัน

 ในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01 - 0.10 ของราคาคาจางนั้น แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท

       4) วิธีการคิดระยะเวลาเร่ิมตนและระยะเวลาส้ินสุดในการคิดคาปรับตามสัญญา คาปรับ ใหเร่ิมตนคิดคาปรับนับถัดจาก

 วันที่สิ้นสุดสัญญา สวนวันสิ้นสุดการคิดคาปรับ ใหสิ้นสุดเมื่อมีการสงมอบงาน ถูกตองครบถวนตามสัญญาหรือ

 ถึงวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานระบุวางานแลวเสร็จ หรือมีการบอกเลิกสัญญาแลว (จะไมนำระยะเวลาท่ีผูวาจาง

 ดำเนินกระบวนการตรวจรับงาน มาคำนวณคาปรับดวย) (คำวินิจฉัย สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 267/2542, 

 ที่ 131/2534, ที่ 58/2535) และหากวันสิ้นสุดสัญญาเปนวันหยุดทำการ ใหถือวันทำการแรกเปนวันสิ้นสุดสัญญา 

 (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/8)

       5) กรณีสิ้นสุดสัญญา มีคาปรับที่เกิดขึ้นระหวางงวดใหคิดคาปรับและหักชดใชคาปรับที่มีการสงมอบงานแตละงวด 

 หรืองวดสุดทาย และในกรณีที่คาปรับมีมูลคาสูงกวาวงเงินคาจางในงวดนั้น ผูรับจางตองนำเงินมาชำระใหกับ

 หนวยงานของรัฐจนครบถวนตามจำนวนคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายนั้นๆ พรอมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 

 และภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 1 ตามแบบสัญญาจางกอสราง ขอ 19 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

 ขั้นตอนที่ 3  ผูรับจางรับทราบหนังสือแจงการเรียกคาปรับ

 ขั้นตอนที่ 4  ผูรับจางเพิกเฉยไมปฏิบัติตามสัญญา 

 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง พิจารณาบอกเลิกสัญญาจาง ศึกษาตอ Flow chart : 8

 ขั้นตอนที่ 6  ผูรับจางรับทราบ และมีหนังสือยินดีปฏิบัติตามสัญญายินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ 

        - นำหนังสือของผูรับจางไปลงรับตามระเบียบสารบรรณ

1.9 แนวทางดำเนินการตาม Flow Chart : 3 การเร�ยกค�าปรับ และสงวนสิทธิ์
การเร�ยกค�าปรับ  ระเบียบข�อ 181
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



 ขั้นตอนที่ 7  หนวยงานของรัฐ มีหนังสือแจงคูสัญญาใหดำเนินการตามสัญญาโดยเร็ว โดยใหคูสัญญากำหนดแผน

และระยะเวลาการดำเนินการแลวเสร็จใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ลาชาตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

 ขั้นตอนที่ 8  ผูรับจางสงมอบงานหลัง (เกินกำหนดในสัญญา) ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ

ในขณะที่รับมอบงาน รวมคาปรับทั้งสิ้น 

ขอสังเกต

 - ขั้นตอนนี้เปนสาระสำคัญหากไมสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบงาน เมื่อมีการฟองรองทางคดี

   จะไมสามารถเรียกคาปรับจากผูรับจางได (ตองหาผูรับผิดชอบ)

 การแจงเรียกคาปรับและการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ (ขอ 181)

 กรณีท่ีเม่ือครบกำหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา ใหหนวยงานของรัฐรีบแจงการเรียกคาปรับจากคูสัญญา 

และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุหรืองานจาง ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ

หรืองานจางนั้นดวย

 หากหนวยงานของรัฐไมแจงสงวนสิทธ์ิเรียกคาปรับไว หนวยงานของรัฐไมอาจเรียกคาปรับได ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 381 วรรคทาย

ภายใน 7 วันทำการ

นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา - ตรวจรับพัสดุ

- บอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ

ผูรับจางสงมอบงานแจงเรียกคาปรับสัญญาสิ้นสุด
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



1.10 Flow Chart : 4 การงดหร�อลดค�าปรับหร�อการขยายเวลาการก�อสร�าง
ตามมาตรา 102 และระเบียบฯ ข�อ 182 และหนังสือคณะกรรมการว�นิจฉัยป�ญหาการจัดซื้อจัดจ�าง

และการบร�หารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)1405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มค. 62

ผูรับจางมีหนังสือการงด หรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาการกอสราง โดยชี้แจงเหตุผล ดังนี้
1. สาเหตุที่ของด หรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลา
2. สาเหตุ ทำใหเสียเวลา ตั้งแตเมื่อใด ถึงเมื่อใด
3. แตละสาเหตุ ไมสามารถปองกัน หรือแกไขได เพราะเหตุใด
4. ขอขยายสัญญา ในสาเหตุใด เปนเวลากี่วัน
5. แนบเอกสาร และหลักฐานขอขยายเวลา (ถามี)

เจาหนาท่ีพัสดุไดรับหนังสือจากผูรับจาง ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ ผานผูควบคุมงาน เสนอประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อเขาระเบียบวาระการประชุมพิจารณาและลงมติ

เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการแจงคณะกรรมการ / ผูควบคุมงาน / ผูรับจาง / หัวหนาเจาหนาที่ ผูเกี่ยวของประชุม 
เพื่อพิจารณาเหตุในการของดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาการกอสราง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นชอบ / ไมเห็นชอบในการของดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาการกอสราง 
เจาหนาที่พัสดุ จัดทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ /
ผูรับมอบอำนาจพิจารณา (แบบฟอรม 34) และลงนามในหนังสือแจงผูรับจาง (แบบฟอรม 35) และผูค้ำประกัน
สัญญาทราบ (แบบฟอรม 36)

เริ่มตน

1

2

3

4

5

76

8

สิ้นสุด

ไมเห็นชอบ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ /

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

เห็นชอบและลงนามหนังสือ แจงผูรับจาง 

และผูค้ำประกันสัญญาทราบ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

ไมเห็นชอบใหไปดำเนินการตามขั้นตอน 3

เจาหนาที่พัสดุสงหนังสือแจงผูรับจาง และผูค้ำประกันสัญญาทราบ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/

ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ

เห็นชอบ
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 ขั้นตอนที่ 1  ผูรับจางมีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผานผูควบคุมงาน โดยระบุ

รายละเอียดดังนี้

  1. สาเหตุที่ของด หรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลา

  2. สาเหตุ ทำใหเสียเวลา ตั้งแตเมื่อใด ถึงเมื่อใด

  3. แตละสาเหตุ ไมสามารถปองกัน หรือแกไขได เพราะเหตุใด

  4. ขอขยายสัญญา ในสาเหตุใด เปนเวลากี่วัน

  5. แนบเอกสาร และหลักฐานขอขยายเวลา (ถามี)

ขอสังเกต

 1. การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอำนาจ

     ที่จะพิจารณาไดตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามมาตรา 102

  ก) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของทางราชการ

  ข) เหตุสุดวิสัย

  ค) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย

  ง) เหตุอื่นตามกำหนดในกฎกระทรวง

 2. ผูรับจางตองระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นจริง ใน 4 สาเหตุนี้ และตองระบุจำนวนวันที่ขอ งด ลดคาปรับ หรือ

     การขยายเวลาดวย

 3. ในการขอของคูสัญญาดังขอในเหตุ ข) หรือ ค) คูสัญญาจะตองมีหนังสือแจงใหหนวยงานทราบภายใน 15 วัน

     นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง (ขอ 182)

 4. เหตุที่เกิดขึ้นหลังผิดสัญญา แตผูรับจางยังปฏิบัติงานตามสัญญาอยูสามารถนำมาพิจารณา งด ลดคาปรับได

 5. ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในสัญญาดวย

 6. หากมิไดแจงภายใน 15 วัน ตามที่กำหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อของด ลดคาปรับหรือขยายเวลาสัญญา

     ในภายหลังมิได

 ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาท่ีพัสดุไดรับหนังสือจากผูรับจาง ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ ผานผูควบคุมงาน 

เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง เพื่อเขาระเบียบวาระการประชุมพิจารณาและลงมติ

 ขั้นตอนที่ 3  เจาหนาที่พัสดุ  ดำเนินการ

        (1) แจงคณะกรรมการ, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง ลวงหนาอยางนอย 2 วัน กอนการประชุม

        (2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

        (3) เบิกคาตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

 คณะกรรมการ (ครบองคประชุม) ผูควบคุมงาน, เจาหนาที่, หัวหนาเจาหนาที่, ผูรับจาง และผูเกี่ยวของแจง

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเหตุในการของดหรือลดคาปรับ หรือการขอขยายเวลา

การกอสราง และลงมติเอกฉันท (การลงมติทุกเสียงขององคประกอบ เห็นพองตองกันทั้งหมด เรียกวา มติเอกฉันท แตถา

คณะกรรมการทานใดมีความเห็นแยงสามารถนำความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมได)

1.11 แนวทางดำเนินการตาม Flow Chart : 4 การงดหร�อลดค�าปรับหร�อการขยาย
เวลาการก�อสร�าง
ตามมาตรา 102 และระเบียบฯ ข�อ 182 และหนังสือคณะกรรมการว�นิจฉัยป�ญหาการจัดซื้อจัดจ�าง

และการบร�หารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)1405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มค. 62
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพิจารณาผลการของดหรือลดคาปรับ หรือการขอขยายเวลาการกอสราง มีมติเห็นชอบ

หรือไมเห็นชอบในการของดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาการกอสราง เจาหนาที่พัสดุทำบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/รับมอบอำนาจ 

พิจารณาและลงนามหนังสือแจงผูรับจางและผูค้ำประกันสัญญาทราบ 

ขอสังเกต    หลักการ การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาการกอสรางมีหลักคิดพิจารณาได 2 แนวทาง คือ

   1. พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 182

      1.1 หลักการพิจารณาอนุมัติ การงด ลดคาปรับและการขยายเวลาสัญญา

  1) กรณีการพิจารณางดหรือลดคาปรับ ซึ่งเปนการพิจารณาอนุมัติใหในเวลาที่ลวงเลยกำหนดเวลาของ

      สัญญาไปแลวและเปนกรณีที่มีคาปรับเกิดขึ้นแลว

  2) กรณีการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาจะเปนการพิจารณาอนุมัติใหกอนท่ีจะครบกำหนดสัญญา

      และคาปรับยังไมเกิดขึ้น

  3) ตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง ใหอยูดุลพินิจของผูมีอำนาจที่จะพิจารณาไดตามจำนวนวันที่มีเหตุ

      เกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณี

      1.2 แนววินิจฉัย การงด ลดคาปรับ และการขยายเวลาสัญญา

  1) เหตุเกิดจากความผิด ความบกพรองของทางราชการ ซึ่งรัฐมีหลักฐานชัดแจงทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

  2) เหตุสุดวิสัยใหพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 8 ใชกรณีเลยกำหนดสัญญา

      มีคาปรับ

  3) เหตุเกิดจากพฤติการณท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายใหพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพง

      และพาณิชย มาตรา 205 ใชกรณีเลยกำหนดสัญญามีคาปรับ

      1.3 ในเรื่องของการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา งด หรือลดคาปรับ ใหแกผูรับจางนั้นเปนนิติกรรม

  ฝายเดียว และตามสัญญาไดกำหนดใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา งด หรือ

  ลดคาปรับใหแกผูรับจางไดโดยไมตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

   ดังนั้นในหลักการจึงไมจำเปนตองทำสัญญาแกไขเพิ่มเติมกับผูรับจางอีก หนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/1417 

ลงวันท่ี 15 กพ. 43 (ขอเสนอในการปฏิบัติในการขยายเวลาทำการตามสัญญา ตองทำบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติมแนบทายสัญญา 

สวนกรณีงด หรือลดคาปรับ คณะกรรมการเสนอบันทึกขอความเห็นชอบหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา)

   2. พิจารณาการลดหรืองดคาปรับ หรือการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี

      ตามปกติจะกำหนดเพื่อชวยเหลือผูรับจางและแกไขปญหาเปนการเฉพาะคราวเฉพาะเรื่องไป เชน มติคณะ

รัฐมนตรีใหความเห็นชอบมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม

อันเน่ืองมาจากอุทกภัยในภาคใตท่ีเกิดในชวงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2560 (มติ ครม. เม่ือวันท่ี 8 สค. 60) 

และหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว66 ลงวันที่ 6 พค. 54 การใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางอันเนื่องมาจากอุทกภัย เปนตน

      อน่ึง มีขอสังเกต มีมติ ครม.ท่ีมิใชเปนเร่ืองเฉพาะแตเปนการวางหลักเกณฑท่ัวๆ ไปไว เปนมติออกมานานแลว

แตยังไมมีหนังสือออกมายกเลิก และนาจะใชเปนแนวทางในการพิจารณาไดเปนอยางดีนั้นคือ หนังสือกองสารบรรณ

คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 165/2500 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2500 กระทรวงการคลังไดวางหลักการในเร่ืองการผอนผัน

แกผูปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขาย และจางไวดังนี้
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



 2.1 การปฏิบัติตอผูผิดสัญญา ใหยึดหลักปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไวโดยเครงครัด โดยไมมีการผอนผันใดๆ เปนพิเศษ

นอกเหนือไปจากสัญญานอกจากจะเหตุสุดวิสัย ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆ และเปนเรื่องที่ไมอาจคาดหมายได เพราะการที่มี

การผอนผันนอกเหนือไปจากสัญญาที่ทำไวนั้นทำใหสัญญาที่ทำไวไรประโยชนและหมดความหมาย

 2.2 ขออางของผูผิดสัญญาหรือเหตุผลที่ใหพิจารณาผอนผันใหแกผูผิดสัญญานั้นบางครั้ง ไมชอบดวยเหตุผล

ดังตัวอยาง เชน

       -  ขออางเกี่ยวกับฤดูกาล ดินฟาอากาศ หรือภูมิประเทศที่เปนอยูตามธรรมชาติเปนปกติ ของทองที่ เชน 

          อางวาทำงานในฤดูฝนไมสะดวกทำใหงานลาชา หรืออางความกันดารของทองถิ่น เปนตน อุปสรรคเหลานี้

          คูสัญญาของรัฐบาลจะตองรอบรูหรือคาดหมายไวลวงหนากอนที่จะเขาทำสัญญา 

       -  ขออางอันเนื่องมาจากกิจการในหนาที่หรือสวนไดเสีย หรือเนื่องจากความบกพรองของ คูสัญญาของ

          รัฐบาลเอง เชน มีการหาเครื่องมืออุปกรณไมได ราคาวัสดุในตลาดสูงขึ้น หรือไมมีกรรมกรทำงาน สิ่งของ

          ที่ผลิตลดหรือผิดคุณภาพตองหามาเปลี่ยนทำใหเกินกำหนดอายุสัญญา 

       -  ผอนผันใหเพราะมีความเห็นอกเห็นใจคูสัญญา

       -  ผอนผันใหโดยอางวาไมทำใหงานเสีย หรือราชการไมเสียหาย ซึ่งที่จริงสัญญาที่ทำไว ยอมเปนหลักที่

          คูสัญญาตองปฏิบัติใหสำเร็จลุลวงไปทุกประการ มิไดเกี่ยวกับการเสียหายหรือไมเสียหายแกราชการ 

          และถาหากการผิดสัญญานั้นกอใหเกิดการเสียหายแกราชการดวยแลว ก็ยอมจะเรียกรองคูสัญญาชดใช 

          คาเสียหายไดอีกสวนหนึ่งตางหาก

       -  ผอนผันเพราะเห็นวา คาปรับเปนเงินเล็กนอยหรือเกินกำหนดอายุสัญญาเพียงไมกี่วัน

       -  ผอนผันเพราะเห็นวา คูสัญญาไมมีเจตนาบิดพลิ้วเพราะเปนคนไทยหรือเพราะไมเคย ทำผิดสัญญา

       -  ขออางและเหตุผลท่ีกลาวขางตนน้ี จึงไมควรรับฟงหรือนำมาใชเปนทางพิจารณา เพ่ือผอนผันการผิดสัญญา

 2.3 การผอนผันตอสัญญาเพราะเหตุอุปสรรคอันเปนเหตุสุดวิสัยที่สมควรอางได เชน เรือบรรทุกสินคาถูกพายุ 

หรือกรรมกรนัดหยุดงาน เปนตน ควรตองมีหลักฐานมาแสดงประกอบ และผอนผันใหเฉพาะวันและเวลาที่ตองเสียไป

เพราะอุปสรรคที่กลาวนั้นเทานั้น 

 2.4 การใหคูสัญญากระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มเติมจากสัญญาแทนเงินคาปรับที่ผิดสัญญา เปนสิ่งที่ไมพึงกระทำ

 ขั้นตอนที่ 5  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ พิจารณา

 ขั้นตอนที่ 6  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณาแลวเห็นชอบ และลงนามหนังสือแจงผูรับจาง

และผูค้ำประกันสัญญาทราบ

 ขั้นตอนที่ 7  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณาแลวไมเห็นชอบ ดำเนินการแจงผูรับจางและ

ไปดำเนินการขั้นตอนที่ 3

 ขั้นตอนที่ 8  เจาหนาท่ีพัสดุสงหนังสือแจงใหผูรับจางทราบ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือ/ลงนามรับทราบ

โดยผูมีอำนาจ

ขอสังเกต 

 กรณีผูมีอำนาจไดอนุมัติใหงดหรือลดคาปรับ หากมีการขอคืนเงินคาปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดสงเอกสาร

หลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายไดแผนดิน ประเภทคาปรับ แจงเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว29 

ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



1.12 Flow Chat : 5 ความรับผิดชอบของผู�รับจ�างในระยะเวลารับประกันตามสัญญา
ตามระเบียบฯ ข�อ 184 และหนังสือคณะกรรมการว�นิจฉัยป�ญหาการจัดซื้อจัดจ�างและการบร�หารพัสดุ

ภาครัฐ  ที่ กค (กวจ)1405.2/ว259  ลงวันที่ 4 มิย. 61 และ (กวจ)1405.2/ว117  ลงวันที่ 12 มีค. 62

หัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสราง 

(กรณีแตงตั้งคณะกรรมการ แบบฟอรม 37 และแบบฟอรม 38)

ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการ ดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสราง ที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย

หากพบความชำรุดบกพรองของอาคาร

ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการ ดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสราง ที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย

จัดทำรายงานการชำรุดบกพรองเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานเจาหนาที่ และหัวหนาเจาหนาที่

(แบบฟอรม 39 และ 40)

เจาหนาท่ีจัดทำหนังสือจากหนวยงานของรัฐ แจงผูรับจางใหเขาดำเนินการแกไข โดยอางเง่ือนไขการรับประกัน

ความชำรุดบกพรองท่ีระบุในสัญญาโดยกำหนดระยะเวลาใหเขาดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามสัญญา 

(แบบฟอรม 41)

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อทราบและพิจารณา

และลงนามในหนังสือถึงผูรับจาง

เริ่มตน

1

2

3

4

5

6
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



เจาหนาที่สงหนังสือถึงผูรับจางโดยทางไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับ/ลงนามรับทราบโดยผูมีอำนาจ

ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไข

ตามระยะเวลาที่กำหนด 

Flow Chat 6

สิ้นสุด

5

6

8 7

9

10

11

12

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ไมเรียบรอย

เรียบรอย

ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมฯ 

ตรวจสอบผลการดำเนินการ

ซอมแซมแกไข

เจาหนาที่พัสดุทำบันทึกรายงานผลของ

คณะกรรมการ ฯ รายงานผลการตรวจสอบ

หลังผูรับจางทำการแกไขใหผูครอบครองพัสดุ

เพื่อทราบ ผานหัวหนาเจาหนาที่ 

แบบฟอรม 42

หัวหนาหนวยงานของรัฐรับทราบ

ผลการดำเนินการแกไข

สิ้นสุด

ผูรับจางเขาดำเนินการแกไข

ตามระยะเวลาที่กำหนด

ผูรับจางมีหนังสือแจงผลการดำเนินการแกไข

ใหผูวาจางทราบและเจาหนาที่พัสดุนำหนังสือ

ลงรับตามระเบียบสารบรรณ

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง30

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ขั้นตอนที่ 1  หัวหนาหนวยงาน ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสรางและตรวจสอบความ

ชำรุดบกพรองของพัสดุ

ขอสังเกต 

 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 184 

     กำหนดวา ภายหลังสิ้นสุดสัญญา ระหวางที่อยูในระหวางระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรองใหหัวหนา

     หนวยงานผูครอบครองพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบความ

     ชำรุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีไมมีผูครอบครองพัสดุ หรือมีหลายหนวยงานครอบครองใหหัวหนาเจาหนาท่ี

     ซึ่งรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา และครอบครองความชำรุดบกพรองของพัสดุนั้น

 2. ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 184 - 186 

     ไมมีขอความใดวาใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนคืนหลักประกันสัญญาใหเปนหนาที่ของ หัวหนา

     หนวยงานผูครอบครองพัสดุโดยตรง แตในทางปฏิบัติ หัวหนาหนวยงานจะแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ

     สภาพกอนคืนหลักประกันสัญญาก็ได (เปนเรื่องเฉพาะที่)

ขั้นตอนที่ 2  ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการ ดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสรางที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย

หากพบความชำรุดบกพรองของอาคารหรือไดรับรายงานจากหนวยงานผูใชอาคารใหดำเนินการตามระเบียบ ขอ 184, 

ขอ 185 

ขอสังเกต

 1. ในการมอบหมายใหมีผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ ควรจัดทำ

     เปนคำส่ังแตงต้ังเปนลายลักษณอักษร โดยควรแตงต้ังผูมีความรูความเช่ียวชาญรวมดวย เพ่ือจะไดมีผูรับผิดชอบ  

 2. คณะกรรมการในกรณีนี้มิใชคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง แตเปนคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้ง

     ข้ึนมาใหมเพ่ือใหมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพรองของอาคาร/งานกอสราง

 3. ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแล หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมอบหมาย ควรมีการตรวจสอบความชำรุด

     บกพรอง อยางสม่ำเสมอ และตอเนื่องตลอดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพรองตามสัญญาจาง

ขั้นตอนที่ 3  ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการ ดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสรางที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายจัดทำ

รายงาน รายการที่พบความชำรุดบกพรองเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานเจาหนาที่ และหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อจัดทำ

หนังสือถึงผูรับจางใหมาดำเนินการแกไขซอมแซม (สัญญาจาง ขอ 8)

ขอสังเกต

 1. การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพรองกอนคืนหลักประกันสัญญา ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ

     คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว117 

     ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 

1.13 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chat : 5 ความรับผิดชอบของผู�รับจ�าง
ในระยะเวลารับประกันตามสัญญา 
ตามระเบียบฯ ข�อ 184 ตามมาตรา 102 และระเบียบฯ ข�อ 182  และหนังสือคณะกรรมการว�นิจฉัยป�ญหา

การจัดซื้อจัดจ�างและการบร�หารพัสดุภาครัฐ  ที่ กค (กวจ) 1405.2/ว52  ลงวันที่ 31 มค. 62  และ 

(กวจ) 1405.2/ว117  ลงวันที่ 12 มีค. 62
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 2. การจัดทำรายงาน รายการท่ีพบความชำรุดบกพรองควรระบุรายการใหครอบคลุม เพ่ือใหผูรับจางมาดำเนินการ

     แกไขซอมแซมไดครบถวน

 3. การจัดทำหนังสือถึงผูรับจางใหมาดำเนินการแกไขซอมแซม ควรลงทะเบียนไปรษณียตอบรับ

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาที่จัดทำหนังสือจากหนวยงานของรัฐแจงผูรับจางใหเขาดำเนินการแกไข ซอมแซม โดยอางถึงเงื่อนไข

การรับประกันความชำรุดบกพรองที่ระบุในสัญญาจาง โดยกำหนดระยะเวลาใหเขาดำเนินการ และการดำเนินการแกไข

ซอมแซมใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

ขั้นตอนที่ 5  เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อทราบและลงนามในหนังสือถึงผูรับจาง

ขอสังเกต

 การลงนามในหนังสือแจงผูรับจาง ใหมาดำเนินการแกไขซอมแซม ผูลงนามคือหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ

ผูที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบอำนาจใหดำเนินการ ตามคำสั่งมอบอำนาจผูมีอำนาจ

ขั้นตอนที่ 6  เจาหนาที่สงหนังสือถึงผูรับจางโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือลงนามรับทราบโดย

ขั้นตอนที่ 7  ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไขตามระยะเวลาที่กำหนด ใหดำเนินการศึกษาตาม Flow Chart : 6

ขั้นตอนที่ 8  ผูรับจางเขาดำเนินการแกไขซอมแซมความชำรุดบกพรอง ตามระยะเวลาที่กำหนด

ขอสังเกต

 ในระหวางท่ีผูรับจางเขาดำเนินการแกไขซอมแซมความชำรุดบกพรองผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการ ดูแลบำรุงรักษา

อาคาร/งานกอสรางที่หัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมาย ตองเขาทำการตรวจสอบการทำงานของ ผูรับจาง เพื่อใหงาน

แกไขซอมแซมไดคุณภาพ ทั้งวัสดุกอสรางที่ใช และมาตรฐานฝมือชาง ตามระยะเวลาที่กำหนด

 ตามระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจงใหผูรับจางมาดำเนินการแกไข

ซอมแซมความชำรุดบกพรองแลว ผูรับจางไมมาดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 9  ผูรับจางมีหนังสือแจงผลการดำเนินการแกไขใหผูวาจางทราบ เจาหนาที่พัสดุนำหนังสือลงรับตามระเบียบ

งานสารบรรณ

ขั้นตอนที่ 10  ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดำเนินการซอมแซมแกไข

ขั้นตอนที่ 11  เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึกรายงานผลของ คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบหลังผูรับจางทำการ

แกไขใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่

ขั้นตอนที่ 12  หัวหนาหนวยงานของรัฐรับทราบผลการดำเนินการแกไข
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1.14 Flow Chart : 6 ผู�รับจ�างไม�เข�าดำเนินการแก�ไขความชำรุดบกพร�องในระยะเวลา
รับประกันตามระยะเวลาท่ีกำหนด

เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึก (แบบฟอรม 43) และเสนอหนังสือลงนามแจงผูรับจาง (แบบฟอรม 44) ใหเขา

ดำเนินการแกไข ครั้งที่ 2 ทั้งแจงใหผูค้ำประกันทราบ (ถามี) ผานหัวหนาเจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ/ ผูรับมอบอำนาจ โดยหนัสือระบุรายละเอียดดังนี้ 

       1. อางหนังสือแจงผูรับจางเขาดำเนินการแกไขซอมแซม ครั้งที่ 1

       2. เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพรองที่ระบุในสัญญาโดยกำหนดระยะเวลาใหดำเนินการภายใน

 ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

       3. ใหระบุวาหากผูรับจางไมกระทำการดังกลาวภายในกำหนดนับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก

 ผูวาจางหรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกำหนด ผูวาจางมีสิทธิที่จะทำ

 การนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

เริ่มตน

1

2

3

3.1

3.2 4.2

4.1

4

เจาหนาท่ีสงหนังสือถึงผูรับจาง/ผูค้ำประกันทราบ (ถามี)

(ทางไปรษณีลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไข

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด คร้ังท่ี 2

หนวยงานของรัฐดำเนินการจัดหาผูรับจาง

รายอ่ืนเขาดำเนินการซอมแซมแกไขส่ิงชำรุด

บกพรองตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตอไป

ผูรับจางเขาดำเนินการแกไขตามระยะเวลาท่ีกำหนด

และทำหนังสือแจงผลการแกไขใหหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐทราบ

เจาหนาท่ีพัสดุไดรับหนังสือจากผูรับจาง

ลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณ

และแจงผูเก่ียวของ
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กรณีผูรับจางดำเนินการ

ซอมแซมแกไขความชำรุด

บกพรองไมแลวเสร็จหรือ

ไมเรียบรอย ดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 2

สิ้นสุด

3.1

4.1

3.3

4.23.4

3.2

4.5

4.4

4.33.5

เม่ือหนวยงานของรัฐไดจางผูรับจางรายอ่ืนเขาซอมแซม

แกไขความชำรุดบกพรอง เจาหนาที่พัสดุทำบันทึก

รายงานผลและหนังสือแจงผูรับจางเพ่ือชดใชคาแกไข

ซอมแซมคาควบคุมงาน และคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) 

กรณีหลักประกันเปนหนังสือค้ำประกันตองแจงให

ผูค้ำประกันทราบดวย ตามแบบฟอรม 45, 46

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม

เจาหนาที่พัสดุสงหนังสือถึงผูรับจางและหนังสือแจง

ผูค้ำประกันทราบ (ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/

ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

ผูรับจางไมชดใชคาแกไขซอมแซมคาควบคุมงาน

หนวยงานของรัฐจะพิจารณาเสนอใหเปนผูทิ้งงานตอไป

ศึกษาตาม Flow Chart 8.2 การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน

กรณีผูรับจางไดซอมแซมแกไขความชำรุดบกพรอง

เรียบรอยใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/

ผูไดรับมอบหมาย/หัวหนาเจาหนาที่รายงานผล

การซอมแซมแกไขหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ

ผานหัวหนาเจาหนาที่

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

รับทราบผลการดำเนินการแกไข

หัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/

ผูไดรับมอบหมาย/หัวหนาเจาหนาที่ฯ ตรวจสอบ

ผลการดำเนินการซอมแซมแกไข
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ขั้นตอนที่ 1  เม่ือมีการตรวจสอบความชำรุดบกพรองแลวแจงผูรับงาน ใหเขามาดำเนินการซอมแซม กรณีน้ี ผูรับจางไมเขา

ดำเนินการแกไขตามระยะเวลาท่ีกำหนด เจาหนาท่ีพัสดุจัดทำบันทึกและเสนอหนังสือลงนามแจงผูรับจางใหดำเนินการแกไข 

ครั้งที่ 2 / ทั้งแจงใหผูค้ำประกันทราบ (ถามี) ผานหัวหนาเจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ /ผูรับมอบอำนาจ 

โดยหนังสือระบุรายละเอียดดังนี้

       (1) อางถึงหนังสือแจงผูรับจางเขาดำเนินการแกไขซอมแซม ครั้งที่ 1

       (2) เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพรองที่ระบุในสัญญาโดยกำหนดระยะเวลาใหเขาดำเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

       (3) ใหระบุวาหากผูรับจางไมกระทำการดังกลาวภายในกำหนดนับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก 

ผูวาจางหรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกำหนด ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเอง หรือจางผูอ่ืน

ใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาท่ีสงหนังสือถึงผูรับจาง/ผูค้ำประกันทราบ (ถามี) (ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบเอง

โดยผูมีอำนาจ)  

ขั้นตอนที่ 3  ผูรับจางเขาดำเนินการแกไขตามระยะเวลาท่ีกำหนดและทำหนังสือผลการแกไขใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ

       3.1 เจาหนาที่พัสดุไดรับหนังสือจากผูรับจางลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณและแจงผูเกี่ยวของ

       3.2 หัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย/หัวหนาเจาหนาที่ฯ ตรวจสอบผลการดำเนินการ

ซอมแซมแกไข

       3.3 กรณีผูรับจางดำเนินการซอมแซมแกไขความชำรุดบกพรองไมแลวเสร็จหรือไมเรียบรอยใหดำเนินการตาม

ข้ันตอนท่ี 2

       3.4 กรณีผูรับจางไดซอมแซมแกไขความชำรุดบกพรองเรียบรอยใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/

ผูไดรับมอบหมาย/หัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการซอมแซมแกไขใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบผานหัวหนาเจาหนาที่

       3.5 หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจรับทราบผลการดำเนินการแกไข

ขั้นตอนที่ 4  ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไขตามระยะเวลาที่กำหนด ครั้งที่ 2

       4.1 หนวยงานของรัฐดำเนินการจัดหาผูรับจางรายอื่น เขาดำเนินการซอมแซมแกไขสิ่งชำรุดบกพรองตาม

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตอไป

       4.2 เม่ือหนวยงานของรัฐไดจางผูรับจางรายอ่ืนเขาซอมแซมแกไขความชำรุดบกพรอง เจาหนาท่ีพัสดุทำบันทึก

รายงานผลและหนังสือแจงผูรับจางเพ่ือชดเชยใชคาแกไขซอมแซมคาควบคุมงาน และคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) กรณีหลักประกัน

เปนหนังสือค้ำประกันตองแจงใหผูค้ำประกันทราบดวย

 ขอสังเกต ขอ 4.2

 1. การเรียกรองคาเสียหาย จากหลักประกันสัญญา สวนราชการอาจเรียกรองใหผูรับจาง ชำระหนี้ตามสัญญา 

จากหลักประกันสัญญาในกรณีดังนี้

     1) ริบหลักประกันสัญญาเมื่อผูรับจางผิดสัญญาและสวนราชการไดบอกเลิกสัญญา

     2) กรณีผูรับจางไมชำระคาปรับสวนราชการอาจเรียกใหชำระคาปรับจากหลักประกันสัญญาแทนได แตไมเกิน

วงเงินที่กำหนดในสัญญาค้ำประกัน

     3) กรณีงานจางเกิดชำรุดบกพรองภายในเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผูรับจางไมแกไขซอมแซม ผูค้ำประกัน

อาจตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย ในวงเงินที่ทางราชการเสียหายแตไมเกินวงเงินที่กำหนดไวในสัญญาค้ำประกัน

1.15 แนวทางดำเนินการตามข้ันตอน  Flow Chart : 6 ผู�รับจ�างไม�เข�าดำเนินการแก�ไข
ความชำรุดบกพร�องในระยะเวลารับประกันตามระยะเวลาที่กำหนด
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 2. วิธีการเรียกรอง

     1) สวนราชการมีหนังสือแจงผูรับจางใหชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด

     2) ผูรับจางไมชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด

        - กรณีของหลักประกันสัญญาเปนเงิน สวนราชการริบหรือหักชำระหนี้ได

        - กรณีของหลักประกันสัญญาเปนเช็คธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันใหมีหนังสือแจงไปธนาคารภายใน 60 วัน

     3) เมื่อไดเงินมาแลวใหนำเงินนั้นสงเปนรายไดแผนดิน (ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

มาตรา 25) หากใชเงินบำรุงจัดหาใหนำเงินนั้นเขาเปนเงินบำรุง (ระเบียบเงินบำรุง) นับแตวันที่ผูรับจางผิดนัด โดยตองแจง

ไปดวยวา "ผูรับจางผิดนัดชำระหนี้ จึงขอริบหรือหักเงินชดใชหนี้" หรือขอใหสงเงินตามสัญญาหลักประกันแลวแตกรณี

 4.3 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม

 4.4 เจาหนาที่พัสดุสงหนังสือถึงผูรับจางและหนังสือแจงผูค้ำประกันทราบ (ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/

ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

 4.5 ผูรับจางไมชดใชคาแกไขซอมแซม คาควบคุงาน หนวยงานของรัฐจะพิจารณาเสนอใหเปนผูทิ้งงานตอไป

ใหศึกษาตาม Flow Chart 8.2 การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน

หนาที่ตรวจสอบความชำรุดบกพรองกอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา

 ก. มีหนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1002 ว 42 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2532 เร่ือง แนวทาปฏิบัติ การดูแล 

บำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุท่ีอยูในระหวางการรับประกัน กอนคืนหลักประกัน โดยใหดำเนินการ 

ดังนี้

     (1) ใหหัวหนหนวยงานผูครบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา และ

ตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีท่ีไมมีผูครอบครองหรือมีหลายหนวยงานครอบครองใหหัวหนาเจาหนาท่ี

พัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ นั้น

     (2) ในกรณีท่ีปรากฏความชำรุดบกพรองของส่ิงของหรืองานจางภายในระยะเวลาของการค้ำประกันความชำรุด

บกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 1 รีบรายงานหัวหนาหนวยงานขอราชการเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจาง 

ดำเนินการแกไขซอมแซมทันที พรอมใหแจงผูค้ำประกัน (ถามี) ทราบดวย

     (3) กอนสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพรองภายใน

          - 15 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการค้ำประกัน ไมเกิน 6 เดือน หรือ

          - 30 วัน สำหรับหลักค้ำประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาค้ำประกันต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ตรวจสอดวามชำรุดบกพรองของพัสดุ และรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบครั้งหนึ่ง หากพบวามีความชำรุดบกพรอง 

ใหหัวหนาสวนราชการ รีบแจงใหผูขายใหผูขายหรือผูรับจางดำเนินการแกไขหรือซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการ

ค้ำประกันความชำรุดบกพรอง ๆ...

 ข. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางๆ 2560

 ขอ 184 ความวา “ภายหลังจากส้ินสุดสัญญา ระหวางท่ีอยูในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรอง” ใหหัวหนา

หนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพรอง 

เวนแตกรณีท่ีไมมีผูครอบครองหรือมีหลายหนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา

และตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ นั้น

 ขอ 185 ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพรองของพัสดุ ภายในระยะเวลาของการค้ำประกันความชำรุดบกพรอง

ตามสัญญา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ 184 รีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อแจงผูรับจาง ดำเนินการแกไข

หรือซอมแซมทันที พรอมใหแจง ผูค้ำประกัน (ถามี) ทราบดวย.

 ขอ 186 เมื่อดำเนินการตามขอ 185 แลว กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพรองหนวยงาน

ของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพรองของพัสดุ เพื่อปองกันความเสียหาย จากนั้นใหคืนหลักสัญญาตอไป
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 ค. และตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 117 ลว. 12 มีนาคม 2562 ก็วางหลักการและแจงแนวทาง

ปฏิบัติไวเฉกเชนเดียวกันกับรายละเอียดขางตน... และกำหนดไวอีกวา “ใหเจาหนาที่ แจงกำหนดระยะเวลาการค้ำประกัน

ความชำรุดบกพรองตามหลักค้ำประกันใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือหัวหนาเจาหนาที่ทราบ พรอมกับสงมอบ

พัสดุทุกครั้ง..

คำอธิบาย

“ภายหลังสิ้นสุดสัญญา” หมายถึง...

 *** มีการสงมอบพัสดุ หรืองานจางนั้นๆ เสร็จแลว.. และอยูระหวางการค้ำประกันความชำรุดบกพรองของพัสดุ 

จะเปน 1 ป หรือ 2 ป หรือ 6 เดือน ก็แลวแตกรณี ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หมายถึง หัวหนาหนวยงาน 

(ผูอำนวยการกอง/ ผูอำนวย หรือ ผูอำนวยการสวน ฯลฯ หรือผูไดรับมอบหมาย (แลวแตลักษณะโครงสรางของหนวยงาน 

ที่กำหนดไว) มีหนาที่รับผิดชอบ : ดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ

 ***เวนแตพัสดุ ไมมีใครครอบครองหรือหลายหนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาที่ เปนผูรับผิดชอบดูแล 

บำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพรองของแนวทางปฏิบัติ ตาม ว 117 ดังนี้ เมื่อไดตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ ที่ดิน

สิ่งกอสราง) เสร็จแลว ใหเจาหนาที่พัสดุ ทำบันทึกสงมอบพัสดุ ละ....

 (1) ใหเจาหนาที่พัสดุ ทำบันทึกขอความแจงถึง ผูอำนวยการกอง/ ผูอำนวยการสำนัก/ ผูอำนวยการสวน 

(ผูครอบครองพัสดุ) ใหไดรับทราบถึงการ “ครอบครอง และมีหนาที่ดูแลพัสดุนั้นๆ” โดยแจงวา พัสดุนั้นๆ มีระยะเวลา

ค้ำประกันต้ังวันท่ี........วันท่ี..........พรอมแจงดวยวา ทานผูอำนวยการกอง น้ันๆ มีหนาท่ีตามระเบียบ ขอ 184-185 และ 186

 (2) จากนั้น เมื่อใกลจะครบกำหนดการค้ำประกันความชำรุดบกพรอง ก็ใหเจาหนาที่พัสดุ ทำหนังสือสอบถามถึง

การตรวจสอบความชำรุดบกพรองพัสดุกอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา อีกครั้งหนึ่งนี้คือแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบใหมๆ 

ตามระเบียบขอ 184-186 ไมมีขอความใดๆ วาใหแตงตั้งกรรมการตรวจสภาพกอนคืนหลักค้ำประกันแตอยางใด....

 ***ตามระเบียบ 184-186 ไมมีใหแตงตั้งกรรมการ

 ***ใหเปนหนาท่ีหัวหนาหนวยงานผูครบครองพัสดุ มีหนาตรวจสอบสภาพ กอนคืนหลักค้ำประกัน.....จึงตอบ หรือ

บอกกลาววา ผูใด/ทานใด “เปนหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ” ทานน้ันคือผู มีหนาท่ีตรวจสอบความชำรุดบกพรอง

ของพัสดุกอนคืนหลักค้ำประกันสัญญา ..

ตามสัญญา ขอ 8 ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพรองของงานจาง

 เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณและผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีท่ีมีการบอกเลิก

สัญญาตามขอ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางน้ีภายในกำหนด 2 (สอง) ป........ เดือน นับถัดจาก

วันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชำรุดบกพรองหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใช

วัสดุท่ีไมถูกตองหรือทำไวไมเรียบรอย หรือทำไมถูกตองตาม มาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนท่ี

เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น

 หากผูรับจางไมกระทำการดังกลาวภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือวาจาง

หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกำหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจางผูอื่น

ใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

 ในกรณีเรงดวนจำเปนตองรีบแกไขเหตุชำรุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอให ผูรับจางแกไขระยะเวลา

ท่ีกำหนดไวตามวรรคหน่ึงได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชำรุดบกพรองหรือเสียหายน้ันเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซม

ความชำรุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจางตองรับผิดชอบชำระคาใชจายทั้งหมด

 การท่ีผูวาจางทำการน้ันเอง หรือจางผูอ่ืนใหทำงานน้ันแทนผูรับจาง ไมทำใหผูรับจางหลุดพัน จากความรับผิดตาม

สัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือดเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาได
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1.16 Flow Chart : 7 การตรวจสอบความชำรุดบกพร�องก�อนคืนหลักประกันสัญญา
ระเบียบฯ ข�อ 184, ข�อ 185

กอนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพรอง ภายใน 30 วัน หัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/

ผูไดรับมอบหมาย/หัวหนาเจาหนาที่ ดูแลบำรุงรักษาอาคารตรวจสอบความชำรุดบกพรองของอาคาร 

(กรณี แตงตั้งคณะกรรมการแบบฟอรม 47 และ 48)

เม่ือตรวจสอบพบความชำรุดบกพรอง ใหผูมีหนาท่ีรีบรายงานความชำรุดบกพรอง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจ ผานหัวหนาเจาหนาที่ พรอมจัดทำหนังสือแจงผูรับจาง แบบฟอรม 49, 50 ดำเนินการแกไข

หรือซอมแซมทันทีใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ำประกันทราบ (ถามี)

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

พิจารณาลงนามหนังสือแจงผูรับจาง/ผูค้ำประกัน (ถามี)

เจาหนาที่พัสดุสงหนังสือแจงผูรับจาง/ผูค้ำประกัน (ถามี)

 (ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

ผูรับจางเขาดำเนินการแกไข

ตามระยะเวลาที่กำหนด

ผูรับจางมีหนังสือแจงผลการดำเนินการแกไข

ใหผูวาจางทราบและเจาหนาที่พัสดุนำหนังสือ

ลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ

ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไข

ตามระยะเวลาที่กำหนดใหดำเนินการ

ศึกษาตาม Flow chat : 6

สิ้นสุด

เริ่มตน

1

2

3

4

6

7

8

5
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คูสัญญา

มารับตามระยะเวลาที่กำหนด

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ไมเรียบรอยเรียบรอย

ไมมารับตามระยะเวลาที่กำหนด

หนวยงานของรัฐรีบสงตนฉบับหนังสือค้ำประกันใหแกคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับโดยเร็ว

พรอมแจงผูค้ำประกันทราบดวย

หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือแจงพนจากขอผูกพัน

ใหคูสัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในกำหนด 15 วัน

นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว

เจาหนาที่พัสดุทำบันทึกผานหัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบซอมแซมแกไข

ของหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย แบบฟอรม 51 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

เพื่อทราบพรอมทั้งเสนอคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูรับจาง แบบฟอรม 52 และหนังสือแจงผูค้ำประกัน

แบบฟอรม 53

ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

ผลการดำเนินการซอมแซมแกไข

เจาหนาที่ (พัสดุ) เขาดำเนินการปลดภาระผูกพัน

ในระบบ e-GP

ผูมีอำนาจลงนามรับหลักประกัน

สัญญาจากหนวยงานของรัฐ

แจงผูค้ำประกันทราบดวย (ถามี)

7

สิ้นสุด

11.1

11.2

11

10

9

8

12
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ขั้นตอนที่ 1  กอนส้ินสุดระยะเวลา ภายใน 30 วัน หัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย/หัวหนาเจาหนาท่ี 

ดูแลบำรุงรักษาอาคาร/งานกอสรางตรวจสอบความชำรุดบกพรองของอาคาร ขอ 184, ขอ 185 

ขอสังเกต

 หลักประกันสัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุด

บกพรองกอนการคืนหลักประกันสัญญา รายละเอียดดังนี้

 (1) ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบ

ความชำรุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีไมมีผูครอบครองพัสดุ หรือมีหลายหนวยงานครอบครองใหหัวหนาเจาหนาที่ 

รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุนั้น

 (2) ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพรองตามสัญญา 

ใหผูมีหนาที่รีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางดำเนินการแกไข หรือซอมแซมทันที พรอมกับ

แจงใหผูค้ำประกัน (ถามี) ทราบดวย

 (3) กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพรอง 

      1) ภายใน 15 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการค้ำประกันไมเกิน 6 เดือน 

      2) ภายใน 30 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการค้ำประกันตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

 ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ

อีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏวามีความชำรุด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางมาดำเนินการแกไข หรือ

ซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันความชำรุด ตามหลักประกันสัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ำประกัน (ถามี) 

ทราบดวย

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อตรวจสอบพบความชำรุดบกพรอง ใหผูมีหนาที่รีบรายงานความชำรุดบกพรองเสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ผานหัวหนาเจาหนาที่ พรอมจัดทำหนังสือแจงผูรับจาง ดำเนินการแกไขหรือซอมแซมทันที

ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ำประกันทราบ (ถามี) 

ขั้นตอนที่ 3  เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณาลงนามหนังสือแจงผูรับจางหรือผูค้ำประกัน (ถามี)

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาท่ีสงหนังสือแจงผูรับจาง/ผูค้ำประกัน (ถามี) (ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือลงนามรับทราบเอง

โดยผูมีอำนาจ)

ขั้นตอนที่ 5  ผูรับจางไมเขาดำเนินการแกไขตามระยะเวลาที่กำหนดใหดำเนินการศึกษาตาม Flow chat : 6

ขั้นตอนที่ 6  กรณีผูรับจางเขาดำเนินการแกไขตามระยะเวลาที่กำหนด 

ขั้นตอนที่ 7  ผูรับจางมีหนังสือแจงผลการดำเนินการแกไขใหผูวาจางทราบและเจาหนาท่ีพัสดุนำหนังสือลงรับตามระเบียบ

งานสารบรรณ

ขั้นตอนที่ 8  ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดำเนินการซอมแซมแกไข หากไมเรียบรอยใหดำเนินการ

ตามขั้นตอนที่ 3

1.17 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน  Flow Chart : 7 การตรวจสอบความชำรุด
บกพร�องก�อนคืนหลักประกันสัญญา
ระเบียบฯ ข�อ 184, ข�อ 185
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ขั้นตอนที่ 9  หากเรียบรอย ใหเจาหนาที่พัสดุทำบันทึกผานหัวหนาเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบซอมแซมแกไข

ของหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุหรือผูไดรับหมอบหมาย หลังผูรับจางทำการแกไขเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

เพื่อทราบ พรอมทั้งเสนอหนังสือคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูรับจางและหนังสือแจงผูค้ำประกัน

ขั้นตอนที่ 10  หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือแจงพนจากขอผูกพัน ใหคูสัญญามารับ

หลักประกันสัญญาคืนภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว

ขอสังเกต 

 1) ราชการจะคืนหลักประกันสัญญาโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางเมื่อพนขอผูกพันตามสัญญาแลว

 2) ใหหนวยงานคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูค้ำประกันตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 170 (2) และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว8608 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2544

ขั้นตอนที่ 11  การรับหลักประกันสัญญาคืนของคูสัญญา 

        11.1 กรณีคูสัญญามารับหลักประกันสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใหผูมีอำนาจลงนามรับหลักประกัน

สัญญาจากหนวยงานของรัฐ และดำเนินการแจงผูค้ำประกันทราบดวย (ถามี)

        11.2 กรณีคูสัญญาไมมารับหลักประกันสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด หนวยงานของรัฐรีบสงตนฉบับ

หนังสือค้ำประกันใหแกคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับโดยเร็วพรอมแจงผูค้ำประกันทราบดวย

ขั้นตอนที่ 12  เจาหนาที่ (พัสดุ) เขาดำเนินการปลดภาระผูกพันในระบบ e-GP
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การบอกเลิกสัญญาจาง มี 2 กรณี

1.  บอกเลิกโดยผลของกฎหมาย

2.  บอกเลิกโดยผลของเงื่อนไขสัญญา

บอกเลิกโดยผลของกฎหมาย

-  พรบ. 60 มาตรา 103

-  ระเบียบพัสดุ 60 ขอ 183

ผูควบคุมงานบันทึกรายงานเสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเมื่อพบเหตุแหงการบอกเลิก

สัญญา แบบฟอรม 54

ประธานคณะกรรมการฯ นัดกรรมการฯ ผูควบคุมงาน เจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี ประชุมพิจารณากรณีบอกเลิก

สัญญา (ผูรับจางไมตองเขารวมประชุม)

บอกเลิกโดยผลของเงื่อนไขสัญญา

-  สัญญาฯ ขอ 7 (ข) วรรค 2

-  สัญญาฯ ขอ 17 วรรค 2

กรณีบอกเลิกสัญญาภายหลังครบกำหนดสัญญา

บอกเลิกสัญญา

กรณีบอกเลิกสัญญากอนครบกำหนดสัญญาในกรณีมีขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณ การกระทำของผูรับจางที่ชัดแจงวาผูรับจางผิดสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจัดทำบันทึกเสนอความเห็นการบอกเลิกสัญญา แบบฟอรม 55 

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

•  อนุมัติใหบอกเลิกสัญญา  

•  ลงนามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาไปยังผูรับจาง แบบฟอรม 56

•  ลงนามแจงสงวนสิทธิคาปรับตามสัญญา แบบฟอรม 57

•  ลงนามเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบฟอรม 58

งานนิติกรตรวจสอบเอกสาร และเสนอความเห็น

6

เริ่มตน

1.18 Flow Chart : 8 การบอกเลิกสัญญา
ตามมาตรา 103 ระเบียบ ข�อ 183

5
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ใหหนวยงานของรัฐ ดำเนินการเสนอ

ลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน ดำเนินการตาม 

Flow chart : 8.2

คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา 

พรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

หนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และ

ดำเนินการออกใบรับคำขอใหไวเปนหลักฐาน และคณะกรรมการฯ 

ตองพิจารณาคำขอนั้นใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่

ไดรับคำขอ หากไมอาจพิจารณาไดทันในกำหนดนั้น ใหขอขยาย 

ระยะเวลาออกไปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไดไมเกิน 15 วัน

นับถัดจากวันครบกำหนดเวลาดังกลาว

เจาหนาที่ (พัสดุ) ทำหนังสือแจงหรือประชุม 

คณะกรรมการฯ ผูควบคุมงาน ดำเนินการ

ใหเจาหนาที่ (พัสดุ) สงหนังสือการบอกเลิกสัญญา 

ทางไปรษณียตอบรับ

ไมตองชดใชคาเสียหายตองชดใชคาเสียหาย
หัวหนาหนายงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

บอกเลิกสัญญา

ผูรับจางรับทราบ

การบอกเลิกสัญญา

ไมบอกเลิกสัญญา

เรียกคาเสียหาย

ไมเรียกคาเสียหาย
คูสัญญาย่ืนคำขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหาย (ภายใน 15 วัน

นับถัดจากวันท่ีไดมีการบอกเลิกสัญญา)

คณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐตองชดใช

คาเสียหายและมีวงเงินคาเสียหายคร้ังละเกิน 50,000 บาท 

ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานความเห็นเสนอกระทรวง

การคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ 

วิธีการรายงาน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

มีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังคูสัญญา

หากคูสัญญายังไมพอใจในผลการพิจารณา

ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหชดใช

คาเสียหายตามสัญญา

สิ้นสุด

5

6

7

11

12

14

14.1

13
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9

8

14.2

สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1  การบอกเลิกสัญญา มี 2 กรณี

       กรณีที่ 1 บอกเลิกโดยผลของกฎหมาย 

       •  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103

           -  เหตุตามที่กฎหมายกำหนด

           -  เหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถสงมอบงานหรือทำงานใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กำหนด

           -  เหตุอื่นตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือขอตกลง

           -  เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

       •  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 183

           -  หากปรากฏวาผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดจนมีคาปรับเกิดข้ึนและคาปรับท่ีเกิดน้ันมีจำนวน

เงินคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจางใหหนวยงานบอกเลิกสัญญาได

       กรณีที่ 2 บอกเลิกโดยผลของเงื่อนไขสัญญา

           -  เงื่อนไขสัญญา ขอ 7 (ข) วรรค 2 

           -  เงื่อนไขสัญญาขอ 17 วรรค 2

ขั้นตอนที่ 2  ผูควบคุมงานบันทึกรายงานพรอมภาพถายเสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเมื่อพบ

เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา 

 ขอสังเกต  ใหถายภาพสถานท่ีกอสรางท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตลอดจนวัสดุกอสรางท้ังหมดท่ีกองอยู

ขั้นตอนที่ 3  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง นัดคณะกรรมการฯ ผูควบคุมงาน เจาหนาท่ี หัวหนา

เจาหนาท่ี ประชุมพิจารณากรณีบอกเลิกสัญญา โดยมีเอกสารสำคัญเพ่ือประกอบการพิจารณา (ผูรับจางไมตองเขารวมประชุม)

 ขอสังเกต

 1. ในการประชุมตองจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง และมติคณะกรรมการตองเปนมติเอกฉันท

 2. รายงานผูควบคุมงานและภาพถายท้ังหมดเพ่ือตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง เพราะการจดบันทึก

และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำใหทราบผลการปฏิบัติงานในแตละวัน เน่ืองจากรายงานผูควบคุมงานเปนหลักฐานสำคัญ

ของทางราชการ ตามระเบียบฯ ขอ 178 (3) ใชเปนพยานหลักฐานอางอิงหากเกิดการฟองรอง

 3. เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา เขาหลักเกณฑ ตามมาตรา 103 หรือไม

ขั้นตอนที่ 4  การบอกเลิกสัญญา มี 2 กรณี คือ

ขั้นตอนที่ 4.1  กรณีท่ี 1 บอกเลิกสัญญากอนครบกำหนดสัญญาในกรณีมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณ การกระทำของผูรับจาง

ที่ชัดแจงวาผูรับจางไดผิดสัญญาเหตุที่พบ 

         1. ผูรับจางมิไดลงมือทำการกอสรางเลย

         2. เหตุตามสัญญาจางกอสราง ขอ 7 (ข) 

         3. มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาใหแลวเสร็จ

 ขอสังเกต 

 1. เมื่อพบวาผูรับจางทำงานลาชา ไมเปนไปตามแผน ผูวาจางตองทำการเรงรัดผูรับจางเปนลายลักษณอักษร

 2. ผูควบคุมงานตองรีบรายงานความลาชาใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็วเปนระยะ

 3. การบอกเลิกสัญญาไมจำเปนตองรอใหมีคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางกอน หากตามขอเท็จจริง

ปรากฏวามีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาก็สามารถบอกเลิกสัญญาได

1.19 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน  Flow Chart : 8 การบอกเลิกสัญญา
ตาม พรบ. มาตรา 103, ระเบียบ ข�อ 183
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ขั้นตอนที่ 4.2  กรณีที่ 2 บอกเลิกสัญญาภายหลังครบกำหนดสัญญาเหตุที่พบ

         1. ผูรับจางทำงานลาชา ลวงเลยกำหนดเวลาแลวเสร็จบริบูรณตามสัญญาจาง ไมเปนไปตามแผนงาน

เปนเหตุใหเชื่อวาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได

         2. เหตุตามสัญญาจางกอสราง ขอ 7 (ข) 

         3. มีเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา

หรือขอตกลง

 ขอสังเกต 

 1. กรณีคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาบอกเลิก

สัญญาจาง โดยใชรายงานของผูควบคุมงานมาประกอบการพิจารณาดวยทุกคร้ัง (ขอ 183)

 2. กรณีคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง คูสัญญายินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จำเปน (ขอ 183)

 3. ภายหลังการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา หนวยงานของรัฐตองประเมินความคืบหนาการดำเนินการตามสัญญา

ของคูสัญญาวาการผอนปรนดังกลาวจะทำใหคูสัญญาดำเนินการแลวเสร็จหรือไมโดยคูสัญญาจะตองกำหนดแผนและ

ระยะเวลาการดำเนินการแลวเสร็จใหมใหชัดเจน หากประเมินแลวระยะเวลาลวงเลย จากรายงานผูควบคุมงาน คูสัญญา

ไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาตามแผนงานใหมได หนวยงานของรัฐสามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได หนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว.83 ลงวันที่ 22 

กุมภาพันธ 25632 ขอ 2.1

ขั้นตอนที่ 4.3  สงเอกสารใหงานนิติการตรวจสอบความถูกตอง และเสนอความเห็นกอนการบอกเลิกสัญญาจาง 

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจัดทำบันทึกเสนอความเห็นการบอกเลิกสัญญาเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ พิจารณา (ตามสัญญาจางกอสราง ขอ 17 ,ขอ 18)

       1. อนุมัติใหบอกเลิกสัญญา

       2. ลงนามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาไปยังผูรับจางทราบ โดยตองระบุในหนังสือใหชัดเจนวาบอกเลิกสัญญา

ตั้งแตวันเดือนปใด 

 ขอสังเกต  การจัดทำบันทึกเสนอความเห็นการบอกเลิกสัญญา เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐจะทำหนังสือแจง

ริบหลักประกันสัญญา และหนังสือสงวนสิทธิ์คาปรับตามสัญญาไปพรอมกันก็ได

ขั้นตอนที่ 6  หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

ขั้นตอนที่ 7  กรณีหัวหนาหนวยงานของรัฐไมอนุมัติบอกเลิกสัญญา เจาหนาท่ี (พัสดุ) ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 

ผูควบคุมงาน ดำเนินการตามสัญญาตอไป  

ขั้นตอนที่ 8  กรณีหัวหนาหนวยงานของรัฐ อนุมัติบอกเลิกสัญญา เจาหนาท่ีแจงใหผูรับจางทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับ 

(ใบตอบรับใหเก็บไวเปนเอกสารสำคัญ) หรือลงนามรับทราบเอง โดยผูมีอำนาจ

 ขอสังเกต

 1) หากหนวยงานของรัฐไดบอกเลิกสัญญาแลว ผูรับจางไมมีสิทธิเขาดำเนินการกอสรางตามสัญญาไดตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 386

 2) การบอกเลิกสัญญา ใหถือวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐอนุมัติใหบอกเลิกสัญญา

 3) คำวินิจฉัยอัยการสูงสุด ที่ ห 41/2538 เรื่อง บอกเลิกสัญญา

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 45
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     - เม่ือบอกเลิกสัญญาแลวทำใหสัญญาส้ินสุดลง ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาและเรียกคาเสียหาย รวมท้ัง

จางผูอื่นทำงานตอจนเสร็จตามสัญญา

     - เมื่อแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแลวถอนไมได หากผูวาจางตองการใหผูรับจางเดิมดำเนินการ ตามสัญญาตอ

ผูวาจางตองดำเนินการจางตามขั้นตอน พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ ใหม 

ขั้นตอนที่ 9  คูสัญญารับทราบการบอกเลิกสัญญา

ขั้นตอนที่ 10  กรณีผูรับจางไมเรียกคาเสียหายใหดำเนินการตาม Flow Chart 8.2 เสนอลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน

ขั้นตอนที่ 11  กรณีผูรับจางเรียกคาเสียหาย ตองยื่นคำขอมายังหนวยงานของรัฐภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดมีการ

บอกเลิกสัญญา โดยคำขอตองทำเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรอง และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปนเหตุแหงการเรียกรอง

ใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปดวย ขอ 187

ขั้นตอนที่ 12  หนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และดำเนินการออกใบรับคำขอใหไวเปน

หลักฐาน และคณะกรรมการฯ ตองพิจารณาคำขอนั้นใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคำขอหากไมอาจ

พิจารณาไดทันในกำหนดนั้น ใหขอขยาย ระยะเวลาออกไปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไดไมเกิน 15 วันนับถัดจากวันครบ

กำหนดเวลาดังกลาว 

        หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมี (ขอ 189) ดังนี้

        (1) ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงตามคำรองของคูสัญญา

        (2) ในกรณีจำเปนจะเชิญคูสัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือใหขอเท็จจริงในสวน

ที่เกี่ยวของได

        (3) พิจารณาคาเสียหายและกำหนด วงเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้น (ถามี)

        (4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา ตาม (1) ถึง (3) พรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ขั้นตอนที่ 13  คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา พรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ  

ขั้นตอนที่ 14  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ พิจารณา

        14.1 คณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐตองชดใชคาเสียหายและมีวงเงินคาเสียหายคร้ังละเกิน 

50,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ วิธีการรายงาน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ขอ 189 (4) วรรคสอง

        14.2 คณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐไมตองชดใชคาเสียหาย ใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณา

ไปยังคูสัญญาหากคูสัญญายังไมพอใจในผลการพิจารณาก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญา
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1.20 Flow Chart : 8.1 การดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญา
มาตรา 103 วรรคหน่ึง (2) หร�อ (4) และประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 391 และหนังสือด�วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว.108  ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563

หนวยงานของรัฐแจงบอกเลิกสัญญา

จัดหาผูรับจางรายใหมผูรับจางรายเดิม 

เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึก แจงผูออกหนังสือค้ำประกัน แบบฟอรม 59 

และหนังสือแจงธนาคารผูค้ำประกัน แบบฟอรม 60 ผานหัวหนาเจาหนาที่ 

(พัสดุ) เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจเพื่อพิจารณา และ

ลงนาม

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจ

เจาหนาที่ (พัสดุ) สงหนังสือใหกับธนาคารผูค้ำประกันทางไปรษณีย 

ลงทะเบียนตอบรับ

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

กรณีจัดจางผูรับจางรายใหม

ใหศึกษาตามขั้นตอน

ธนาคาร/บริษัทเงินทุน

(ผูค้ำประกัน)

หนวยงานของรัฐดำเนินการ

ธนาคารผูค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือเจาหนาที่

ดำเนินการนำเงินสงคลังตอไป

ธนาคารผูค้ำประกันไมชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน ไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวน ใหหนวยงานของรัฐสงเรื่องใหสำนักงาน

อัยการสูงสุด ดำเนินการฟองคดีตอไป (รวบรวมเอกสารหลักฐาน

ใหงานนิติการ ดำเนินการตอไป) แบบฟอรม 61 และ 62

5

เริ่มตน

1

2

2.2

3

4

3.1 3.2

2.1
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4

56

7
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12

คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และใหความเห็น กรณีคางานกอสราง

ของผูรับจางรายเดิม สามารถใชประโยชนในทางราชการได ใหหนวยงานของรัฐ

ชดใชเงินคืนตามคางานนั้นแกผูรับจางรายเดิม โดยเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ผานหัวหนาเจาหนาที่ แบบฟอรม 65

ดำเนินการแจงเปนผูทิ้งงานศึกษา 

Flow Chart : 8.2

เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึกแตงตั้งคณะกรรมการหรือจะมอบหมาย

บุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบ สำรวจคางานท่ีสงมอบแลวแตยังไมไดเบิก

จายเงิน แบบฟอรม 63 โดยผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการ หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

แบบฟอรม 64

ดำเนินการทบทวน

ตามขั้นตอนที่ 8

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจ

คาเสียหาย

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจ

เปนผูทิ้งงาน

ใหชดใชเงินคืนตามคางานน้ันแกผูรับจางรายเดิมแตใหระงับการจายไว

เพื่อหักคาเสียหาย เชน คาปรับ คาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) 

และคาจางที่เพิ่มขึ้นเพราะจางผูรับจางรายใหม

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ดำเนินการตอตามขั้นตอนที่ 12 (กรณีผูรับจางรายใหม      )
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 หนวยงานของรัฐแจงบอกเลิกสัญญาใหดำเนินการตามระเบียบกับผูรับจางรายเดิม และดำเนินการจัดหาผูรับจาง

รายใหมใหศึกษาตามขั้นตอน   A   

ขั้นตอนที่ 1  เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความ แจงธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

ผูออกหนังสือค้ำประกัน ใหชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน (เต็มจำนวนหลักประกันสัญญา) ใหดำเนินการภายใน 60 วัน 

และหนังสือแจงผูออกหนังสือค้ำประกัน พรอมแนบสำเนาบอกเลิกสัญญา โดยใหชำระเงินภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่

ไดรับหนังสือ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจเพื่อพิจารณาและลงนาม

ขั้นตอนที่ 2  หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจพิจารณาใหความเห็นชอบและลงนาม

        -  เห็นชอบ ลงนามดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2.2 

        -  ไมเห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2.1  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ไมเห็นชอบใหดำเนินการตามขั้นที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2.2  เจาหนาท่ี (พัสดุ) สงหนังสือใหกับผูออกหนังสือค้ำประกันสัญญา กรณีสงทางไปรษณียใหลงทะเบียนตอบรับ

ขั้นตอนที่ 3  ผูออกหนังสือค้ำประกันสัญญา รับทราบ

ขั้นตอนที่ 3.1  ผูออกหนังสือค้ำประกันสัญญา (ธนาคาร/บริษัทเงินทุน) ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันใหกับโรงพยาบาลฯ 

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ เจาหนาที่ดำเนินการนำสงคลังตอไป

ขั้นตอนที่ 3.2  กรณีผูออกหนังสือค้ำประกันสัญญา (ธนาคาร/บริษัทเงินทุน) ไมชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันไมวาทั้งหมด

หรือบางสวน ภายใน 15 วัน ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ สงเรื่องใหสำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการฟองคดีตอไป 

เจาหนาที่พัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐานใหงานนิติการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5  ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากรณีเปนผูทิ้งงานใหดำเนินการศึกษา Flow Chart 8.2 

ขั้นตอนที่ 6  คาเสียหายของพัสดุหรือคางานไดสงมอบแลว และยังไมไดเบิกจาย ใหเจาหนาท่ี (พัสดุ) ดำเนินการจัดทำบันทึก

ขอความเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเสนอแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะมอบหมาย

บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาพัสดุหรืองานที่ผูรับจางรายเดิมไดสงมอบวาสมควรรับไว และใชประโยชน

ในทางราชการไดตามสัญญาหรือไม หากเห็นวามีพัสดุหรืองานที่ หนวยงานของรัฐ รับไวและไดประโยชนในทางราชการได 

หนวยงานของรัฐจะตองชดใชเงินคืนคาพัสดุ หรือคางานนั้นใหแกผูรับจางรายเดิม

ขอสังเกต  องคประกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่หัวหนาหนวยงาน

ของรัฐกำหนดตามความจำเปนและเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 7  หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับผิดชอบอำนาจพิจารณาใหความเห็นชอบ และลงนาม 

        -  เห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน 8

        -  ไมเห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน 6  

ข้ันตอนท่ี 8  หัวหนา (พัสดุ) จัดทำบันทึกขอความของคณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรายงานผลการพิจารณาและ

ความเห็น กรณีคางานกอสรางของผูรับจางรายเดิมสามารถใชประโยชนในทางราชการไดใหหนวยงานของรัฐ ชดใชเงินคืน

ตามคางานนั้นแกผูรับจางรายเดิม โดยเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่

1.21 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน  Flow Chart : 8.1 การดำเนินการภายหลัง
การบอกเลิกสัญญา  มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หร�อ (4) และประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� 
มาตรา 391 และหนังสือด�วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.108  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
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ขั้นตอนที่ 9  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ พิจารณาใหความเห็นชอบ

        -  เห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน 11 

        -  ไมเห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอน 8

ขั้นตอนที่ 10  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ไมเห็นชอบ ใหดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 11  เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ เห็นชอบแลวเห็นวา มีพัสดุหรืองานที่หนวยงานของรัฐรับไว และใชประโยชน

ในทางราชการไดใหชดใชเงินตามคางานนั้นแกผูรับจางรายเดิมนั้น ใหเจาหนาที่ระงับการจายเงินไวกอนเพื่อหักคาเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้น เชน คาปรับ คาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) และคาจางที่เพิ่มขึ้นเพราะจางผูรับจางรายใหม

ขั้นตอนที่ 12  การดำเนินการจัดหาผูรับจางรายใหม ใหศึกษาตามขั้นตอน   A 
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กรณีจัดจ�างผู�รับจ�างรายใหม�

เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึกแตงตั้งคณะกรรมการหรือจะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบ

ประเมินคาเสียหาย แบบฟอรม 66 โดยผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ แตงตั้ง

คณะกรรมการหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แบบฟอรม 67

คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาเพื่อความเห็นชอบเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจผานหัวหนาเจาหนาที่ แบบฟอรม 68 เอกสารประกอบ บัญชีรายการวัสดุของผูรับจาง 

(ที่อยูในสถานที่กอสราง) สำรวจตรวจสอบและประเมินแบบที่ใชกอสราง, ประเมินรายการปริมาณและ

ราคาของสิ่งกอสรางคงเหลือ (ขอดำเนินการจัดจาง)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทองถิ่น (สวนที่ยังไมไดดำเนินการ)

ดำเนินการจัดจางกอสรางตาม พรบ. 2560

ผลการดำเนินการจัดจางโดยวิธี e-bidding/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง

8

7

6

5

4

3

2

1

A
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และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



เม่ือโรงพยาบาลไดผูรับจางรายใหม เจาหนาท่ี 

(พัสดุ) หรืองานนิติการ เรียกรองคาเสียหาย 

และดำเนินคดีกับผูรับจางรายเดิมโดยจัดทำ

บันทึก แบบฟอรม 69 และหนังสือแจงผูรับจาง 

แบบฟอรม 70 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบ
ขอใชเงินบำรุงโรงพยาบาล

ขอใชเงินสมทบ

ในการกอสราง

วงเงินเทากับงบประมาณหรือ

ต่ำกวางบประมาณ
วงเงินสูงกวางบประมาณ

เรียกรองคาเสียหายและดำเนินคดีดำเนินการตอ

งบปเดียว งบผูกพัน

ขอใชเงินงบประมาณ (เงินเหลือจาย)

งบผูกพันเสนอ สป.สธ 

เพื่อขออำนาจตกลง

วงเงินใหมกับสำนัก

งบประมาณโดย

ขอใชเงินเหลือจาย

งบปเดียวสูงกวา

แตไมเกิน 10% 

อำนาจอยูที่ 

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

เสนอ สป.สธ.

เพื่อขอทำ

ความตกลง

วงเงินใหม

กับสำนัก

งบประมาณ

วงเงินสูงกวา 

10% เสนอ

สป.สธ.(กบ.รส.)

เพ่ือขอทำความ

ตกลงกับสำนัก

งบประมาณ

วงเงินสูงกวา

แตไมเกิน 

10% อำนาจ

อยูที่หัวหนา

หนวยงาน

ของรัฐ

สงเอกสารใหงานนิติการดำเนินการ

ตามระเบียบ/กฎหมาย ตอไป

เจาหนาที่ (พัสดุ) แจงใหผูรับจางรับทราบ

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

สป.สธ. (กบ.รส.) แจงจังหวัดฯ ทราบตกลงเงินที่ไดรับอนุมัติ

สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติ

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ดำเนินการ

-  อนุมัติสั่งจาง

-  ลงนามสัญญา

-  ผูรับจางดำเนินการกอสรางงานสวนที่เหลือ

สิ้นสุด

12

11

10

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

7

8

9.1

9

9.2

9.1.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.1.1
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ข้ันตอนท่ี 1  คาเสียหายของพัสดุหรืองานท่ียังไมไดสงมอบ ใหเจาหนาท่ี (พัสดุ) จัดทำบันทึกขอความ เสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ

ประเมินคาเสียหาย โดยสำรวจตรวจสอบคาเสียหายของพัสดุหรืองานที่ผูรับจางรายเดิมยังไมสงมอบ หรือสำรวจตรวจสอบ

และประเมินแบบท่ีใชในการกอสราง ประเมินรายการปริมาณและราคาของส่ิงกอสรางคงเหลือ เพ่ือนำมาคำนวณงบประมาณ

สำหรับการดำเนินการจัดจางจากผูรับจางรายใหม

ขั้นตอนที่ 2  หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจ พิจารณาใหความเห็นชอบ และลงนาม

        - เห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

        - ไมเห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3  เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึกขอความของคณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรายงานผลการพิจารณา

และความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ใหความเห็นชอบ เอกสารประกอบบัญชีรายการวัสดุ

ของผูรับจาง (ที่อยูในสถานที่กอสราง) สำรวจตรวจสอบและประเมินแบบที่ใชกอสราง, ประเมินรายการปริมาณและราคา

ของสิ่งกอสรางคงเหลือ

ขั้นตอนที่ 4  หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจ พิจารณาใหความเห็นชอบ

        - เห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5

        - ไมเห็นชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5  ใหดำเนินการจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนที่ 6  เจาหนาท่ี (พัสดุ) ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจ แตงต้ัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานกอสรางสวนที่ยังไมไดดำเนินการ

ขอสังเกต 

 การจัดจางใหดำเนินการ โดยศึกษาจากคูมือแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ตามหนังสือสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป              

ขั้นตอนที่ 7  ผลการดำเนินการจัดจางดวยวิธีประกวดราคา e-bidding โดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนที่ 8  การจัดจางผูรับจางรายใหม กรณีท่ีไดผูรับจางเสนอ ราคาเทากับงบประมาณสวนท่ีเหลือ หรือต่ำกวางบประมาณ

สวนที่เหลือใหดำเนินการรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 9  การจัดจางผูรับจางรายใหม กรณีท่ีไดผูรับจาง เสนอไดราคาสูงกวางบประมาณสวนท่ีเหลือ ใหดำเนินการ ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 9.1  การขอใชเงินสมทบในการกอสราง โดยใหพิจารณาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ หรือเงินงบประมาณ 

(เงินเหลือจาย) โดยใหพิจารณากอนวาเปนงบปเดียว หรืองบผูกพันขามป คือ

 ขั้นตอนที่ 9.1.1  การขอใชเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบการจัดจางกอสราง

 ขั้นตอน A  กรณีงบประมาณปเดียว

 ขั้นตอนที่ A1  วงเงินที่จัดจางสูงกวางบประมาณแตไมเกินรอยละ 10 (10%) อำนาจในการอนุมัติอยูที่หัวหนา

หนวยงานของรัฐ และไดรับอนุมัติใหดำเนินการตามขั้นตอนที่ 12

 ขั้นตอนที่ A2  วงเงินที่จัดจาง งบประมาณเกินรอยละ 10 (10%) ตองดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ผานกองบริหารการสาธารณสุข) เพื่อเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน Flow Chart : A กรณีจัดจ�างผู�รับจ�างรายใหม� 
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



 ขั้นตอน B  กรณีงบประมาณผูกพัน ดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผานกองบริหารการสาธารณสุข) 

เพื่อขอทำขอตกลงวงเงินงบประมาณใหมกับสำนักงบประมาณ

 ขั้นตอนที่ 9.1.2  การขอใชเงินงบประมาณ (เงินเหลือจาย) ใหพิจารณากอนวาเปนงบปเดียวหรือเปนงบประมาณ

ผูกพันขามป

 ขั้นตอน C  กรณีงบปเดียว วงเงินท่ีจัดจางมีมูลคาสูงกวางบประมาณแตไมเกินรอยละ10 (10%) อำนาจในการอนุมัติ

อยูที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ขั้นตอน D  กรณีงบประมาณผูกพันขามป ดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอทำความตกลง

วงเงินใหมกับสำนักงบประมาณ โดยขอใชเงินเหลือจาย

ขั้นตอนที่ 10  สำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) พิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 11  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) แจงจังหวัดทราบตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ

จากสำนักงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 12  รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจดำเนินการ

         -  อนุมัติสั่งจาง

         - ลงนามสัญญา

         - ผูรับจางดำเนินการกอสรางงานสวนท่ีเหลือ (การดำเนินการต้ังแตข้ันตอนท่ี 9.1 ถึง ข้ันตอนท่ี 12 ใหศึกษา

  ตามหนังสือคูมือแนวทางการบริหารการจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) หนาที่ 2 

  เปนตนไป
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1.22 Flow Chart : 8.2 การลงโทษให�เป�นผู�ทิ�งงาน
ตามมาตรา 109 (2) หมวดที่ 12  ระเบียบฯ ข�อ 193, ข�อ 196

หนวยงานของรัฐแจงบอกเลิกสัญญา

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

เจาหนาที่สงเอกสารใหคูสัญญาทางไปรษณียตอบรับ

คูสัญญา

เจาหนาที่ไดรับหนังสือจากคูสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไมนอยกวา 15 วัน)

ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ

เจาหนาที่ (พัสดุ) จัดทำบันทึก ตามแบบฟอรม 71 และจัดทำหนังสือใหคูสัญญานิติบุคคล แบบฟอรม 72 

และช่ือผูบริหาร แบบฟอรม 73 ช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริงกอนพิจารณาเปนผูท้ิงงานพรอมย่ืนเอกสาร หลักฐาน 

ประกอบ (ถามี) ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แตจะตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือและระบุวา

ถาไมช้ีแจงภายในกำหนดเวลาจะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควรและจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของหนวยงาน

ของรัฐแตฝายเดียว เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจเพื่อพิจารณา (กรณีเปนนิติบุคคลเปน

ผูทิ้งงานการกระทำเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจในการดำเนินงาน 

ใหสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย ขอ 196)

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ไมชี้แจง

ชี้แจง

เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคำชี้แจงหรือไมไดรับคำชี้แจง เจาหนาที่จัดทำบันทึกรายงานพิจารณา ตาม

แบบฟอรม 74 และหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง ตามแบบฟอรม 75 ใหคูสัญญาท่ีสมควรเปนผูท้ิงงาน

พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

1. เห็นชอบใหผูรับจางเปนผูทิ้งงาน 

2. ลงนามหนังสือแจงปลัดกระทรวงการคลัง 

3. ลงนามในแบบแจงทิ้งงาน (แบบ ทง.) แบบฟอรม 76

เริ่มตน

1

2

3

4

5

6

7

8
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ เห็นชอบและลงนามในหนังสือถึง

ปลัดกระทรวงการคลัง

เจาหนาที่/หัวหนาเจาหนาที่สงหนังสือพรอมเอกสารพิจารณาเปนผูทิ้งงานไปยัง

ปลัดกระทรวงการคลัง ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาหลังจากฟงความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย

ตามมาตรา 29 (5) แลว แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐทราบดวย

7

8

9

10

11

1312

ผลการพิจารณา

ปลัดกระทรวงการคลัง สั่งใหคูสัญญา

เปนผูทิ้งงาน โดยระชื่อผูทิ้งงานในบัญชี 

รายช่ือผูท้ิงงาน พรอมแจงเวียนช่ือผูท้ิงงาน

ใหหนวยงานของรัฐตางๆ ทราบ และ

แจงใหผูทิ้งงานรายนั้น (คูสัญญา) ทราบ

ทางไปรษณียลงทะเบียน

ไมสมควรทิ้งงานสมควรทิ้งงาน 

ปลัดกระทรวงการคลัง

แจงหนวยงานของรัฐทราบ

สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานของรัฐแจงบอกเลิกสัญญา

ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาท่ี (พัสดุ) จัดทำบันทึก และจัดทำหนังสือใหคูสัญญาช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริงกอนพิจารณาเปนผูท้ิงงาน

พรอมย่ืนเอกสาร หลักฐาน ประกอบ (ถามี) ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แตจะตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ

และระบุวาถาไมชี้แจงภายในกำหนดเวลาจะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควรและจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของหนวยงาน

ของรัฐแตฝายเดียว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจเพื่อพิจารณา 

(กรณีผูประกอบการเปนนิติบุคคลถาการกระทำเกิดจากผูบริหารใหลงโทษผูบริหาร (หมายถึงหุนสวนผูจัดการ, กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร, หรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล) จะตองแจงใหผูบริหารดังกลาวเปนผูทิ้งงาน) 

ขอสังเกต    1. กอนดำเนินการหนวยงานท่ีจัดหาควรมีหนังสือตรวจสอบการเปนนิติบุคคล กับสำนักทะเบียนหุนสวนบริษัท 

กรมพัฒนาธุรกิจทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อใหตรวจสอบขอมูล

ที่เปนปจจุบัน และถูกตอง ตามแบบแจงผูทิ้งงาน (แบบ ทง.) ขอ 1 ขอมูลทั่วไป

       2. กรณีท่ีเปนนิติบุคคลถาผูกระทำน้ันมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทำดังกลาว และใหความรวมมือเปนประโยชน

ตอการพิจารณาของทางราชการนั้น ไดรับการยกเวนไมเปนผูทิ้งงานได

ขั้นตอนที่ 3  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณาลงนามในหนังสือแจงคูสัญญา

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาที่สงเอกสารใหคูสัญญาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเทานั้น

ขอสังเกต    1. หากคูสัญญาไมมีผูรับหนังสือ เนื่องจากยายที่อยู หรือปดกิจการใหตรวจขอมูลที่อยูซ้ำจาก สำนักทะเบียน

หุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ตามแบบแจง

ผูทิ้งงาน (แบบ ทง.) ขอ 4 การดำเนินการกอนพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

       2. กรณีท่ีหนังสือไปรษณียสงคืนผูฝาก เน่ืองจากยายไมทราบท่ีอยูใหม หรือไมมีช่ือตามจาหนา กรณีน้ีใหหนวยงาน

ตรวจสอบท่ีอยูอีกคร้ัง วาเปนท่ีอยูเดิมหรือไมถาเปนท่ีอยูเดิมก็ไมตองทำหนังสือเปดโอกาสใหช้ีแจงซ้ำ แตถาเปล่ียนท่ีอยูใหม

ใหหนวยงานทำหนังสือเปดโอกาสใหช้ีแจงเหตุผลไปยังท่ีอยูใหมอีกคร้ัง (ตามสรุปประเด็นคำถาม - คำตอบท่ีพบบอย (FAQ) 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ขอ 12.2)

ขั้นตอนที่ 5  คูสัญญาไดรับหนังสือใหชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงกอนพิจารณาลงโทษเปนผูทิ้งงาน

       -  ชี้แจง ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6

       -  ไมชี้แจง ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6  เจาหนาท่ีไดรับหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงกอนพิจารณาลงโทษเปนผูท้ิงงานจากคูสัญญา ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

(ไมนอยกวา 15 วัน) ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 

ขั้นตอนที่ 7  เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคำชี้แจงหรือไมไดรับคำชี้แจง เจาหนาที่จัดทำบันทึกรายงานพิจารณา และหนังสือ

เสนอปลัดกระทรวงการคลัง ใหคูสัญญาที่สมควรเปนผูทิ้งงานพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ พิจารณา

       1. เห็นชอบใหผูรับจางเปนผูทิ้งงาน 

       2. ลงนามหนังสือแจงปลัดกระทรวงการคลัง 

       3. ลงนามในแบบแจงผูทิ้งงาน (แบบ ทง.)

ขอสังเกต     รายการเอกสารแนบประกอบการพิจารณาเสนอปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 

       1. แบบแจงผูทิ้งงาน (แบบ ทง.) และแบบสรุปพฤติกรรมที่สมควรใหเปนผูทิ้งงาน

       2. เอกสารสัญญาจางกอสราง พรอมเอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

1.23 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอน  Flow Chart : 8.2 การลงโทษให�เป�นผู�ทิ�งงาน
ตามมาตรา 109 (2) หมวดที่ 12  ระเบียบฯ ข�อ 193, ข�อ 196
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       3. เอกสารการดำเนินการของหนวยงานของรัฐกับคูสัญญา

       4. หนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง

       5. หนังสือเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงกอนการพิจารณาลงโทษเปนผูทิ้งงาน

       6. หนังสือชี้แจงของคูสัญญา (ถามี)

       7. กรณีที่มีการใชสิทธิทางศาลก็ขอใหแนบคำฟองหรือคำพิพากษา โดยใหมีรายละเอียดคูกรณีทุกฝายในคดี 

หมายเลขคดี คำสั่งศาล ประเด็นพิพาท คำขอบังคับ หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของใหครบถวน

       8. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 8  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ เห็นชอบและลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง

ขั้นตอนที่ 9  เจาหนาที่/หัวหนาเจาหนาที่สงหนังสือพรอมเอกสารพิจารณาเปนผูทิ้งงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ขอสังเกต     กอนหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหคูสัญญาเปนผูท้ิงงานพรอมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวง

การคลังเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว ใหดำเนินการดังนี้

       1.1 มีหนังสือแจงเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานทราบตามระเบียบฯ ขอ 193 และ

ใหช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริงพรอมย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แตจะตองไมนอยกวา 15 วัน 

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง โดยใหระบุในหนังสือดวยวา ถาไมช้ีแจงภายในกำหนดเวลา จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และ

จะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของหนวยงานของรัฐแตเพียงฝายเดียว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

       1.2 การทำหนังสือเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลกรณีที่เปนนิติบุคคล ใหทำหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีไปถึง

นิติบุคล ฉบับท่ี 2 มีไปถึงผูบริหารผูซ่ึงมีอำนาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ตามระเบียบฯ ขอ 196 และใหสงหนังสือนี้ทางไปรษณียตอบรับทั้ง 2 ฉบับ กรณีที่หนังสือไปรษณียสงคืนผูฝาก

เนื่องจากยายไมทราบที่อยูใหม หรือไมมีชื่อตามจาหนา กรณีนี้ใหหนวยงานตรวจสอบที่อยูอีกครั้งวาเปนที่อยูเดิมหรือไม 

ถาเปนที่อยูเดิมก็ไมตองทำหนังสือเปดโอกาสใหชี้แจงซ้ำ แตถาเปลี่ยนที่อยูใหมใหหนวยงานทำหนังสือเปดโอกาสใหชี้แจง

เหตุผลไปยังที่อยูใหมอีกครั้ง เมื่อเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลแลวไมนอยกวา 15 วันเนื่องจากคำสั่งลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน 

เปนคำส่ังทางปกครอง ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 

ขั้นตอนที่ 10  ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาหลังจากฟงความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา 29 (5) แลว 

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐทราบดวย

ขั้นตอนที่ 11  ผลการพิจารณาของปลัดกระทรวงการคลัง

         - หากสมควรเปนผูทิ้งงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 12

         - หากไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 12  หากปลัดกระทรวงการคลังเห็นวาสมควรเปนผูทิ้งงาน ปลัดกระทรวงการคลัง สั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงาน 

โดยระบุชื่อผูทิ้งงานในบัญชี รายชื่อผูทิ้งงาน พรอมแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหหนวยงานของรัฐตางๆทราบและแจงใหผูทิ้งงาน

รายนั้น (คูสัญญา) ทราบทางไปรษณียลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 13  หากปลัดกระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรเปนผูท้ิงงาน  ปลัดกระทรวงการคลัง แจงหนวยงานของรัฐทราบ

ขอสังเกต      1. หามหนวยงานของรัฐ กอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อ

ผูทิ้งงาน และไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตจะไดมีการเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน ขอ 192

        2. รายช่ือผูท้ิงงาน สามารถตรวจสอบไดจาก เว็บไซตระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)

        3. การพิจารณาลงโทษผูทิ้งงาน นอกจากจะเปนผูทิ้งงานของสวนราชการแลวยังหมายรวมถึงผูทิ้งงานของ

รัฐวิสาหกิจ และองคการปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในบัญชีผูทิ้งงานดวย
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บทที่ 2
การปฏิบัติระหว�างการก�อสร�าง
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2.1 Flow Chart : 9  ผู�รับจ�างไม�เข�าดำเนินการก�อสร�าง

หนวยงานของรัฐ / ผูรับมอบอำนาจ ทำหนังสือสงสำเนาคูฉบับสัญญาจางและสงมอบสถานที่กอสราง

ผูรับจาง ไมเขาดำเนินการกอสรางภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือสงมอบสถานที่

หนวยงานของรัฐทำหนังสือเรงรัดใหผูรับจางเขาดำเนินการกอสรางครั้งที่ 1 โดยเร็ว

(ลงทะเบียนตอบรับ)  (แบบฟอรม 77)

สิ้นสุด

กรณี แจงครั้งที่ 1 ผูรับจางยังไมเขาดำเนินการใดๆ ใหทำหนังสือแจงเตือนเรงรัดผูรับจางเปนครั้งที่ 2 

โดยระบุใหชี้แจงเหตุผลความจำเปน ปญหา อุปสรรค ที่ไมเขาดำเนินการกอสราง 

(ลงทะเบียนตอบรับ) (แบบฟอรม 78)

หนวยงานของรัฐ ทำหนังสือแจง 2 ครั้ง ผูรับจางไมเขาดำเนินการกอสราง หนวยงานของรัฐทำหนังสือ 

โดยระบุ วัน/เดือน/ป ใหผูรับจางเขาดำเนินการกอสราง พรอมแจงวา หากพนระยะเวลาที่กำหนดผูวาจาง

จะพิจารณาบอกเลิกสัญญา ริบหลักประกันสัญญา คาความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเสนอ

ใหเปนผูทิ้งงาน (แบบฟอรม 79)

กรณี  ผูรับจางเขาดำเนินการกอสราง (ใหปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ)

เมื่อปฏิบัติตาม 3, 4 แลวผูรับจางยังเพิกเฉยไมเขาดำเนินการ หนวยงานของรัฐตองดำเนินการบอกเลิก

สัญญา

•  ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาใหศึกษาวิธีปฏิบัติตาม Flow Chart : 8  

•  ขั้นตอนแจงพิจารณาลงโทษเปนผูทิ้งงานใหศึกษาวิธีปฏิบัติตาม Flow Chart : 8.2

เริ่มตน

1

2

3

4

5
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ขั้นตอนที่ 1  เม่ือหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ ไดทำหนังสือแจงสงสำเนาคูฉบับสัญญาจางและสงมอบสถานท่ีกอสราง 

ใหกับผูรับจาง

ขั้นตอนที่ 2  ผูรับจาง ไมเขาดำเนินการ กอสราง ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูรับจางไดรับหนังสือสงมอบสถานท่ี ผูควบคุมงาน 

รายงานประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง วาผูรับจางไมเขาดำเนินการกอสราง เจาหนาที่พัสดุทำหนังสือ

เรงรัดครั้งที่ 1 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ / ผูรับมอบอำนาจ เรงรัดใหผูรับจางเขาดำเนินการกอสรางภายใน 15 วัน 

นับแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือเรงรัดใหเขาดำเนินการกอสราง ครั้งที่ 1 (ลงทะเบียนตอบรับ)

ขั้นตอนที่ 3  กรณีหนวยงานของรัฐ/ ผูรับมอบอำนาจ แจงผูรับจางใหเขาดำเนินการกอสราง ครั้งที่ 1 ผูรับจาง ยังไมเขา

ดำเนินการกอสรางภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือเรงรัดใหเขาดำเนินการกอสราง ผูควบคุมงาน รายงาน

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง  วาผูรับจาง ไมเขาดำเนินการกอสราง เจาหนาที่พัสดุ ทำหนังสือเรงรัด 

ครั้งที่ 2 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ / ผูรับมอบอำนาจ เรงรัดใหผูรับจาง เขาดำเนินการกอสราง ภายใน 15 วัน นับแต 

ไดรับหนังสือฉบับนี้ โดยใหอางถึงหนังสือแจงเรงรัด ครั้งที่ 1 ดวย (ลงทะเบียนตอบรับ)

ขั้นตอนที่ 4  ผูควบคุมงาน รายงานประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางวาผูรับจางไมเขาดำเนินการกอสราง

หลังจากหนวยงานของรัฐ ไดแจงหนังสือ เรงรัดผูรับจางถึง 2 ครั้งแลว เจาหนาที่พัสดุ ทำหนังสือเสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ / ผูรับมอบอำนาจ แจงผูรับจางใหเขาดำเนินการกอสราง โดยระบุ วัน/เดือน/ป พรอมแจงวาหากพนระยะเวลา

ท่ีกำหนด ผูวาจางจะพิจารณาบอกเลิกสัญญา คาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและริบหลักประกันสัญญา พรอมเสนอ

ใหเปนผูทิ้งงาน

      กรณี ผูรับจาง เขาดำเนินการ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ

ขั้นตอนที่ 5  เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอน 3, 4 แลวผูรับจางยังเพิกเฉยไมเขาดำเนินการกอสราง และไมชี้แจงเหตุผล ความจำเปน 

เจาหนาที่พัสดุดำเนินการ

      1. ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาใหศึกษาวิธีปฏิบัติตาม Flow Chart : 8  

      2. ขั้นตอนแจงพิจารณาลงโทษเปนผูทิ้งงานใหศึกษาวิธีปฏิบัติตาม Flow Chart : 8.2

2.2 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 9  ผู�รับจ�างไม�เข�าดำเนินการก�อสร�าง
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2.3 Flow Chart : 10  การป�กผังและวางระดับ

หนวยงานของรัฐสงมอบสถานที่กอสราง

ผูรับจางดำเนินการปกผัง/วางระดับ เสร็จเรียบรอย ผูรับจางทำหนังสือเสนอประธานกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผานผูควบคุมงานเจาหนาที่ลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณ

เสนอประธานเพื่อนัดประชุมพิจารณา

ตรวจสอบการปกผัง

และวางระดับ

แจงผูรับจางแกไขเปลี่ยนแปลงการปกผัง

วางระดับใหมเปนลายลักษณอักษร

แบบฟอรม 84

ไมถูกตองถูกตอง

สิ้นสุด

 เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่ เสนอประธานคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

1. ทำหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง/ผูควบคุมงาน/ผูรับจางทราบ

แบบฟอรม 80, 81

2. จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (ถามี)

3. คณะกรรมการรวมประชุมและลงมติการปกผัง และวางระดับ

4. เบิกคาตอบแทนใหคณะกรรมการ

ดำเนินการกอสรางตามสัญญาจางตอไป

โดยทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน

ศึกษาตาม Flow Chart : 11

คณะกรรมการบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ

ปกผังและวางระดับเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจทราบแบบฟอรม 82 และทำ

หนังสือแจงผูรับจางทราบแบบฟอรม 83

เริ่มตน
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ขั้นตอนที่ 1  หนวยงานของรัฐไดทำหนังสือแจงการสงมอบสถานที่กอสราง ใหกับผูรับจาง 

ขั้นตอนที่ 2  ผูรับจาง ดำเนินการปกผัง และวางระดับเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางทำหนังสือเสนอประธานตรวจรับพัสดุ

ในงานจางกอสรางผานผูควบคุมงานนำสงใหเจาหนาที่พัสดุ เพื่อลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ เสนอประธานกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง เพ่ือนัด วัน เวลา แจงคณะกรรมการ, หัวหนาเจาหนาท่ี, ผูรับจาง และผูเก่ียวของรวมประชุม

พิจารณา

ขอสังเกต

       1. ระดับของพ้ืนท่ีนับเปนส่ิงสำคัญท่ีตองเตรียมรับการกอสรางอาคารเปนการหาจัดระดับหรือเสนระดับท่ีต้ังตน

ของการกอสรางเพื่อเปนจุดระดับจุดแรกที่จะนำไปหาระดับความสูงของพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคาร ดังนั้น เจาหนาที่พัสดุ, 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรไดศึกษาแบบรูปรายการ และหนังสือมาตรฐานการกอสรางอาคาร 

พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใหละเอียดเขาใจ กอนดำเนินการ

       2. ผูรับจางไดรับมอบสถานท่ี ตองดำเนินการการปกผังและวางระดับ โดยไมตองรอใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานเปนผูช้ีตำแหนง และเม่ือผูรับจางปกผังเรียบรอยแลว ตองแจงเปนลายลักษณอักษร

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางตรวจสอบตอไป 

       3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ทำการตรวจสอบการปกผังและวางระดับ ภายในระยะเวลา 

10 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการฯ รับรายงาน การดำเนินงานท่ีลาชา ผูรับจางจะอางเปนเหตุในการขอตออายุสัญญาจางไมได 

(หนังสือมาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนา 13 ขอ 1.8.1/1.8.2/1.8.3) 

โดยตองแจงผลเปนหนังสือลงทะเบียนตอบรับใหผูรับจางทราบ หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงผังใหมใหผูรับจางทำหนังสือ

แจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางตรวจสอบใหมอีกคร้ัง (คูมือปฏิบัติงานการบริหารงานกอสราง สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิมพครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2562 หนา 35 ขอ 2.2.1)

       4. ผูรับจางตองจัดทำหมุดระดับอางอิงเบื้องตน เปรียบเทียบกับอาคารถาวรขางเคียง วางบนตำแหนงที่มี

ความมั่นคงในบริเวณสถานที่กอสราง เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณากำหนดระดับสำหรับ

การกอสรางจริง

       5. กรณีที่แบบรูปและรายละเอียดของรายการไมไดแสดงตำแหนงของอาคาร ผูรับจางจะตองจัดทำผังสำรวจ

บริเวณกอสราง พรอมทั้งกำหนดตำแหนงอาคารโดยสังเขป เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบผัง

ตอไป 

ขั้นตอนที่ 3  เจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เสนอประธานกรรมการฯ นัดคณะกรรมการฯ/ชางควบคุมงานดำเนินการ 

ตรวจสอบการปกผังและวางระดับ โดยเจาหนาที่พัสดุดำเนินการดังนี้

       (1) ทำหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง ลวงหนาอยางนอย 

2 วัน กอนการประชุม

       (2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (ถามี)

       (3) คณะกรรมการรวมประชุม และพิจารณาลงมติการปกผังและวางระดับ

       (4) เบิกคาตอบแทน การประชุม ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง (หนังสือกระทรวงการคลัง 

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561)

2.4 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 10  การป�กผังและวางระดับ
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       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง (ครบองคประชุม) ดำเนินการประชุมรวมกับผูควบคุมงาน, 

เจาหนาที่, หัวหนาเจาหนาที่, ผูรับจาง และผูเกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบการปกผังและวางระดับ 

ขั้นตอนที่ 4  ผลการตรวจสอบปกผังและวางระดับ

       เมื่อผูรับจางดำเนินการแลวเสร็จ  ผลการดำเนินการจะแยกไดเปน 2 กรณี คือ

       1. การปกผังและวางระดับ เปนไปตามแบบรูปรายการและเทคนิคการกอสรางตามมาตรฐานสากล

       2. การปกผังและวางระดับ ไมเปนไปตามแบบรูปรายการและเทคนิคการกอสรางตามมาตรฐานสากล

ขั้นตอนที่ 5  กรณีผลการตรวจสอบการปกผังและวางระดับ ถูกตองตามตำแหนงที่กำหนดไว เจาหนาที่พัสดุทำบันทึกของ

คณะกรรมการรายงานผล ตรวจสอบการปกผังและวางระดับ เสนอหนวยหนาหนวยงานของรัฐ ผูรับมอบอำนาจ ทราบ 

และหนังสือแจงผูรับจางดำเนินการกอสรางตอไป 

ขอสังเกต     การดำเนินการตรวจสอบการปกผัง และวางระดับ หนวยงานของรัฐตองทำหนังสือเปนลายลักษณอักษรไว

ทุกกรณี หากไมดำเนินการทำเปนหนังสืออาจเปนเหตุใหผูรับจางขอขยายเวลาการกอสรางได

ขั้นตอนที่ 6  ผูรับจางดำเนินการกอสรางตามสัญญาจางตอไป โดยทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ศึกษาตาม Flow 

chart : 11

ขั้นตอนที่ 7  กรณีผลการตรวจสอบการปกผังและวางระดับถาตองมีการแกไขเปล่ียนแปลงผังใหม เจาหนาท่ีพัสดุทำบันทึก

ขอความเห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบ

อำนาจ ลงนามหนังสือแจงใหผูรับจางทราบใหเปลี่ยนแปลงผังใหม (เมื่อดำเนินการแลวเสร็จใหดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2)

ขอสังเกต     กรณีที่อาคารไมสามารถกอสรางไดตามตำแหนงที่กำหนดในแบบรูปและรายการละเอียด คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง จะกำหนดตำแหนงอาคารใหใหมในบริเวณใกลเคียง โดยไมถือเปนการเปล่ียนแปลงรายการ

และสัญญาจาง (หนังสือมาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนา 13 

ขอ 1.8.4)
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2.5 Flow Chart : 11  การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

หนวยงานของรัฐแจงผูรับจางการปกผังวางระดับถูกตอง

ผูรับจางดำเนินการเจาะสำรวจดินทดสอบการรับน้ำหนักของดินแลวเสร็จ

ผูรับจางทำหนังสือ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผานผูควบคุมงาน เจาหนาที่

นำหนังสือลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ เสนอประธานเพื่อนัดประชุมพิจารณา

หนวยงานของรัฐทำหนังสือแจงกองแบบแผน พิจารณาตรวจสอบผลการทดสอบดิน (แบบฟอรม 85)

กองแบบแผนพิจารณาผลทดสอบดินและแจงใหหนวยงานของรัฐทราบ (แบบฟอรม 86)

เจาหนาที่พัสดุดำเนินการ ดังนี้

1. แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง ทราบ

2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

3. คณะกรรมการรวมประชุม และลงมติใหสงกองแบบแผนพิจารณาตรวจสอบผลการทดสอบดิน

4. เบิกคาตอบแทนใหคณะกรรมการฯ

ผลการพิจารณา
ไมถูกตอง ถูกตอง

สิ้นสุด

ทำหนังสือแจงผูรับจางแกไขตามหนังสือแจงผล

การพิจารณาของกองแบบแผนและดำเนินการ

ตามขั้นตอนที่ 2

เจาหนาที่แจงคณะกรรมการ/ผูควบคุมงาน 

รับทราบผลการพิจารณาตรวจสอบการทดสอบดิน

จากกองแบบแผน เจาหนาที่ทำหนังสือแจงผูรับจาง 

ทราบ (แบบฟอรม 87)

เริ่มตน

1

2

3

4

5

6

7

8 9
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ขั้นตอนที่ 1  เมื่อหนวยงานของรัฐไดทำหนังสือแจงผูรับจางทราบ ผลการตรวจสอบการปกผังและวางระดับถูกตองตาม
ตำแหนงที่กำหนดไว
ขั้นตอนที่ 2  ผูรับจางดำเนินการเจาะสำรวจดินและทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน พรอมทดสอบการรับน้ำหนัก
บรรทุกของเดิน
ขอสังเกต    การรับน้ำหนักบรรทุกของดิน (Plate Bearing Lost) เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีใชคำนวณออกแบบฐานรากอาคาร
และสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้งใชในการวิเคราะหการทรุดตัวของดิน เมื่อมีน้ำหนักมากระทำ โดยหลักมาตรฐานวิศวกร
ขั้นตอนที่ 3  ผูรับจางทำหนังสือรายงานผลทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินเสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในการจางกอสราง ผานผูควบคุมงาน นำหนังสือสงใหเจาหนาท่ี (พัสดุ) เพ่ือลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ เสนอประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อนัดคณะกรรมการ ผูควบคุม หัวหนาเจาหนาที่ ผูรับจาง และผูเกี่ยวของ 
ประชุมพิจารณา โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุม
ขอสังเกต    การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ในกรณีท่ีสัญญาจางกำหนดใหผูรับจางเปนผูทดสอบการรับน้ำหนัก
ของดิน และในสัญญาไมไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืน เม่ือไดผลการทดสอบเปนประการใด ผูรับจางตองทำหนังสือสงผลการทดสอบ
ดินมายังผูวาจาง ฝายผูวาจางตองประทับตรารับไวเปนหลักฐาน เม่ือผูวาจางพิจารณาเปนประการใด ใหแจงเปนหนังสือให
ผูรับจางทราบ (ชวงระยะเวลาในการพิจารณา ในกรณีน้ีอาจพบปญหาในการขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญา จึงตอง
ทำเปนลายลักษณอักษรเก็บรักษาหลักฐานการับสงไวใหเรียบรอยวาไดรับและสงหนังสือในวัน เดือน ป ใด)
ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการ
       1. ทำหนังสือแจงกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูควบคุมงาน ผูรับจางลวงหนาโดยเร็วกอนการประชุม
       2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
       3. คณะกรรมการรวมประชุม และลงมติใหสงกองแบบแผนพิจารณาตรวจสอบผลการทดสอบดิน
       4. เบิกคาตอบแทนการประชุม ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
          ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
ขั้นตอนที่ 5  กองแบบแผนพิจารณาผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน พรอมทำหนังสือและรายละเอียดผลการ
พิจารณาแจงใหหนวยงานของรัฐทราบ
ขั้นตอนที่ 6  ผลการพิจารณาทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ขอสังเกต    ตามเอกสาร เลขที่ ก.88/มิ.ย./61
       1. คุณสมบัติของผูทำการเจาะสำรวจดิน
           - เปนนิติบุคคลที่ลงทะเบียนกับสภาวิศวกร
           - มีวิศวกรผูใหคำแนะนำ ปรึกษา พรองท้ังลงนามรับรองผลและสรุปขอเสนอแนะชนิดฐานราก ซ่ึงจะตอง
   เปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมอาคาร ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรโยธาเทาน้ัน
       2. ตำแหนงและจุดทดสอบในการเจาะสำรวจดิน
           - ผลการทดสอบตองครอบคลุมพื้นที่กอสรางทั้งหมด โดยจุดทดสอบตองไมนอยกวาที่ปรากฎในแบบ
   รูปรายการและสัญญา
ขั้นตอนที่ 7  กรณีผลการทดสอบดินท่ีกองแบบแผนพิจารณาวาไมเปนไปตามรูปแบบของสัญญา เจาหนาท่ี (พัสดุ) ดำเนินการ
แจงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในการจางกอสราง ผูควบคุมงาน และทำหนังสือแจงผูรับจางดำเนินการทำหนังสือแจง
ผูรับจางแกไขตามหนังสือแจงผลการพิจารณาของกองแบบแผน และดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 8  กรณีถูกตอง เจาหนาท่ี (พัสดุ) แจงคณะกรรมการ/ผูควบคุมงาน รับทราบผลการพิจารณาตรวจสอบการทดสอบ
ดินจากกองแบบแผน เจาหนาที่ทำหนังสือแจงผูรับจาง ทราบ

2.6 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 11 การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
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2.7 Flow Chart : 12  การทดสอบตัวอย�างแท�งคอนกร�ต

การทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีต เนนเฉพาะที่ใชในโครงสรางของอาคาร เชน คาน เสา พื้น

ฯลฯ

ผูรับจางดำเนินการเก็บตัวอยางแทงคอนกรีตที่ใชในการกอสราง โดยอยูภายใตการควบคุม

ของชางผูควบคุมงาน

สิ้นสุด

นำผลการพิจารณาไปใชในการกอสรางตอไป

ชางควบคุมงานรายงานผลการทดสอบ

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง

เพื่อทราบและพิจารณาตอไป

เมื่อไดผลการทดสอบแลว ผูรับจางนำเสนอชาง

ผูควบคุมงานตรวจสอบความถูกตอง

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักเก็บผูรับจางสงตัวอยางแทงคอนกรีตทดสอบโดย หนวยงานราชการ

เชน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานเทศบาล หรือสถาบันการศึกษาตางๆ 

เชน วิทยาลัยเทคนิค เพื่อทดสอบความมั่นคงแข็งแรง และการรับน้ำหนักของแทงคอนกรีต

บมตัวอยางแทงคอนกรีตไวที่สถานที่กอสรางประมาณ 7 - 15 วัน กอนสงทดสอบ

เริ่มตน

1

2

3

4

5

6

7
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ขั้นตอนที่ 1  การทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีต เนนเฉพาะที่ใชในโครงสรางของอาคาร เชน คาน เสา พื้น ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 2  ผูรับจางดำเนินการเก็บตัวอยางแทงคอนกรีตท่ีใชในการกอสราง โดยอยูภายใตการควบคุมของชางผูควบคุมงาน

ขั้นตอนที่ 3  บมตัวอยางแทงคอนกรีตไวที่สถานที่กอสรางประมาณ 7 - 15 วัน กอนสงทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักเก็บผูรับจางสงตัวอยางแทงคอนกรีตทดสอบโดย หนวยงานราชการ เชน 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานเทศบาล หรือสถาบันการศึกษาตางๆ เชนวิทยาลัยเทคนิค เพื่อทดสอบ

ความมั่นคงแข็งแรง และการรับน้ำหนักของแทงคอนกรีตกอนที่จะนำไปดำเนินการกอสราง

ขั้นตอนที่ 5  เมื่อไดผลการทดสอบแลว ผูรับจางนำเสนอชางผูควบคุมงานตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นตอนที่ 6  ชางควบคุมงานรายงานผลการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทราบและ

พิจารณาตอไป (เสนอเขาในระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ก็ได)

ขั้นตอนที่ 7  นำผลการพิจารณาไปใชในการกอสรางตอไป

หมายเหตุ  การทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีตนี้ ถือวาเปนสาระสำคัญตองดำเนินการ หากละเลยไมดำเนินการ เมื่อนำ

              แทงคอนกรีตท่ีไมไดมีการทดสอบไปกอสราง หากตรวจพบในภายหลังตองทุบอาคาร แลวดำเนินการกอสรางใหม

2.8 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 12  การทดสอบตัวอย�างแท�งคอนกร�ต
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2.9 Flow Chart : 13  การขออนุมัติใช�วัสดุ / ครุภัณฑ�ในการก�อสร�าง

ผูรับจางทำหนังสือขออนุมัติใชวัสดุ/ครุภัณฑ พรอมแนบรายละเอียดรูปแบบ, แคตตาล็อก, ยี่หอ

ผานผูควบคุมงาน เสนอประธานกรรมการฯ

เจาหนาที่ไดรับหนังสือจากผูควบคุมงาน ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ เสนอประธานกรรมการฯ

เพื่อเขาในระเบียบวาระประชุม และลงมติ

สิ้นสุด

ผูรับจางดำเนินการกอสราง

เห็นชอบใหดำเนินการกอสราง

เนื่องจากถูกตองตามสัญญาจาง

เห็นชอบสงกองแบบแผนพิจารณา

(แบบฟอรม 88)

กองแบบแผนพิจารณา

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

ดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 1

เจาหนาที่แจงผูรับจางทราบ

และแกไข (แบบฟอรม 90)

เจาหนาที่ (พัสดุ) ดำเนินการ

1. แจงผูรับจางทราบ (แบบฟอรม 89)

2. แจงคณะกรรมการ/ผูควบคุมงาน 

    ในระเบียบวาระการประชุม

เจาหนาที่แจงคณะกรรมการฯ

ผูควบคุมงานประชุมพิจารณา

และลงมติ

เริ่มตน
1

2

3
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ขั้นตอนที่ 1 ผูรับจางทำหนังสือขออนุมัติใชวัสดุ/ครุภัณฑ พรอมแนบรายละเอียดรูปแบบ แคตตาล็อก ย่ีหอ ผานผูควบคุมงาน
เสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
ขอสังเกต
 1) กอนดำเนินการติดตั้งวัสดุ/ครุภัณฑ ผูรับจางตองทำหนังสือขออนุมัติใชจากหนวยงานของรัฐผูวาจางกอน 
     เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะสามารถดำเนินการในข้ันตอนตอไปได หนวยงานของรัฐจะตองลงวันท่ี ท่ีไดรับการอนุมัติ
     ใหชัดเจน และตองพิจารณาอนุมัติการขอใชวัสดุ/ครุภัณฑในการกอสรางภายในระยะเวลาอันสมควร
 2) การพิจารณาเอกสารท่ีผูรับจางเสนอขออนุมัติแตละคร้ัง กองแบบแผนจะใชเวลา 15 วันทำการในการพิจารณา
     แลวเสร็จ ดังนั้นควรแจงใหผูรับจางรวบรวมเอกสารการขออนุมัติในคราวเดียวกันใหครบถวน และการเสนอ
     ขออนุมัติที่ลาชาผูรับจางไมสามารถถือเปนเหตุอางอิงในการขอขยายระยะเวลาได
 3) ผูรับจางสามารถขอใชวัสดุอุปกรณเทียบเทาไดในกรณีที่ไมสามารถจัดหาไดตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนด 
     โดยมีคุณสมบัติไมต่ำกวาที่แบบรูปรายละเอียดกำหนด ซึ่งผูรับจางตองจัดทำเอกสารระบุเหตุผลขอเทียบเทา
     รายการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หากเปรียบเทียบแลว มีราคา
     สูงกวาท่ีกำหนดในสัญญา ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพ่ิมข้ึนมิไดในทางตรงกันขามเปรียบเทียบราคากันแลว
     ต่ำกวาที่กำหนดในสัญญา ผูรับจางยินยอมหักลดเงินคาจางตามจำนวนที่แตกตาง
ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาท่ีไดรับหนังสือจากผูควบคุมงานนำหนังสือลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ เสนอประธานกรรมการฯ 
เพ่ือนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง ผูควบคุมงาน หัวหนาเจาหนาท่ี ผูรับจาง และผูเก่ียวของ ประชุมพิจารณา 
โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุม 
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการ
      1. ทำหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง ผูควบคุมงาน ผูรับจาง ลวงหนาอยางนอย 2 วัน
กอนการประชุม
      2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
      3. เบิกคาตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
      คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง ครบองคประชุม ดำเนินการประชุมรวมกับผูควบคุมงาน เจาหนาท่ี 
หัวหนาเจาหนาท่ี ผูรับจาง และผูเก่ียวของ โดยประชุมพิจารณาการขออนุมัติใชวัสดุ/ครุภัณฑ ในการกอสรางและลงมติเปน
เอกฉันท
ขั้นตอนที่ 4 กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีมติเห็นชอบเสนอใหกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เปนผูพิจารณา โดยใหเจาหนาที่พัสดุทำหนังสือเสนอไปยังกองแบบแผน
ขั้นตอนที่ 5 กองแบบแผน ไดรับหนังสือจากหนวยงานของรัฐ ดำเนินการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 กองแบบแผนพิจารณาไมเห็นชอบใหใชวัสดุ/ครุภัณฑ หรือขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม เจาหนาที่ทำหนังสือแจง
ผูรับจาง
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม   
ขั้นตอนที่ 8 เห็นชอบ เจาหนาที่ดำเนินการ 
      1. แจงผูรับจางทราบดำเนินการกอสรางตอไป
      2. แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูควบคุมงาน ในระเบียบวาระการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหผูรับจางนำวัสดุ/ครุภัณฑ 
ดำเนินการกอสรางไดเนื่องจากถูกตองตามรูปแบบ เงื่อนไข ในสัญญาจาง
ขั้นตอนที่ 10 ผูรับจางไดรับทราบจากหนวยงานของรัฐ ใหดำเนินการกอสราง ตอไป

2.10 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 13  การขออนุมัติใช�วัสดุ / ครุภัณฑ�
ในการก�อสร�าง
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2.11 Flow Chat : 14  การก�อสร�างไม�เป�นไปตามระยะเวลางวดงานในสัญญา
ตามระเบียบ ข�อ 178 (3) (4)

ผูควบคุมงาน จัดทำรายงานเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจางกอสราง วางานกอสราง

ไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไวในสัญญาจาง มีความลาชา แบบฟอรม 91

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข ประกอบดวย 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง /ผูควบคุมงาน / เจาหนาที่พัสดุ /หัวหนาเจาหนาที่/ผูรับจาง

สิ้นสุด

ผูควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานกอสรางของผูรับจางตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเมื่อการกอสรางไมเปนไปตามแผนที่กำหนด

เจาหนาที่พัสดุจัดสงหนังสือเรงรัดการกอสรางใหกับผูรับจาง (ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ รับทราบและลงนาม ในหนังสือถึงผูรับจาง

เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ แบบฟอรม 92 ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐทราบ และลงนามในหนังสือแจงเรงรัดงานกอสรางถึงผูรับจาง แบบฟอรม 93

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง /ผูควบคุมงาน / เจาหนาที่พัสดุ /หัวหนาเจาหนาที่ /ผูรับจาง

ประชุม เพื่อใหผูรับจางชี้แจงถึงสาเหตุที่งานกอสรางลาชา ไมเปนไปตามสัญญาจาง และใหผูรับจางจัดทำแผน

การทำงานกอสรางสวนที่เหลือเสนอคณะกรรมการ เพื่อเรงรัดงานกอสรางใหเปนไปตามสัญญาจางกำหนด

(ตองมีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง)

เริ่มตน

1

2

3

4

5

6

7
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ขั้นตอนที่ 1  ผูควบคุมงาน จัดทำรายงานเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจางกอสรางวางานกอสราง

ไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไวในสัญญาจาง มีความลาชา  

 ขอสังเกต  ในรายงานของผูควบคุมงาน กรณีท่ีงานกอสรางไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไวในสัญญาจาง มีความลาชา 

ผูควบคุมตองบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง โดยจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม 

เปนรายวันพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานของผูรับจาง การบันทึกการปฏิบัติงาน

ของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย

ขั้นตอนที่ 2  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข ประกอบดวย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน และผูรับจาง (ตองมีการจัดทำระเบียบวาระการประชุมทุกครั้ง)

ขั้นตอนที่ 3  เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการ

       (1) แจงคณะกรรมการ, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง ลวงหนาอยางนอย 2 วัน กอนการประชุม

       (2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

       (3) เบิกคาตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

 คณะกรรมการ (ครบองคประชุม) ผูควบคุมงาน, เจาหนาท่ี, หัวหนาเจาหนาท่ี, ผูรับจาง และผูเก่ียวของดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และลงมติ เอกฉันท (การลงมติทุกเสียงขององคประกอบ เห็นพองตองกันทั้งหมด 

เรียกวา มติ เอกฉันท) เพ่ือใหผูรับจางช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีงานกอสรางลาชา ไมเปนไปตามสัญญาจาง และใหผูรับจางจัดทำแผน

การทำงานกอสรางสวนที่เหลือเสนอคณะกรรมการ เพื่อเรงรัดงานกอสรางใหเปนไปตามสัญญาจางกำหนด

 ขอสังเกต  สัญญากอสรางซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาจาง หนวยงานสามารถแจงเรงรัดการกอสรางได การเรงรัด

งานกอสรางเปนกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและเปนดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐที่จะพิจารณาดำเนินการได 

แมจะอยูภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา แตหากมีเหตุนาเชื่อวาผูรับจางจะสงมอบงาน ไมทันกำหนดแลวเสร็จ หรือ

สงมอบงานเกินการกำหนดระยะเวลาในงวดใดงวดหน่ึงสามารถเรงรัดได เน่ืองจากการดำเนินการดังกลาวถือเปนการบริหาร

สัญญาอยางหน่ึง เพ่ือใหผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันภายในกำหนดสัญญา (อางอิงตามหนังสือคดีปกครองดานการพัสดุ 

รวบรวมโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย พิมพครั้งที่ 1 : 1 พฤษภาคม 2555)

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาท่ีพัสดุจัดทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจ ทราบ และลงนามในหนังสือแจงเรงรัดงานกอสรางถึงผูรับจาง 

ขั้นตอนที่ 5  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ  รับทราบและลงนามในหนังสือถึงผูรับจาง

ขั้นตอนที่ 6  เจาหนาท่ีจัดสงหนังสือเรงรัดการกอสรางใหกับผูรับจาง (ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบเอง

โดยผูมีอำนาจ)

ขั้นตอนที่ 7  ผูควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานกอสรางของผูรับจางตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเมื่อการกอสรางไมเปนไปตามแผนที่กำหนด

 ขอสังเกต  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะควบคุมกำกับการปฏิบัติงานและการสงมอบงาน

ของผูรับจาง โดยผานชองทางคือ

 1) รายงาน ง.700

 2) บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันของผูควบคุมงานกอสราง

2.12 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chat : 14  การก�อสร�างไม�เป�นไปตามระยะเวลา
งวดงานในสัญญา  ตามระเบียบ ข�อ 178 (3) (4)
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2.13 Flow Chart : 15  การแก�ไขสัญญาจ�าง (เปลี่ยนแปลงรายการ)
ตามมาตรา  97 และระเบียบข�อ 165

การแกไขสัญญาจางกอสราง มี 3 กรณี คือ (1) หนวยงานของรัฐขอแกไข (2) ผูรับจางเปนผูขอแกไขสัญญา 

(3) แกไขสัญญาตามความเห็นสำนักงานอัยการสูงสุด โดย ผูขอแกไขสัญญาจางมีหนังสือถึงประธานกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผานผูควบคุมงาน ในงานจางกอสราง โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. ระบุเหตุผลความจำเปนในการขอแกไขเปลี่ยนแปลง

2. รายการที่ขออนุมัติแกไข จากรายการตามรูปแบบเดิม เปนรายการในสวนที่เปลี่ยนแปลง

3. รายละเอียดการเปรียบเทียบปริมาณ และราคาเพิ่มลด พรอมระบุวงเงินที่ขอเพิ่ม - ลด กรณีที่มีวงเงินเพิ่ม

ผูรับจางขอรับเงินเพิ่มหรือไมอยางไร (ใหใชราคาตามเอกสารเสนอราคาของผูรับจางที่ใชทำสัญญา)

4. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา หรือไม หากขอขยายระยะเวลา ใหระบุวา ขอขยายระยะเวลากี่วัน

5. กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแข็งแรงจะตองไดรับรองจากวิศวกรสถาปนิกและวิศวกรผูชำนาญการ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสรางแลวแตกรณีดวย

เจาหนาที่พัสดุไดรับหนังสือจากผูรับจาง /ผูขอแกไข ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ ผานผูควบคุมงาน 

เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง เพื่อเขาระเบียบวาระการประชุมพิจารณาและลงมติ

สิ้นสุด

4.1 เจาหนาท่ีพัสดุทำบันทึกความเห็นของ คกก. ไมเห็นชอบแกไขสัญญา 

แบบฟอรม 94 ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนายงานของรัฐ

พิจารณาและลงนามหนังสือแจงผูรับจางแบบฟอรม 95

4.2 หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณา 

      •  ไมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ ใหดำเนินการขั้นตอนที่ 4

      •  เห็นชอบตามมติคณะกรรมการลงนามหนังสือแจงใหผูรับจางทราบ

ใหดำเนินการกอสรางตอไป (สงหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หรือผูรับจางรับหนังสือเอง โดยผูมีอำนาจ)

คณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติ
แกไข

5
ไมแกไข

เจาหนาที่พัสดุดำเนินการแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง /ผูควบคุมงาน /ผูรับจาง /หัวหนา

เจาหนาที่พัสดุ /ผูเกี่ยวของรวมประชุมพิจารณาและมีมติการแกไขสัญญา

เริ่มตน

1

2

3

4
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เจาหนาท่ีพัสดุทำบันทึกเห็นเห็นชอบใหแกไขสัญญาของ 

คกก. แบบฟอรม 96 เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาและลงนามบันทึก

ขอตกลงแนบทายสัญญาแบบฟอรม 97

สิ้นสุด

เจาหนาที่ แจงคณะกรรมการฯ ผูควบคุมงานทราบตาม

บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาที่ไดแกไข

เจาหนาที่ดำเนินการประกาศเผยแพรสัญญาบันทึกขอตกลง

แนบทายสัญญาที่ไดแกไขในระบบ e-GP และหนวยงานของรัฐ

สงสำเนาบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาที่ไดแกไขใหกับ

ผูรับจาง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

กรณีงบปเดียว

งบผูกพันขามป

4

5

6

7

9

10

8

10.1

10.2

10.3

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมสงกองแบบแผนสงกองแบบแผน คณะกรรมการฯ พิจารณา

สงกองแบบแผนหรือไม

กองแบบแผนพิจารณา

ดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 4

 ใหศึกษา Flow chat 15.1

กรณีงบผูกพันขามป

สิ้นสุด

ดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 8
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ขั้นตอนที่ 1  การขอแกไขสัญญาจางกอสราง มี 3 กรณี 

 กรณีที่ 1 หนวยงานของรัฐขอแกไข 

 กรณีที่ 2 ผูรับจางเปนผูขอแกไขสัญญา

 กรณีที่ 3 แกไขสัญญาตามความเห็นสำนักงานอัยการสูงสุด ม.93 วรรค 5

 โดยผูขอแกไขสัญญาจาง มีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผานผูควบคุมงาน ในงาน

จางกอสราง (ยกเวนกรณีที่ 3) เจาหนาที่พัสดุดำเนินการ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

 1. ระบุเหตุผลความจำเปนในการขอแกไขเปลี่ยนแปลง

 2. รายการที่ขออนุมัติแกไข จากรายการตามรูปแบบเดิม เปนรายการใหมในสวนที่เปลี่ยนแปลง

 3. รายละเอียดการเปรียบเทียบปริมาณ และราคาเพิ่มลด พรอมระบุวงเงินที่ขอเพิ่ม - ลด กรณีที่มีวงเงินเพิ่ม

ผูรับจางขอรับเงินเพิ่มหรือไมอยางไร (ใหใชราคาตามเอกสารเสนอราคาของผูรับจางที่ใชทำสัญญา)

 4. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา หรือไม หากขอขยายระยะเวลา ใหระบุวา ขอขยายระยะเวลากี่วัน

 5. กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแข็งแรงจะตองไดรับรองจากวิศวกรสถาปนิกและวิศวกรผูชำนาญการ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปและรายการของงานกอสรางแลวแตกรณีดวย

ขอสังเกต

 1. หลักการสัญญาท่ีลงนามแลวจะแกไขไมไดเวนแตกรณีจำเปนตองแกไขและไมทำใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน

    หรือเพื่อประโยชนของหนวยงานรัฐ หรือประโยชนสาธารณะ (มาตรา 97 ระเบียบฯ ขอ 165)

 2. ผูขอแกไขสัญญาจาง หมายถึง 

    1) หนวยงานของรัฐขอแกไข 

    2) ผูรับจางเปนผูขอแกไข 

    3) แกไขสัญญาตามความเห็นสำนักงานอัยการสูงสุด

 3. กรณีหนวยงานของรัฐขอแกไข ใหหนวยงานผูใชอาคารทำบันทึกพรอมเหตุผลความจำเปนในการขอแกไข

 4. หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาตามขอบังคับของสภาวิศวกรวาดวยหลักเกณฑ

    และคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551

 5. การแกไขสัญญาที่เห็นวาจะมีปญหาในการเสียประโยชนหรือไมรัดกุมเพียงพอใหสงสำนักงานอัยการสูงสุด

    พิจารณาใหความเห็นชอบกอน

ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาที่ไดรับหนังสือจากผูรับจาง (ผูขอแกไข) ลงรับหนังสือตามระเบียบฯงานสารบรรณ ผานผูควบคุมงาน 

เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง เพื่อเขาระเบียบวาระการประชุมพิจารณาและลงมติ

ขั้นตอนที่ 3  เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการ

       (1) แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง ลวงหนาอยางนอย 2 วัน 

  กอนการประชุม

       (2)  จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

       (3)  เบิกคาตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

2.14 แนวทางดำเนินการตาม  Flow Chart : 15  การแก�ไขสัญญาจ�าง 
(เปลี่ยนแปลงรายการ)
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 คณะกรรมการ (ครบองคประชุม) ผูควบคุมงาน, เจาหนาท่ี, หัวหนาเจาหนาท่ี, ผูรับจาง และผูเก่ียวของดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และลงมติ เอกฉันท (การลงมติทุกเสียงขององคประกอบ เห็นพองตองกันทั้งหมด 

เรียกวา มติ เอกฉันท) คณะกรรมการครบองคประชุมผูควบคุมงาน/เจาหนาที่/หัวหนาเจาหนาที่/ผูรับจางและผูที่เกี่ยวของ 

ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมพิจารณา และมีมติเอกฉันทการแกไขสัญญา ดังนี้ 

       (1) เหตุผลความจำเปนในการขอแกไขเปล่ียนแปลงวามีความจำเปนตองแกไขหรือไม และไมทำใหหนวยงาน

ของรัฐเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ 

       (2) รายการที่ขออนุมัติแกไข จากรายการตามรูปแบบเดิม เปนรายการใหมในสวนที่เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ

รายละเอียดตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงนั้นและหากเกี่ยวของกับความมั่นคง 

แข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรชำนาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองแบบและรายการ ของงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางที่จะเปลี่ยนแปลง นั้นตาม

ระเบียบฯ ขอ 165 วรรคสอง  

       (3) เปรียบเทียบราคา เพ่ิม -ลดรายละเอียดการเปรียบเทียบปริมาณ และราคาเพ่ิมลด พรอมระบุวงเงินท่ีขอ

เพิ่ม -ลด กรณีที่มีวงเงินเพิ่มผูรับจางขอรับเงินเพิ่มหรือไมอยางไรโดยการนำผลสรุปยอดรวมที่ไดมาของงานในสวนของงาน

สัญญาเดิม และรายการในสวนที่เปลี่ยนแปลงใสในแบบฟอรมสรุปราคาการเปรียบเทียบราคาของบัญชีแสดงเปรียบเทียบ

ราคาเปลี่ยนแปลงราคาของงานกอสรางเพื่อคำนวณหาความแตกตางของราคาการเปลี่ยนแปลง (ใหใชราคาตามเอกสาร

เสนอราคาของผูรับจางที่ใชทำสัญญา) ตามระเบียบฯ ขอ 165 วรรคหนึ่ง

       (4) การขอขยายระยะเวลาการกอสราง ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหากมีความจำเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน 

หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาในการทำงาน ใหตกลงพรอมกันตาม พรบ.ฯ มาตรา 97 วรรคสาม หากทำเร่ืองขอตกลงไมพรอมกัน

ผูมีอำนาจไมสามารถอนุมัติได

ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการฯพิจารณาและมีมติดังนี้

       4.1 กรณีไมแกไขสัญญาเจาหนาที่พัสดุทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอบันทึกรายงานผล

การพิจารณาท่ีไมเห็นชอบใหแกไขสัญญาผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอหัวหนาหนายงานของรัฐพิจารณาและลงนามในหนังสือ

แจงผูรับจาง 

       4.2 หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณา การแกไขสัญญาในรายละเอียดของรายการ

  - ไมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ ในการแกไขสัญญาใหดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4

  - เห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ มีหนังสือแจงใหผูรับจางทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนาม

รับทราบเองโดยผูมีอำนาจ) ใหดำเนินการกอสรางตอไป

ขั้นตอนที่ 5  ในกรณีมีมติใหแกไขสัญญา ในรายละเอียดของรายการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสรางพิจารณา

จะสงกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ขอสังเกต 

 1. เก่ียวของกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง ซ่ึงตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและ

วิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง 

หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณี ใหดำเนินการสงกองแบบแผนเพื่อพิจารณาใหการรับรอง

 2. กรณีการเปล่ียนแปลงรายการท่ีมีงานเปรียบเทียบราคาเพ่ิม-ลด เปนหนาท่ีของผูควบคุมงานในการตรวจสอบราคา 

เพิ่ม -ลด ตามที่ผูรับจางเสนอ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองแบบแผน) ที่ สธ. 0703.01/ว 78 ลงวันที่ 

29 สิงหาคม 2562
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 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาจางหนวยงานของรัฐตองพิจารณาวา

    1) งานกอสรางที่เพิ่มเติมขึ้นใหมเปนงานกอสรางที่ตอเนื่องสัมพันธกับงานกอสรางเดิม และอยูภายในขอบเขต

วัตถุประสงคของสัญญาจางเดิม จึงจะสามารถดำเนินการในเรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี 

ที่ นร (กวพ.) 1204/8348 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2538)

    2) หากเปนกรณีที่ไมอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสัญญาจางเดิม หรือไมมีความสัมพันธตอเนื่องกับงาน

ตามสัญญาจางเดิมแลว และสวนราชการมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการกรณีนี้ จะตองพิจารณาดำเนินการจัดจางใหม 

(หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) 1305/7860 ลงวันที่ 3 กันยายน 2542) 

    3) รายละเอียดในรางแกไขสัญญาควรใหกลุมงานกฎหมายตรวจสอบกอนเสนอผูมีอำนาจอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 6  กองแบบแผน กรมสนับสุนบริการสุขภาพ พิจารณา

ขั้นตอนที่ 7  ในกรณีกองแบบแผนไมเห็นชอบ ใหคณะกรรมการฯ ทบทวนผลการพิจารณาการแกไขสัญญาตามข้ันตอนท่ี 4

ขั้นตอนที่ 8  ในกรณีกองแบบแผนพิจารณาเห็นชอบ ใหเจาหนาท่ีพัสดุแจงผูรับจางลงนามในบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญา

และจัดทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ ดำเนินการเสนอความเห็นการเปลี่ยนแปลงรายการผานหัวหนาเจาหนาที่ 

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา และลงนามในบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาที่ไดแกไข ระเบียบ, ขอ 165 วรรค 3 

ขอสังเกต  ถาการแกไขสัญญานั้น 

    1. มีผลใหเพิ่มวงเงินจากสัญญาหรือขอตกลงเดิม หากมีผลใหอำนาจสั่งซื้อ/สั่งจางเปลี่ยนแปลงไปใหสงใหผูมี

อำนาจอนุมัติวงเงินดังกลาวเปนผูอนุมัติแกไขสัญญาหรือขอตกลงนั้นดวย ม.97 วรรคสี่

    2. ถาแกไขแลวมีผลใหลดวงเงิน ใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางคนเดิม เปนผูอนุมัติ ม.97 วรรคหา

    3. การแกไขสัญญาไมวากรณีใดยอมตองไดรับอนุมัติจาก ผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางจึงจะทำการแกไข

สัญญาได

    4. โดยผูท่ีลงนามในสัญญาท่ีแกไขน้ันเปนอำนาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

ปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

ขั้นตอนที่ 9  กรณีงบผูกพันขามปงบประมาณใหดำเนินการศึกษาตาม Flow Chart 15.1

ขั้นตอนที่ 10  กรณีงบปเดียว หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

         - กรณีหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจไมเห็นชอบ ในการเปลี่ยนแปลงรายการใหดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 8

         10.1 กรณีหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจเห็นชอบ เจาหนาท่ีพัสดุแจงคณะกรรมการ ผูควบคุมงาน

ทราบตามบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาที่ไดแกไข

         10.2 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ ไดลงนามในบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาท่ีไดแกไขใหเจาหนาท่ีดำเนินการ

ประกาศเผยแพรสาระสำคัญบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาท่ีไดแกไขท่ีไดลงนามแลว ในระบบ e-GP และหนวยงานของรัฐ 

(พรบ.ฯ มาตรา 98) การบันทึกขอมูลการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในระบบ e-GP แบงเปน 2 ประเภท 

         10.3 สงสำเนาบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาท่ีไดแกไขใหกับผูรับจางทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/

ลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

ขอสังเกต 1  การบันทึกขอมูลการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในระบบ e-GP แบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้

       1) กรณีแกไขงวดงานงวดเงิน มีขั้นตอนดังนี้

       เมนูหลัก(ขีด 3 ขีด)/เมนูสัญญาและหลักประกัน>เมนูบริหารสัญญา/เมนูแกไขสัญญา=>รายละเอียด/แกไข 

เลือกโครงการท่ีจะทำการแกไข>เลือกแกไขงวดงานงวดเงิน >เลือกการแกไขขอมูล เชน การแกไขมูลคาสัญญา และทำการ

แกไขสัญญาตามขอเท็จจริง
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       2) กรณีแกไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ เชน การแกไขบัญชีการรับเงินคาจางของคูสัญญา มีขั้นตอนดังนี้

       เมนูหลัก(ขีด3ขีด)/เมนูสัญญาและหลักประกัน/เมนูบริหารสัญญา/เมนูแกไขสัญญา=>เลือกรายละเอียด/แกไข 

โครงการที่จะทำการแกไข>เลือกแกไขสัญญาและรายละเอียดอื่น >เลือกหมวดสัญญาที่ตองการแกไข โดยเลือกหัวขอ

การชำระเงินและดำเนินการแกไขตามที่ระบบกำหนด                                  

       ทั้งนี้ ในการแกไขสัญญาตองเขาเหตุตาม มาตรา 97 แหง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 เทานั้นถึงจะ

ดำเนินการแกไขได

ขอสังเกต 2  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง และลงนามแกไขจาก

หัวหนาหนวยงานของรัฐ กอนการตรวจรับงาน

ขอสังเกต 3  - กรณีวงเงินเพ่ิมข้ึนตองเพ่ิมหลักประกันสัญญาและคาปรับ ตามวงเงินของสัญญาท่ีเพ่ิมข้ึนระเบียบฯ ขอ 171 

การเสียอากรแสตมปเปนตัวเงินตองเพิ่มขึ้นตามมูลคาของสัญญาที่เพิ่มขึ้น

       - กรณีวงเงินลดลงตองมีการลดคาปรับตามวงเงินของสัญญาที่ลดลง  สวนหลักประกันสัญญาอนุโลมรับได 

ระเบียบฯ ขอ 168 วรรคสี่

       - กรณีเปล่ียนแปลงรายการมีคางานเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใหแกไขเปล่ียนแปลงงวดเงินใหมตามสัญญาใหสอดคลอง

กับเนื้องานในแตละงวด

       - กรณีคูสัญญาขอแบงงวดงาน งวดเงินใหม สามารถกระทำได หากไมทำใหราชการเสียประโยชน กรณี

เห็นสมควรแกไขสัญญาโดยแบงงวดงานงวดเงินกันใหม งวดงานและงวดเงินท่ีแกไขใหม จะตองสัมพันธกันและสอดคลองกับ

วงเงินงบประมาณที่ไดรับในแตละป

       - กรณีเปล่ียนแปลงสัญญาสามารถดำเนินการในชวงระยะเวลาใดก็ได แมจะเลยกำหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา 

แตตองดำเนินการกอนท่ีจะมีการตรวจรับงานงวดสุดทาย (คำวินิจฉัย กวพ. ท่ี พณ.3-20/2546) ท่ี นร (กวพ) 1305/10262 

ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2540

       - กรณีเปล่ียนแปลงสัญญา กรณีคูสัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว427 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

       - กรณีผูรับจางวางหลักประกันสัญญาเปนเงินสด ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือคำประกันธนาคาร

ภายในประเทศแทน ซึ่งหนวยงานของรัฐไมเสียประโยชน และตามหลักแหงความเปนธรรม สวนราชการอนุมัติใหแกไข

เปลี่ยนแปลงสัญญาได

ขอสังเกต 4  สรุป หนวยงาน จัดทำสัญญาแกไขเพิ่มเติม

       1. จัดทำสัญญาแกไขเพิ่มเติม

       2. ผูวาจาง และผูรับจางลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติม

       3. สำเนาแจกจายผูที่เกี่ยวของทราบ

       4. จัดสงใหสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 1 ชุด

       5. เผยแพรรายละเอียดท่ีเก่ียวกับสัญญาท่ีไดมีการแกไขไวในระบบ e-GP เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน (ม.98)

ขอสังเกต 5  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา มีเจตนาใชเฉพาะกรณีที่สวนราชการไดรับอนุมัติงบประมาณใหจัดทำสัญญา

ในปน้ันแลว หากในปงบประมาณตอมาไดรับงบประมาณเพ่ิมเติม หากไมเก่ียวของกับงานกอสรางเดิม สวนราชการจะใชวิธี

ใหผูรับจางเดิมทำงานเพิ่มเติม ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม โดยการแกไขสัญญาเพิ่มเติมไมได เปนการปฏิบัติผิด

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพราะเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก็ตองใชวิธี

ประกวดราคาใหม ตามแตกรณีจำเปนวาจะจัดหาวิธีใด (คำวินิจฉัย กวพ.ที่ พณ 2-31/2546)
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2.15 Flow Chat : 15.1  กรณีการแก�ไขสัญญางบประมาณผูกพันข�ามป�

เจาหนาที่/จัดทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับ
มอบอำนาจ พิจารณา แบบฟอรม 98 
(1) เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายการ
(2) ลงนามในหนังสือ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) เพื่อทำความตกลงกับสำนักงาน
ประมาณ แบบฟอรม 99

8

10

10.2.2

9

เจาหนาที่จัดสงหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข)

สำนักงบประมาณพิจารณาวงเงิน และ
หรือขยายระยะเวลากอสราง (ถามี)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) ดำเนินการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

9.1 สป.สธ. (กบรส.) แจงจังหวัดทราบ

9.2 เจาหนาที่แจง คณะกรรมการฯ/ ผูควบคุมงาน 
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ และลงนามใน
หนังสือแจงผูรับจางดำเนินการตอไป แบบฟอรม 100

หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 12

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติไมอนุมัติ

เริ่มตน

1

2

3.1 3.2

4

5

6

7

3

กรณีไมเพิ่มวงเงิน/ลดวงเงิน
- ไมขยายระยะเวลาในการกอสราง
- ขยายระยะเวลาในการกอสราง

กรณีเพิ่มวงเงิน
- ไมขยายระยะเวลาในการกอสราง
- ขยายระยะเวลาในการกอสราง

การแกไขสัญญากรณีดังตอไปนี้

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบใหผูรับจางแกไขสัญญา

ผูควบคุมงานรายงานผลการตรวจงานเสนอใหมีการแกไขสัญญา

สิ้นสุด
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10.1 สป.สธ (กบรส.) แจงจังหวัดทราบ และใหตอรองราคา
ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

10.2 เจาหนาท่ี/คณะกรรมการฯเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ลงนามหนังสือแจงผูรับจางเพื่อตอรองราคาแบบฟอรม 101

11.1 สป.สธ. (กบรส.) แจงจังหวัดทราบ
- วงเงินทีเพิ่มขึ้น
- ผูมีอำนาจส่ังซ้ือ ส่ังจางอนุมัติใหเปล่ียนแปลง
รายการ (ถามี)

10. อนุมัติ/เพิ่มวงเงินไมเต็มจำนวนที่ขอ 11. อนุมัติเพิ่มวงเงินตามที่ขอ

10

หัวหนาหนวยงานของรัฐ/
ผูรับมอบอำนาจพิจารณา

เจาหนาที่ดำเนินการประกาศเผยแพร
สัญญาจางที่แกไขเพิ่มเติมในระบบ e-GP 
และหนวยงาน (ม.98)

เจาหนาที่ (พัสดุ) สงเอกสารแกไขสัญญา
เพิ่มเติมใหผูรับจางทราบ

สงสำเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติมใหกับผูรับจางทราบ 
ทางไปรษณียลงทะเบียน/ตอบรับ/ลงนาม
รับทราบเองโดยผูมีอำนาจ

พิจารณาวงเงิน

ไมเห็นชอบเห็นชอบ

ยินยอมไมยินยอม

เจาหนาท่ี (พัสดุ) แจงคณะกรรมการฯ/ผูควบคุมงาน/ผูรับจางทราบท่ี สป.สธ. (กบรส.) เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงรายการ 
และเพิ่มวงเงิน เจาหนาที่ (พัสดุ) ทำบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ แบบฟอรม 102 เสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อพิจารณาและลงนามเอกสารแกไขสัญญาเพิ่มเติม แบบฟอรม 103

10.2.3 แจง สป.สธ. (กบรส.) ทราบ เพื่อดำเนินการ 
เสนอผูมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจางอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
รายการ (ถามี)

10.2.2 เจาหนาที่/คณะกรรมการฯ บันทึกเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ พิจารณา
1. ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ
2. เสนอ สป.สธ. (กบรส.)ขอทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณเพื่อทบทวนราคาใหมอีกครั้ง

10.2.1 ผูรับจาง

สิ้นสุด
16 สงสำเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติม

ใหกับผูรับจางทราบ
17

14

13

15

12
สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1  ผูควบคุมงานรายงานผลการตรวจงานเสนอใหมีการแกไขสัญญาจางตามรายงานท่ีตรวจหนางานเสนอประธาน

คณะกรรมการตรวจการจาง

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหผูรับจางแกไขสัญญากรณี

งบประมาณผูกพันขามปตามระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอ 7 (1) (2) ดังนี้ 

       ขอ 7 ในกรณีที่มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการกอหนี้

ผูกพันขามปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานรับงบประมาณดำเนินการดังตอไปนี้

       (1) การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไมเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันใหทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

       (2) การขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันโดยไมเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันใหเสนอขออนุมัติตอรัฐมนตรีเจาสังกัดและ

รายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติ

ขอสังเกต  

 1. มาตรา 97 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลวจะแกไขไมได เวนแตในกรณีดังตอไปน้ีใหอยูในดุลพินิจ

ของผูมีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได 

     (1) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา หนวยงานสงสัญญาใหอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นในภายหลัง 

         และอัยการสูงสุดพิจารณาแลวใหแกไขเชนไร ใหหนวยงานแกไขสัญญานั้น)

     (2) ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลง หากการแกไขน้ันไมทำใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน

     (3) เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ

     (4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 การแกไขสัญญาจะตองเปนไปตามมาตรา 97 คือ

     (1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย

     (2) หากตองเพิ่มวงเงินหรือลดวงเงินหรือลดระยะเวลาทำการใหตกลงไปพรอมกัน (หากตกลงไมพรอมกัน

ผูมีอำนาจไมสามารถอนุมัติได) 

 2. การแกไขสัญญาไมมีขอกำหนดวาจะตองดำเนินการในชวงเวลาใดแตในหลักการปฏิบัติจะตองดำเนินการกอน

ท่ีจะมีการตรวจรับงานเสร็จสมบูรณ (งวดสุดทาย) เปนอยางชาถามีการตรวจรับงานเสร็จสมบูรณแลวถือวาสัญญาไดส้ินสุดลง

จะแกไขสัญญาไมได (กวพ)1305/10262 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2540)

ขั้นตอนที่ 3  การแกไขสัญญา มีในกรณีดังนี้

 3.1 กรณีไมเพิ่มวงเงิน ลดวงเงินในงานจางกอสราง โดยไมมีการขอขยายระยะเวลาในการกอสราง และขอขยาย

ระยะเวลาในการกอสรางใหดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 12 เน่ืองจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมอบอำนาจในการเปล่ียนแปลง 

รายละเอียดของรายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ โดยไมเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2592/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 

 3.2 กรณีเพิ่มวงเงินในงานจางกอสราง โดยไมมีการขอขยายระยะเวลาในการกอสราง และขอขยายระยะเวลา

ในการกอสรางใหดำเนินการตามระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอ 7

ขอสังเกต 3.2 

 1. เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาการกอสราง กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาแลว

เห็นวาสมควรขยายระยะเวลากอสรางใหกับผูรับจางเปนจำนวนกี่วัน ตามปริมาณงานที่ทำ

2.16 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chat : 15.1 กรณีการแก�ไขสัญญางบประมาณ
ผูกพันข�ามป�
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 2. การขยายระยะเวลากอสราง ตองนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจาง โดยตองระบุวาความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาใหขยายกี่วัน

 3. เหตุผลในการพิจารณา ใหขยายระยะเวลามีความจำเปนอยางยิ่งตองแสดงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเทานั้น

 4. เม่ือเปรียบเทียบปริมาณงานเพ่ิม ลด แลวปรากฏวาไมมีเงินเพ่ิม หรือเงินลด หรือกรณีมีเงินเพ่ิม แตผูรับจางยินดี

ดำเนินการใหโดยไมคิดเงินเพ่ิม ท้ังน้ีตองมีหนังสือแจงจากผูรับจางในการไมขอรับเงินเพ่ิมและไมขยายระยะเวลาการกอสราง

ใหกับผูรับจาง โดยบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

 5. การเพิ่มวงเงินคากอสราง ใหเพิ่มตามผลการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม ลด เปนหนาที่ของผูควบคุมงานกอสราง

ตามหนังสือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองแบบแผน) ที่ สธ 0703.01/ว78 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 6. ใหชางควบคุมงานประมาณการคิดวงเงิน เพิ่มลด โดยทำตารางเปรียบเทียบใหเห็น

 7. กรณีเพิ่มวงเงินคากอสรางใหกับผูรับจาง แตไมขยายระยะเวลาการกอสรางใหกับผูรับจาง ควรระบุเหตุผล

ความจำเปน เพื่อปองกันผูรับจางรองเรียน หรือฟองรอง หนวยงานของรัฐ หรือแจงผูรับจางใหมีหนังสือแจงวาไมประสงค

ขอขยายระยะเวลากอสรางแตอยางใด

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาท่ีพัสดุจัดทำบันทึกความเห็น ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผานหัวหนาเจาหนาท่ี

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ พิจารณา

       (1) ใหความเห็นชอบ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ

       (2) ลงนามในหนังสือ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กบรส.) เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 

(ระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ขั้นตอนที่ 5  หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 6  เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ ใหความเห็นชอบ เจาหนาที่พัสดุจัดสงหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ผาน กบรส.)

ขั้นตอนที่ 7  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กบรส.) ดำเนินการขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณในประเด็น

       -  วงเงินที่เพิ่มขึ้น

       -  และหรือระยะเวลาทำการที่เพิ่มขึ้น (ถามี)

ขั้นตอนที่ 8  สำนักงบประมาณพิจารณา อนุมัติ โดยพิจารณาวงเงินและหรือขยายเวลาในการกอสราง (ถามี)

ขั้นตอนที่ 9  กรณีสำนักงบประมาณไมอนุมัติวงเงินตามที่ขอความเห็นชอบ  

       9.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) ดำเนินการทำหนังสือแจงจังหวัดทราบ

       9.2 เจาหนาที่พัสดุแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูควบคุมงาน เสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐทราบ และลงนามในหนังสือแจงผูรับจางดำเนินการตอไป  

ขั้นตอนที่ 10  กรณีสำนักงบประมาณอนุมติเพิ่มวงเงินไมเต็มจำนวนที่ขอความเห็นชอบ

        10.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) แจงจังหวัดทราบ และใหหนวยงาน

ดำเนินการตอรองราคาตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ (เปนลำดับแรก)

        10.2 เจาหนาท่ีพัสดุทำบันทึกของคณะกรรมการฯผานหัวหนาเจาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบ

อำนาจทราบและลงนามในหนังสือแจงผูรับจางเพื่อตอรองราคา 

     10.2.1 ผูรับจางดำเนินการพิจารณา

     10.2.2 กรณีผูรับจางไมยินยอมใหดำเนินการตอรองราคากับผูรับจาง หากไมสามารถตอรองราคาได

หรือผูรับจางขอยืนยันราคาเดิม ใหเจาหนาท่ีพัสดุทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ พิจารณา
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    1) ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ

    2) เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) ขอทำความตกลงกับ

        สำนักงบประมาณเพื่อทบทวนราคาใหม อีกครั้ง 

     10.2.3 กรณีผูรับจางยินยอมลดราคาตามวงเงินท่ีสำนักงบประมาณอนุมัติ ใหเจาหนาท่ีแจงคณะกรรมการ 

ผูควบคุมงานทราบ และทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา 

และแจงกองบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการเสนอผูมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจางอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการ (ถามี)

ขอสังเกต

 1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 วรรค 2, 3 

การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ หากมีความจำเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน 

ใหตกลงพรอมกันไป 

 ในกรณีที่มีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม และวงเงิน

ที่เพิ่มขึ้นใหมแลว หากวงเงินรวมดังกลาวมีผลทำใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะตองดำเนินการให

ผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตามวงเงินรวมดังกลาวเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญา หรือขอตกลงดวย

 2) เจาหนาที่ตองตรวจสอบรายการที่สำนักงบประมาณอนุมัติ

     - วงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติใหเพิ่มบวกกับวงเงินเดิมถารวมกันแลววงเงินสั่งซื้อสั่งจางเกินอำนาจของ

ผูวาราชการจังหวัด สงเรื่องใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

     - ขยายระยะเวลาในการกอสราง สงเรื่องใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

ขั้นตอนที่ 11  หลังจากท่ีสำนักงบประมาณอนุมัติเพ่ิมวงเงินตามท่ีขอกองบริหารการสาธารณสุขจะแจงจังหวัดทราบในประเด็น

        - วงเงินที่เพิ่มขึ้น

        - ผูมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจาง (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการได

ขั้นตอนที่ 12  เจาหนาที่แจงคณะกรรมการผูควบคุมงานทราบ และทำบันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนา

เจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงาน

ขั้นตอนที่ 13  หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจพิจารณา เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายการ 

ขอสังเกต  วงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติใหเพิ่มบวกกับวงเงินเดิมถารวมกันแลววงเงินสั่งซื้อสั่งจางไมเกินอำนาจของ

ผูวาราชการจังหวัด ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายการได

ขั้นตอนที่ 14  แจงผูรับจางลงนามหนังสือ เอกสารแกไขสัญญาเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 15  เสนอผูวาราชการจังหวัดลงนามในหนังสือเอกสารแกไขสัญญาเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 165 วรรคทาย (เมื่อผูมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจางแลวแตละกรณีไดอนุมัติการแกไข

สัญญาหรือขอตกลง)

ขั้นตอนที่ 16  ลง e-GP

ขั้นตอนที่ 17  สงสำเนาสัญญาแกไขเพิ่มเติมใหกับผูรับจางทราบ ทางไปรษณียลงทะเบียน/ตอบรับ/ลงนามรับทราบเอง

โดยผูมีอำนาจ

ขอสังเกต   1. การตอรองราคากับผูรับจางควรแจงเปนหนังสือ และใหผูรับจางตอบยืนยันผลการตอรองราคาเปนหนังสือ

มายังหนวยงานของรัฐ

     2. หลังการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแลว หนวยงานของรัฐตองสงสำเนาสัญญาจางและเอกสารแนบทาย ใหกับ

ผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน โดยเร็ว
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2.17 Flow Chart : 16  การสั่งให�หยุดงานก�อสร�าง
ตามระเบียบ ข�อ 178 (1) (2)

ใหหยุดงานกอสราง จนท.ทำบันทึก ความเห็นของ คกก. 

ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณา ตามแบบฟอรม 104 และ

ลงนามหนังสือแจงบริษัทฯ แบบฟอรม 105

ศึกษา Flow Chart : 15

การแกไขสัญญา

เจาหนาที่/หัวหนาเจาหนาที่ พัสดุดำเนินการแจง

คกก./ผูควบคุมงาน/ประชุมพิจารณา มีมติใหหยุด

งานกอสรางหรือใหกอสรางตอและแจงผูรับจางทราบ

สั่งแกไขและใหกอสรางตอไปได สั่งใหหยุดงาน

รายงานประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ในงานจางกอสราง

เริ่มตน

1

2

5

4

9

6

3

7

8

10

11

ผูควบคุมงานตรวจสอบ

ผูควบคุมงานพบปญหา
ผูรับจางพบปญหาในการกอสราง

ใหรายงานผูควบคุมงาน

ผูควบคุมงานรายงานผลการตรวจงานพบปญหาในระหวางกอสราง

สิ้นสุด

ใหกอสรางตอไป

โดยไมตองแกไขสัญญา

สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1  ในระหวางการกอสรางพบปญหา หรือมีเหตุการณที่เปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนไมสามารถทำการกอสรางได 

ซึ่งปญหาอาจเกิดขึ้นจากผูควบคุมงานกอสรางพบปญหาหรือผูรับจางพบปญหา

 ขอสังเกต  การส่ังใหหยุดงานกอสรางเปนหนาท่ีของชางควบคุมงาน โดยส่ังเปล่ียนแปลงแกไข เพ่ิมเติมหรือตัดทอน

งานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการ

ข้ันตอนท่ี 2  กรณีผูรับจางพบปญหาในการกอสราง ใหทำหนังสือเปนลายลักษณอักษร รายงานผูควบคุมงานกอสรางทราบ

 ขอสังเกต 

 1. ไมใชความผิดของผูรับจางในระหวางการกอสรางท่ีไมเปนไปตามรูปแบบรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาจาง

 2. ตัวอยางปญหาที่ผูรับจางพบ เชน

     - แบบรูปรายการไมสอดคลองกัน/ขัดแยงกัน หากทำการกอสรางตอไป จะเกิดความเสียหายตอทางราชการ

     - งวดงานตามสัญญาจางไมสัมพันธกัน ทำใหผูรับจางไมสามารถทำงานตามลำดับในสัญญาได

ขั้นตอนที่ 3  กรณีผูควบคุมงานพบปญหา ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา

ขั้นตอนที่ 4  ผูควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ ทั้งขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 และพิจารณาในงานกอสราง ตองเปนไป

ตามสัญญา และเอกสารแนบทายสัญญาเปนสำคัญ

ขั้นตอนที่ 5  กรณี ผูควบคุมงานพิจารณาแลว ดำเนินการใหแกไขโดยไมผิดรูปแบบ รายละเอียดและขอกำหนดในสัญญา 

ใหผูรับจางดำเนินการกอสรางตอไป และรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ

ขั้นตอนที่ 6  ผูควบคุมงานพิจารณาแลว ปญหาการกอสรางที่เกิดขึ้น เปนอุปสรรค ไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

และขอกำหนดในสัญญา หรือมีขอความขัดแยงกัน จนไมสามารถดำเนินการกอสรางได ผูควบคุมงานมีอำนาจในการสั่ง

หยุดงานไวกอน ขอ 178 (1) (2) โดยพิจารณา 

       (1) งานกอสรางไมเปนไปตามสัญญา  และเอกสารแนบทายสัญญา

       (2) งานกอสรางพบปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจนไมสามารถดำเนินการกอสรางได และไมใชความผิดของผูรับจาง 

       (3) ถางานกอสรางดำเนินการตอไปและเห็นวาผูควบคุมงานไมส่ังใหหยุดงานจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ

 ขอสังเกต

 1. เมื่อผูควบคุมงานสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจาง ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งให

หยุดงานนั้น เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด แลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคำสั่ง

 2. ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกำหนดในสัญญามีขอขัดกันหรือเปนท่ีคาดหมายไดวางานน้ัน

ดำเนินการเปนไปตามแบบรูปรายการแตเมื่อกอสรางเสร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามวิชาชีพชางใหสั่งพัก

หยุดงานได

 3. ตามแบบสัญญาจางกอสราง ขอ 15 การควบคุมงานโดยผูวาจางผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามสัญญานี้และ

มีอำนาจที่จะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอำนาจท่ีจะส่ังใหหยุดการน้ันช่ัวคราวไดความลาชา ในกรณี

เชนนี้ผูรับจางจะถือ เปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 7  ผูควบคุมงานทำบันทึกรายงานประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ในการสั่งหยุดงาน

กอสราง พรอมแจงปญหาในการกอสราง ผานเจาหนาพัสดุ เจาหนาที่พัสดุนำหนังสือลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ 

2.18 แนวทางการดำเนินตาม  Flow Chart : 16  การสั่งให�หยุดงานก�อสร�าง
ตามระเบียบ ข�อ 178 (1) (2)
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เสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือนัด วัน เดือน ป และเวลาเพ่ือแจงคณะกรรมการ, หัวหนา

เจาหนาที่, ผูรับจาง และผูเกี่ยวของ รวมประชุมพิจารณา

ขั้นตอนที่ 8  เจาหนาที่พัสดุ  ดำเนินการ

       (1) แจงคณะกรรมการ, ผูควบคุมงาน, ผูรับจาง ลวงหนาอยางนอย 2 วัน กอนการประชุม

       (2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

       (3) เบิกคาตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง

คณะกรรมการ (ครบองคประชุม) ผูควบคุมงาน, เจาหนาที่, หัวหนาเจาหนาที่, ผูรับจาง และผูเกี่ยวของ ดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม และลงมติ เอกฉันท (การลงมติทุกเสียงขององคประกอบ เห็นพองตองกันทั้งหมด เรียกวา 

มติ เอกฉันท ใหหยุดงานกอสราง หรือใหมีการกอสรางตอไปได

ขั้นตอนที่ 9  คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็น และขอชี้แจงจากเอกสารรายละเอียด บันทึกรายงาน ผูควบคุมงาน, 

เจาหนาที่, หัวหนาเจาหนาที่ และผูวาจางมีมติเปนเอกฉันท เห็นพอง ตองกันหมด ใหผูรับจางดำเนินการกอสรางไดโดย

ไมตองแกไขสัญญา หรือหยุดงานกอสราง

ขั้นตอนที่ 10  คณะกรรมการฯพิจารณาความเห็น และขอชี้แจงจากเอกสารรายละเอียด บันทึกรายงานผูควบคุมงาน 

มีมติเปนเอกฉันท เห็นพองตองกันหมด สั่งใหหยุดงานกอสรางเพื่อดำเนินการแกไขสัญญา

         - เจาหนาที่พัสดุ บันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/

ผูรับมอบอำนาจพิจารณาใหหยุดงานกอสราง เพื่อการแกไขสัญญา (เปลี่ยนแปลงรายการ) และแจงผูรับจางทราบ

ขั้นตอนที่ 11  กรณีหนวยงานของรัฐแกไขสัญญา (เปลี่ยนแปลงรายการ) ใหศึกษาตาม Flow Chart : 15

 ขอสังเกต

 (1) บันทึกความเห็นของคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตองผานหัวหนาหนวยงาน (ผูอำนวยการโรงพยาบาล) 

และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

 (2) การส่ังใหหยุดงานกอสราง เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ เห็นสมควรให ผูรับจางเขาปฏิบัติงาน

กอสรางได  หนวยงานของรัฐตองทำหนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานได โดยผูรับจางตองมีหนังสือตอบรับการเขาทำงาน 

และเจาหนาที่รายงานเสนอใหผูวาจางทราบ (ถาไมมีหนังสืออาจเปนเหตุใหผูรับจางของด หรือลดคาปรับ หรือขอขยาย

เวลาการกอสราง)

 (3) กรณีสั่งใหผูรับจางหยุดงาน ผูรับจางตองทำหนังสือตอบรับ และยืนยันวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

อันเกิดจากการหยุดงาน ยกเวน ผูรับจางมีหนังสือเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐแจงเหตุภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่

เหตุน้ันไดส้ินสุดลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 182(4) 

ไมสามารถดำเนินการตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแหงสัญญาได

ขอกำหนดในแบบสัญญาจางกอสราง

 ขอ 15 การควบคุมงานโดยผูวาจาง ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา

ที่ผูวาจางแตงตั้ง

 มีอำนาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามสัญญาน้ีและมีอำนาจท่ีจะส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 

หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้

 หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอำนาจ

ที่จะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวไดความลาชา

 ในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือ เปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

ไมไดทั้งสิ้น
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2.19 Flow chart : 17 การขอรับเง�นชดเชยค�างานก�อสร�างตามสัญญาแบบปรับราคาได� 
(ค�า K)  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 และ
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว85 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2541

เจาหนาที่สงหนังสือและเอกสารประกอบการ
พิจารณารับรองความถูกตองเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กบ.รส.) ตาม แบบฟอรม 110

สัญญาจางวงเงินไมเกิน 50 ลาน

คา K บวก จายเงินเพิ่มใหผูรับจาง

สัญญาจางวงเงินเกิน 50 ลาน 
ใหศึกษา Flow Chart : 18

หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติคา k (กรณี K บวก จายเงินเพ่ิมผูรับจางหรือ K ลบเรียกเงินคืนผูรับจาง) ดังน้ี
7.1 สัญญาจางที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 
     (1) อำนาจในการจายเงินเพิ่ม (คา K บวก) 
          - อำนาจในการอนุมัติใหจายเงินชดเชย คา k เปนของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูวาราชการจังหวัด)
          - อำนาจในการอนุมัติจัดสรรเงิน (ดวยเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ) เปนของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     (2) อำนาจในการเรียกเงินคืน (คา k ลบ) เปนของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูวาราชการจังหวัด) 
7.2 สัญญาจางวงเงินเกิน 50 ลานบาท 
     (1) อำนาจในการจายเงินเพ่ิม (คา k บวก) หรืออำนาจในการเรียกเงินคืน (คา k ลบ) เปนอำนาจของสำนักงบประมาณ

เจาหนาท่ี (พัสดุ)/ผูควบคุมงาน ทำบันทึกการตรวจสอบเอกสารคา k บวก และการคิดคา k ลบ รายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผานหัวหนาเจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา (แลวแตกรณีตาม
แบบฟอรม 106, 107, 108, 109, 110)

- เจาหนาที่ (พัสดุ) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของครบถวนและถูกตอง เปนไปตามเงื่อนไขหรือไม 
- ผูควบคุมงาน/ผูรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตรวจสอบและคิดคำนวณคา k ตามสูตรโปรแกรมของ
กรมบัญชีกลางและโยธาไทย วาเปนคา k บวก (จายเงินเพ่ิมใหผูรับจาง) หรือเปนคา k ลบ (เรียกเงินคืนจากผูรับจาง)

หนวยงานของรัฐตรวจสอบคา K

ผูรับจางสงมอบงานในแตละงวดงาน / งวดสุดทาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีมติรับมอบงานในแตละงวด/งวดสุดทาย
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9

4

13

กรณีงานงวดสุดทายผูรับจางมีหนังสือขอรับเงินคา K (ถามี) 
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันสงมอบงานงวดสุดทาย (นับถึงวันที่
ผูรับจางสงหนังสือและหนวยงานของรัฐประทับตราลงวันที่รับ)

1

2

3

5

6

7

8
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- เจาหนาท่ีการเงินจัดทำรายงานขออนุมัติเบิกจายเงินคา K 
• หัวหนาหนวยเบิกพิจารณาอนุมัติจายเงินใหกับผูรับจาง (ภายใน 3 วันทำการ 
   นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ) 
• เจาหนาท่ีรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ

• ผูรับจางทำหนังสือขอทบทวน
วงเงินคา K ใหม ในข้ันตอนท่ี 1

ผูรับจางรับทราบเงินคาชดเชยงานกอสราง (คา K)
ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กบ.รส.)

อนุมัติ

กบรส.ไดรับขอมูลจากกองแบบแผน และกองกฎหมายเสนอขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• จัดทำบันทึกขออนุมัติหักเงินจากหลักประกันสัญญา 
เพื่อสงคืนเงินรายไดแผนดิน (กรณีเงินงบประมาณ)

หนวยงานไดรับชำระเงินคา K
• นำเงินสงคืนรายไดแผนดิน (กรณีเงินงบประมาณ)  
• จัดทำรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ แบบฟอรม 111

กบรส. รวบรวมเอกสารและดำเนินการ
– แจงกองแบบแผนตรวจสอบการคำนวณคา K 
– แจงกองกฎหมายตรวจสอบสิทธิการขอคา K

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบโดย
(1) อนุมัติจัดสรรวงเงินคา K เทาวงเงินที่ขอ หรือต่ำกวาวงเงินที่ขอ
(2) เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนเงินงบหมวดรายจายอื่นๆ
(3) มอบกองบริหารการคลัง โอนเงินในระบบ GFMIS
(4) แจงจังหวัดดำเนินการ

เจาหนาท่ีพัสดุจัดทำบันทึกรายงานผลการอนุมัติวงเงินคา K แบบฟอรม 112 เสนอจังหวัดทราบ และลงนามหนังสือ
แจงผูรับจาง แบบฟอรม 113 ตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กบรส.) กรณี
อนุมัติเทาวงเงินท่ีขอ หรือต่ำกวาวงเงินท่ีขอ

คา K ลบ เรียกเงินคืนจากผูรับจาง เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ เห็นชอบและลงนามหนังสือแจงผูรับจางเรียกเงินคืน แบบฟอรม 108

10

13

13

14
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16

17

18 19

เจาหนาท่ีพัสดุสงหนังสือแจงเรียกคืนเงินคา K ใหกับผูรับจาง (ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบโดยผูมีอำนาจ)

สิ้นสุด

10

10.1

10.3

10.2

10.4การจายคืนเงินคา K ของผูรับจาง ชำระไมชำระ

ยอมรับไมยอมรับ

สิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ 1  ผูรับจางดำเนินการสงมอบงานในแตละงวดงาน และงวดสุดทายตามสัญญาจาง

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจางกอสรางมีมติเปนเอกฉันทรับมอบงานกอสรางระหวางงวดและงวดสุดทาย

ขั้นตอนที่ 3  หนวยงานของรัฐ ดำเนินการตรวจสอบคาชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532

ขอสังเกต 

 1. กรณีผูรับจางขอรับเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สามารถเกิดขึ้นได 2 กรณี ดังนี้ (ตามหนังสือ 

ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

    (1) ผูรับจางขอรับเงินชดเชยระหวางงวด

    (2) ผูรับจางขอรับเงินชดเชยเมื่อสงมอบงานงวดสุดทายแลว ผูรับจางตองเรียกรองภายใน 90 วัน นับจากวัน

ถัดจากวันที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงานงวดสุดทายเปนวันแรก จนถึงวันที่ผูรับจางแจงความจำนงขอเงินเพิ่มตามสัญญา

แบบปรับราคาไดที่สวนราชการประทับตรารับเปนวันสุดทาย (ทั้งนี้จำนวนเงินที่ผูรับจางชดเชยจะตองตรวจสอบโดยผูที่มี

ความเชี่ยวชาญ)

 2. กรณีผูรับจางไมขอรับเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) แมผูรับจางไมขอรับเงินชดเชย เมื่อผูรับจาง

สงมอบงานถูกตองแลว หนวยงานของรัฐตองตรวจสอบวามีเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) หรือไม หาก

ปรากฏวาดัชนีราคาคาวัสดุในการกอสรางลดลงและมีคา K เกิดขึ้น หนวยงานของรัฐจะตองเรียกเงินชดเชยตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K) คืนจากผูรับจางดวย

 3. หลักเกณฑการขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) การตรวจสอบการขอรับเงินชดเชยคางาน

กอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จะตองพิจารณามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจงเวียน

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือ

ผูประกอบอาชีพงานกอสราง เง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทกอสราง สูตรวิธีการคำนวณท่ีใชกับสัญญา แบบปรับราคาได (คา K) 

ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ (ดวนท่ีสุด) ท่ี นร 0407/ว 85 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2541 เร่ือง ซักซอมความเขาใจ 

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

ขั้นตอนที่ 4  กรณีงานงวดสุดทายผูรับจางมีหนังสือขอรับเงินคาชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) โดยเสนอภายใน 

90 วัน นับถัดจากวันสงมอบงานงวดสุดทาย นับถึงวันที่ผูรับจางสงหนังสือและหนวยงานของรัฐประทับตราลงวันที่ที่รับ

ขอสังเกต  หนวยงานลงทะเบียนรับเอกสารพรอมกับประทับตรารับตามระเบียบงานสารบรรณ โดยลงวันเดือนป กำกับ

เพื่อเปนหลักฐานและประกอบการนับระยะเวลา 90 วันในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 5  เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของใหครบถวน และถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขหรือไม 

(ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 ก.ค.2541 หนา 82-84

       - ผูควบคุมงาน/ผูรับมอบอำนาจ จากหัวหนาหนวยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบและคิดคำนวณเงินคาชดเชย

งานกอสราง (คา K) ตามสูตรโปรแกรมของกรมบัญชีกลางและโยธาไทย วาเปนคา K บวก (จายเงินเพิ่มใหผูรับจาง) หรือ

เปนคา k ลบ (เรียกเงินคืนจากผูรับจาง) ดังนี้ (ตามหนังสือที่ นร 02032/ว 109 ลงวันที่ 24 ส.ค.32

2.20 แนวทางการดำเนินตาม  Flow chart : 17 การขอรับเง�นชดเชยค�างานก�อสร�าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได�  (ค�า K)
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 และหนังสือสำนัก
งบประมาณ ที่ นร 0407/ว85 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2541
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       วิธีการคำนวณ

       1. ตรวจสอบลักษณะงานที่สงแตละงวดวา ควรจะใชสูตรคา K สูตรใด เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงาน

ที่กำหนดไวในมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

       2. กรอกแบบฟอรมลงใน Worksheet ตามลำดับ

  - แบบฟอรมที่ 1 สัญญาแบบจายตามเนื้องานจริง (Unit Price Contract)

  - แบบฟอรมที่ 2 สัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum)

       3. คำนวณคา K

  - โดยใชเครื่องคำนวณเลข คำนวณตามสูตรที่กำหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือ

  - คำนวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้น

       4. แทนคาในสูตรโดยใชดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย

  - คำนวณโดยการหารใหแลวเสร็จกอน แลวจึงนำผลลัพธคูณ

  - แตละขั้นตอนใชทศนิยม 3 ตำแหนง โดยไมปดเศษ

       5. นำคา K ที่ไดจะตองหักดวย 4% หรือเพิ่ม 4% สวนที่เกิน คือสวนที่ตองจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน 

(หากคา K มีคาอยูระหวาง +/-4% (1.040-0.960) ก็ไมตองจายเงินชดเชยคากอสรางหรือเรียกเงินคืน

       6. นำคา K สวนที่เหลือคูณดวยคางานแตละงวดที่สงงาน

  - หักคางานสวนที่ไมอยูในขายไดรับการชดเชยแตละงวดงาน

  - กรณีท่ีสงงานเกินกำหนดสัญญาคา K ตองเปรียบเทียบระหวางเดือนท่ีสงงานจริงกับเดือนท่ีส้ินสุดสัญญา 

คาใดนอยกวาใหใชคานั้น

       7. รวมคา K ทุกงวดที่คำนวณไดจากขอ 6) แลวพิจารณาอนุมัติโดยวงเงินที่อนุมัติจะตองไมสูงกวาวงเงินที่

ผูรับจางขอเงินชดเชย

ขั้นตอนที่ 6  เจาหนาท่ีพัสดุ และผูควบคุมงานกอสราง ดำเนินการทำบันทึกการตรวจสอบเอกสารคา K และการคิดคำนวณ

คา K คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา

ขั้นตอนที่ 7  หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาอนุมัติเงินคาชดเชยงานกอสราง (คา K) เงินเพ่ิม หรือเรียกเงินคืนตามอำนาจ

ดังนี้

       7.1 สัญญาจางที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 

  (1) อำนาจในการจายเงินเพิ่ม (คา K บวก) 

       - อำนาจในการอนุมัติใหจายเงินชดเชย คา k เปนของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูวาราชการจังหวัด)

                           - อำนาจในการอนุมัติจัดสรรเงิน (ดวยเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ) เปนของปลัดกระทรวง

                             สาธารณสุข

  (2) อำนาจในการเรียกเงินคืน (คา k ลบ) เปนของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูวาราชการจังหวัด) 

       7.2 สัญญาจางวงเงินเกิน 50 ลานบาท 

  (1) อำนาจในการจายเงินเพิ่ม (คา k บวก) หรืออำนาจในการเรียกเงินคืน (คา k ลบ) เปนอำนาจของ

สำนักงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 8  สัญญาจางวงเงินเกิน 50 ลานบาท ใหดำเนินการศึกษาตาม Flow Chart : 18

ขั้นตอนที่ 9  สัญญาจางวงเงินไมเกินไมเกิน 50 ลานบาท อำนาจในการเรียกเงินคืน (คา K ลบ) เปนของหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ (ผูวาราชการจังหวัด)
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ขั้นตอนที่ 10  กรณีคิดคำนวณคา K ลบ (เรียกเงินคืนจากผูรับจาง) เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูวาราชการจังหวัด) 

เห็นชอบพรอมลงนามหนังสือ แจงผูรับจางเรียกเงินคา K ลบคืน

ขั้นตอนที่ 10.1  เจาหนาที่พัสดุดำเนินการจัดสงหนังสือแจงเรียกคืนเงินคาชดเชย คา K ใหกับผูรับจาง (ทางไปรษณีย 

ลงทะเบียนตอบรับ หรือลงนามรับทราบเองโดยผูมีอำนาจ)

ขั้นตอนที่ 10.2  ผูรับจาง ไดรับหนังสือแจงเรียกคืนเงินคาชดเชยคา K

ขั้นตอนที่ 10.3  ผูรับจางไมมาชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเจาหนาที่พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขออนุมัติหักเงินจาก

หลักประกันสัญญา และหนังสือแจงธนาคารผูค้ำประกัน ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ และ

นำเงินคาชดเชยคา K สงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน พรอมทั้งรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 10.4  หนวยงานไดรับชำระเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหเจาหนาท่ีดำเนินการ นำเงินสงคืนคลังเปนรายได

แผนดิน (กรณี เปนเงินงบประมาณรายจายประจำป) พรอมทั้งรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน)

  - เจาหนาท่ีพัสดุจัดทำบันทึกรายงานการรับชำระเงินคา K ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐทราบ

ขั้นตอนที่ 11  กรณี คิดคำนวณ คา K บวก (หนวยงานของรัฐจายเงินเพิ่มใหผูรับจาง) เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

(ผูวาราชการจังหวัด) เห็นชอบ พรอมลงนามหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานกองบริหารการสาธารณสุขภูมิภาค 

(กบรส.) เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 12  เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารพรอมหลักฐานรับรองสำเนาถูกตองทุกแผนเสนอหนังสือเรียน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผาน กองบริหารการสาธารณสุข

ขอสังเกต 

 1. เอกสารหลักฐานตองครบถวนถูกตอง (ตามเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับเงิน ชดเชยคา K สงกองบริหาร

การสาธารณสุข เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ)

 2. ตองรับรองสำเนาถูกตองทุกแผน

ขั้นตอนที่ 13  กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและดำเนินการจัดทำเร่ืองเสนอแจงหนวยงาน

ที่เกี่ยวของตรวจสอบ ดังนี้

         - แจงกองแบบแผนตรวจสอบการคำนวณคาชดเชยคางานกอสราง (คา K) ของผูรับจางที่คิดคำนวณมาวา

ถูกตองหรือไม

         - แจงกองกฎหมายตรวจสอบสิทธิการขอคาชดเชยคางานกอสรางคา (K) ของผูรับจางที่ขอมา

ข้ันตอนท่ี 14  กองบริหารการสาธารณสุข ไดรับขอมูลจากกองแบบแผนและกองกฎหมาย ทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ

เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอสังเกต 

 1. กรณีสัญญาจางวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2544 ตามหนังสือท่ี นร 0203/ว 109 วันท่ี 24 สิงหาคม 2532 มอบอำนาจ

ใหหนวยงานของรัฐเจาของสัญญาจาง มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืน

จากผูรับจางได กลาวคือ หนวยงานภาครัฐเจาของสัญญา คือจังหวัดที่ทำสัญญากับผูรับจางตองพิจารณาคำนวณเงินเพิ่ม

หรือลด และอนุมัติจายเงินหรือเรียกคืนจากผูรับจางเทาน้ัน สวนกรณีท่ีจังหวัดทำเร่ืองเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาน้ัน 

เพื่ออนุมัติจัดสรรเงินเพียงประเด็นเดียว
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ขั้นตอนที่ 15  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นชอบตามที่กองบริหารการสาธารณสุขเสนอ โดย

        (1) อนุมัติจัดสรรเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) เทากับวงเงินท่ีผูรับจางขอ หรือต่ำกวาวงเงินท่ีผูรับจางขอ

        (2) เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนเงินหมวดรายจายอื่นๆ 

        (3) มอบกองบริหารการคลัง โอนเงินในระบบ GFMIS 

        (4) ลงนามหนังสือแจงจังหวัดดำเนินการ

ขอสังเกต  การขออนุมัติจัดสรรเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) โดยไดเงินงบประมาณ หรือเงินงบประมาณเหลือจาย 

สำนักงบประมาณ หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจเห็นชอบใหใชเงินบำรุงโรงพยาบาลจายเปนเงินชดเชยคา K ใหผูรับจาง

ก็ได การดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 13 ถึง ข้ันตอนท่ี 15 กองบริหารการสาธารสุข (กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปนผูดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 16  เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึกรายงานผลการผลการอนุมัติวงเงินคา K เสนอจังหวัดแจงผูรับจางทราบ และ

ลงนามหนังสือแจงผูรับจาง ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข) 

อาจจะเปนกรณีที่ไดรับอนุมัติเทาวงเงินที่ผูรับจางไดขอ หรือต่ำกวาวงเงินที่ผูรับจางขอ

ขั้นตอนที่ 17  ผูรับจางรับทราบเงินคาชดเชยงานกอสราง (คา K) ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหาร

การสาธารณสุข) อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 18  กรณีผูรับจางไมยอมรับ ผูรับจางทำหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐ ขอทบทวนวงเงินคา K ใหม โดย

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 19  กรณีผูรับจางยอมรับในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติเงินคาชดเชยงานกอสราง (คา K)  หนวยงานผูเบิกดำเนินการดังน้ี

        - เจาหนาที่การเงินจัดทำรายงานขออนุมัติเบิกจายเงินเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)   

        - หัวหนาหนวยเบิกพิจารณาอนุมัติจายเงินใหกับผูรับจาง (ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ) 

        - เจาหนาที่รายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
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2.21 Flow chart : 18  ค�าชดเชยค�างานก�อสร�าง (ค�า K) กรณีสัญญาวงเง�นเกิน 
50 ล�านบาท

เสนอสำนักงบประมาณอนุมัติใหเบิกจายเงินคา K 

ตามอำนาจการอนุมัติ/วงเงิน

สป.สธ. (กบ.รส.) สงหนังสือแจงจังหวัดฯ ไดรับ

ความเห็นชอบวงเงินใหผูรับจางชำระคา K ใหกับ

โรงพยาบาลฯ

กบรส.รวบรวมเอกสารและดำเนินการ

 1. แจงกองแบบแผนตรวจสอบการคำนวณคา K 

 2. แจงกองกฎหมายตรวจสอบสิทธิการขอคา K

เจาหนาที่สงหนังสือและเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่สำนัก

งบประมาณกำหนดรับรองความถูกตองเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(กบรส.) แบบฟอรม 109

สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงิน

• อนุมัติเทาวงเงินที่ขอ

• อนุมัติต่ำกวาวงเงินท่ีขอจากเงินเหลือจาย หรืองบกลาง/ 

เงินบำรุงโรงพยาบาล

กบรส.เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามวงเงินที่ไดรับ

อนุมัติจากสำนักงบประมาณ

• ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณเปนเงินงบหมวดรายจายอ่ืนๆ

• เพื่อขออนุมัติจัดสรร คา K

• มอบกองบริหารการคลัง โอนเงินในระบบ GFMIS

• แจงจังหวัดดำเนินการ

เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึกรายงานการคิดคา K และ

เสนอหนังสือเพ่ือลงนามการเรียกคืนเงินคา K ถึงผูรับจาง 

ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

พิจารณา แบบฟอรม 114

เจาหนาที่พัสดุสงหนังสือแจงเรียกคืนเงินคา K ใหกับ

ผูรับจาง (ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบ

โดยผูมีอำนาจ)

กบรส.เสนอขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คา K บวก จายเงินใหผูรับจางคา K ลบ เรียกเงินคืนจากผูรับจาง

สัญญาจางวงเงินเกิน 50 ลานบาท1

2 3

4

5
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7
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8
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• จัดทำบันทึกขออนุมัติ

หักเงินจากหลักประกัน

สัญญาเพื่อสงคืนเงิน

รายไดแผนดิน (กรณี

เงินงบประมาณ)

•  ผูรับจางทำหนังสือขอ

ทบทวนวงเงินคา K ใหม 

ในขั้นตอนที่ 4

- เจาหนาที่การเงินจัดทำรายงานขอ

  อนุมัติเบิกจายเงินคา K 

• หัวหนาหนวยเบิกพิจารณาอนุมัติ

  จายเงินใหกับผูรับจาง (ภายใน 

  3 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ) 

• เจาหนาที่รายงานใหหัวหนาหนวยงาน  

  ของรัฐทราบ

• เจาหนาที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอจังหวัด 

แบบฟอรม 112 และแจงผูรับจางทราบ 

แบบฟอรม 113 ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

จัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(กบรส.)

หนวยงานไดรับชำระเงินคา K

• นำเงินสงคืนรายไดแผนดิน

  (กรณีเงินงบประมาณ) 

• จัดทำรายงานใหหัวหนา  

  หนวยงานของรัฐทราบ

ผูรับจางรับทราบเงินคาชดเชย

งานกอสราง (คา K) ตามที่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(กบรส.) อนุมัติ

สิ้นสุด 13

12

11

7.3

7.3

7.4 7.5

11

14

สิ้นสุด

ยอมรับ

ไมยอมรับ

ชำระไมชำระ การจายคืนเงินคา K

ของผูรับจาง
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ขั้นตอนที่ 1  กรณีสัญญาวงเงินเกิน 50 ลานบาท หนวยงานของรัฐเจาของสัญญาตองทำเร่ืองเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจายเงิน หรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง (สัญญาจางวงเงินเกิน 50 ลานบาท 

อำนาจอนุมัติคือ ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ )

ขั้นตอนที่ 2  คาชดเชยคางานกอสราง คา K ลบ เรียกเงินคืนจากผูรับจาง

ขั้นตอนที่ 3  กรณีคิดคำนวณคา K บวก (หนวยงานของรัฐจายเงินเพ่ิมใหผูรับจาง) เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูวาราชการ

จังหวัด) เห็นชอบ พรอมลงนามหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผานกองบริหารการสาธารณสุข กบรส.) เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4  เจาหนาที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงบประมาณกำหนด พรอม

หลักฐานรับรองสำเนาถูกตองทุกแผน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผานกองบริหารการสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 5  กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและดำเนินการจัดทำเร่ืองเสนอแจงหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของตรวจสอบ ดังน้ี

       - แจงกองแบบแผนตรวจสอบการคำนวณคาชดเชยคางานกอสราง (คา K) ของผูรับจางที่คิดคำนวณมาวา

ถูกตองหรือไม

       - แจงกองกฎหมายตรวจสอบสิทธิการขอคาชดเชยคางานกอสรางคา (K) ของผูรับจางที่ขอมา

ขั้นตอนที่ 6  กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ไดรับขอมูลจากกองแบบแผนและกองกฎหมาย ทำบันทึกเสนอขอ

ความเห็นชอบ เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน 2 กรณี กรณี K ลบ (เรียกเงินคืนจากผูรับจาง) และกรณี คา K บวก 

(จายเงินเพิ่มใหผูรับจาง)

ขั้นตอนที่ 7  กรณีคา K ลบ (เรียกเงินคืนจากผูรับจาง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

สงหนังสือแจงจังหวัดฯ ไดรับความเห็นชอบวงเงิน ใหผูรับจางชำระคา K ใหกับโรงพยาบาลฯ

ขั้นตอนที่ 7.1  เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึกรายงานการคิดคา K และเสนอหนังสือ เพื่อลงนามการเรียกคืนเงินคา K ถึง

ผูรับจาง ผานหัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาเห็นชอบและลงนาม

ขั้นตอนที่ 7.2  เจาหนาท่ีพัสดุสงหนังสือแจงเรียกคืนเงินคา K ใหกับผูรับจาง (ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ/ลงนามรับทราบ

โดยผูมีอำนาจ)

ขั้นตอนที่ 7.3  ผูรับจางไดรับหนังสือแจงเรียกคืนเงินคาชดเชยคา K

ขั้นตอนที่ 7.4  ผูรับจางไมมาชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเจาหนาที่พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขออนุมัติหักเงินจาก

หลักประกันสัญญา และหนังสือแจงธนาคารผูค้ำประกัน ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ และ

นำเงินคาชดเชยคา K สงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน พรอมทั้งรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 7.5  หนวยงานไดรับชำระเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหเจาหนาที่ดำเนินการ นำเงินสงคืนคลังเปนรายได

แผนดิน (กรณี เปนเงินงบประมาณรายจายประจำป) พรอมทั้งรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน)

          - เจาหนาที่พัสดุจัดทำบันทึกรายงานการรับชำระเงินคา K ผานหัวหนาเจาหนาที่ เสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐทราบ

2.22 แนวทางการดำเนินตาม  Flow chart : 18  ค�าชดเชยค�างานก�อสร�าง (ค�า K) 
กรณีสัญญาวงเง�นเกิน 50 ล�านบาท
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ขั้นตอนที่ 8  กรณีคา K บวก (จายเงินเพิ่มใหผูรับจาง) กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือลงนามหนังสือเสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงินชดเชยคากอสราง (คา K) ตามอำนาจ

การอนุมัติและวงเงิน

ขั้นตอนที่ 9  สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงินเทาวงเงินท่ีขออนุมัติ หรือต่ำกวาวงเงินท่ีขอจากเงินเหลือจาย 

หรืองบกลางแลวแตกรณี

ขั้นตอนที่ 10  กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสำนัก

งบประมาณ โดย

        (1) อนุมัติจัดสรรวงเงินคา K เทาวงเงินที่ขอ หรือต่ำกวาวงเงินที่ขอ

        (2) เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนเงินงบหมวดรายจายอื่นๆ

        (3) มอบกองบริหารการคลัง โอนเงินในระบบ GFMIS

        (4) แจงจังหวัดดำเนินการ

ขอสังเกต  การดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึงขั้นตอนที่ 10 กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เปนผูดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 11  เจาหนาที่พัสดุ จัดทำหนังสือรายงานการคิดคา K เสนอจังหวัด เพื่อแจงใหผูรับจางทราบ ตามวงเงินที่ไดรับ

อนุมัติจัดสรรจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ขั้นตอนที่ 12  ผูรับจางรับทราบเงินคาชดเชยงานกอสราง (คา K) ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กบรส.) อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 13  กรณี ผูรับจางไมยอมรับเงินคา K ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ ใหผูรับจางทำหนังสือถึง

หัวหนาหนวยงานของรัฐ ขอทบทวนวงเงินคา K ใหม โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 14  กรณีผูรับจางยอมรับในวงเงินที่ไดรับอนุมัติเงินคาชดเชยงานกอสราง (คา K) หนวยงานผูเบิกดำเนินการ

ดังนี้

        - เจาหนาที่การเงินจัดทำรายงานขออนุมัติเบิกจายเงินเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)   

        - หัวหนาหนวยเบิกพิจารณาอนุมัติจายเงินใหกับผูรับจาง (ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ) 

        - เจาหนาที่รายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
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กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข�อง

กฎหมาย

       1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       2. พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

       3. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

       4. พระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

       5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561

       6. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ระเบียบ

       1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

       2. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย การโอนเงิน

 จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

       3. ระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 78 

 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ

 กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ โดยไมเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพัน

       4. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน

 สงคลัง พ.ศ. 2562

       5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบำรุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และ

 หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การจายเงินบำรุงเพ่ือการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง บานพักหรืออาคารท่ีพัก หรือ

 เพื่อซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางและยานพาหนะของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

       6. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง

       1. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่  

 ไมทำขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

ประกาศ

       1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

 รายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 พ.ศ. 2560
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หนังสือราชการประเภทต�างๆ
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แบบฟอรม 1

.......................(ผูรับจาง)..................... .........(กอสรางรายการ).........

...............(หนอยงานของรัฐ)................ นั้น

ท่ีจะดำเนินการกอสรางมาพรอมดวย รายละเอียด

ตามสิ่งที่สงมาดวย
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แบบฟอรม 7

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง106

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 8

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 107

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 9

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง108

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 10

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 109

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 11

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง110

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 12

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 111

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 13

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง112

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 14

ระบบ e-GP

....................(ผูรับจาง)........................

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 113

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 15

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง114

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 16

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 115

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 17

หนวยงานกำหนด

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง116

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 18

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 117

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 19

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง118

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 20

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 119

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 21

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง120

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 22บันทึกขอความ

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 121

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 23
บันทึกขอความ

โทร

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง122

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 24

....................(บริษัท)............................ขอรับ

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 123

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 25

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง124

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 26

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 125

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 27

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง126

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 27

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 127

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 27

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง128

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 28

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 129

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 29

ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จ อันเปนการผิดสัญญาตามเง่ือนไขสัญญา บริษัทจะตองชำระคาปรับ

ตามสัญญาวันละ....................................บาท นับแตวันที่ .................................ถึงวันที่ทำงานแลวเสร็จจริง และ

ใหบริษัทฯ แจงยอมรับคาปรับเปนหนังสือตอไป  

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง130

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 30

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 131

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 31

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง132

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 32

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 133

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 33

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง134

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 34

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 135

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง136

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 35

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 137

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 36

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง138

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 37

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 139

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 38

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง140

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 39

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 141

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 40

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง142

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 41

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 143

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 42

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง144

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 43

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 145

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 44

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง146

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 45

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 147

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 46

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง148

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 47

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 149

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 48

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง150

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 49

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 151

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 50

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง152

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 51

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 153

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 52

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง154

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 53

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 155

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 54

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง156

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 55

         1. เร่ืองเดิม
  1.1 จังหวัด....... (โรงพยาบาล.........) ไดรับการจัดสรรงบลงทุน รายการคาท่ีดินและส่ิงกอสรางตามงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. ......... จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิต : ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือขายบริการสุขภาพ Service Plan เปนคากอสราง อาคาร............... 
เปนอาคาร คสล. ... ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย .............ตารางเมตร โรงพยาบาล...............ตำบล......... อำเภอ............. จังหวัด............... จำนวน 1 หลัง ตามแบบ
เลขท่ี.......... ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วงเงินงบประมาณ ................บาท (...............) เอกสาร 1
  1.2 จังหวัด........ ไดทำสัญญาจาง บริษัท ...........จำกัด ทำการกอสรางอาคาร............. เปนอาคาร คสล. ... ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย........
ตารางเมตร โรงพยาบาล.......... ตำบล.......... อำเภอ.......... จังหวัด.......... จำนวน 1 หลัง ท่ี ตำบล........ อำเภอ....... จังหวัด......... ตามแบบเลขท่ี .........
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขในวงเงิน ...........บาท (............) ตามสัญญาจางเลขท่ี ..............ลงวันท่ี เอกสาร 2
  1.3 จังหวัด............... ไดทำการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแกไขรูปแบบรายการ และหักคืนคาเปล่ียนแปลงฐานราก ตามบันทึก
แนบทายสัญญาจาง เลขท่ี ........ลงวันท่ี ..........(คร้ังท่ี 1) ลงวันท่ี ............เอกสาร 3
  1.4 คำส่ังจังหวัด......... ท่ี ...........ลงวันท่ี ..............ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุในงานจางกอสราง อาคาร................ 
เปนอาคาร คสล.... ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย .................ตารางเมตร เอกสาร 4
  1.5 คำส่ังจังหวัด........... ท่ี.............ลงวันท่ี....................ไดแกไขคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการกอสราง (เฉพาะราย) อาคาร
............ เปนอาคาร คสล....ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย .............ตารางเมตร เอกสาร 5  
         2. ขอเท็จจริง
  คณะกรรมการตรวจการจาง ตามคำส่ังขางตน ขอรายงานใหทราบวา ในวันท่ี........................คณะกรรมการตรวจการจาง ไดรวม
ประชุมพิจารณาการบอกเลิกสัญญาจางกอสรางอาคารดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี
  2.1 ครบกำหนดสัญญาจางวันท่ี..........................
  2.2 จังหวัด............ ไดแจงการปรับ โดยไดครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาดังกลาวแลว แตปรากฏวา บริษัท................ จำกัด 
ยังทำงานไมแลวเสร็จ อันเปนการผิดสัญญา บริษัท ................ จำกัด จะตองชำระคาปรับวันละ ......บาท (..........) นับถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาทำงาน
ตามสัญญา จนถึงวันท่ี บริษัทฯ ทำงานแลวเสร็จ ตามหนังสือจังหวัด............. ดวนท่ีสุด ท่ี.............ลงวันท่ี ........... เอกสาร 6
  2.3 บริษัท...............จำกัด ไดดำเนินการสงสำเนาคำรองขอใหศาลส่ังตามมาตรา 90/12 พรอมคำส่ังศาล ฉบับลงวันท่ี.................
แผนการกอสราง, แผนประมาณการทางการเงิน ตามหนังสือ บริษัท .........จำกัด เลขท่ีรพ. ................. ลงวันท่ี ..............เอกสาร 7
  2.4 จังหวัด............. ไดเรงรัด บริษัท............. จำกัด กอสรางตามแผนงาน คร้ังท่ี 1 ตามหนังสือจังหวัด..........ดวนท่ีสุด ท่ี.............
ลงวันท่ี ...............เอกสาร 8
  2.5 จังหวัด........... ไดเรงรัด บริษัท .................จำกัด กอสรางตามแผนงาน คร้ังท่ี 2 โดยใหดำเนินเขาทำการกอสรางภายในวันท่ี 
...............ตามหนังสือจังหวัด............ดวนท่ีสุด ท่ี ..........ลงวันท่ี ...............เอกสาร 9
  2.6 บริษัท...............จำกัด ไดสงประกาศสถานการณฉุกเฉิน แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 โดยบริษัทขอขยายระยะเวลา
ดำเนินการกอสรางเปนเวลา 60 วัน ตามหนังสือบริษัท............จำกัด เลขท่ี รพ. ......... วันท่ี .........เอกสาร 10
  2.7 ผูควบคุมงานตามคำส่ังขางตน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางโดยเร่ิมหยุดงานต้ังแตวันท่ี .................จนถึงวันท่ี 
................รวมระยะเวลา ............รวม 142 วัน  
  2.8 รายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา
         3. ขอกฎหมาย/ระเบียบ
  3.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 ในกรณี ท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือ
ขอตกลงตอไปน้ี ใหอยูในดุลพินิจของผูท่ีมีอำนาจท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงกับคูสัญญา (2) เหตุอันเช่ือไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบ
หรือทำงานใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
  3.2 สัญญาจางเลขท่ี............ลงวันท่ี...........ขอ ......... ถาผูรับจางมิไดลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไมสามารถทำงานให
แลวเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากำหนดเวลา 
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หรือผูรับจางทำผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลายหรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคำสั่งของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอำนาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได 
และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทำงานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะเรียกรอง
คาเสียหายจากผูรับจาง การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา
  3.3 คำสั่ง.............ที่.................ลงวันที่.................ผูวาราชการจังหวัด…… มอบอำนาจให…….……
         4. ขอพิจารณา
  4.1 คณะกรรมการตรวจการจาง ไดพิจารณาแลว ตามที่ บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการกอสราง 60 วัน 
เนื่องจากประกาศสถานการณฉุกเฉิน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น 
ขัดกับการดำเนินการเรงรัดกอสรางของบริษัทฯ เน่ืองจากตองดำเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 และจังหวัด.......... 
ไดดำเนินการเรงรัด จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 และ วันที่ 19 มีนาคม 2563 และผูรับจางทำผิดสัญญา ขอ......เรื่องกำหนด
เวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา ถาผูรับจางมิไดลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จ
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกำหนดเวลา หรือ
ผูรับจางทำผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอำนาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทำงานของ
ผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย
  4.2. การที่ผูรับจางกระทำ......(การกระทำหรือพฤติการณของผูรับจาง)....... เปนการผิดสัญญาขอ............ซึ่งทางราชการ
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดตามสัญญาจางขอ ........................ 
  4.3. ........(เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีควรบอกเลิกสัญญาจาง (ถามี))......คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง มีมติเห็นควร
บอกเลิกสัญญาจางงานกอสราง….... ณ........ในวงเงิน............บาท (..............) ตามสัญญาจางเลขที่.........ลงวันที่......กับ.......(ชื่อผูรับจาง.)........
ตามสัญญาจาง ขอ ..... และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103                                     
         5. ขอเสนอ
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติบอกเลิกสัญญาจางกอสรางอาคาร...........เปนอาคาร คสล. 9 ช้ัน 
พื้นที่ใชสอย 21,652 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ ..............กับ..............จำกัด ตามสัญญาจางเลขที่ .............ลงวันที่ ................
และบันทึกแนบทายสัญญาจาง ลงวันที่ ..................ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 
และใหโรงพยาบาล................. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการแจง

เรียน ผูวาราชการจังหวัด...........................................
  โรงพยาบาล................พิจารณาแลว เห็นควรรายงานผลการบอกเลิกสัญญาจางเลขที่ ............ลงวันที่ .....................และ
บันทึกแนบทายสัญญาจาง ลงวันที่ .............ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการ ดังนี้
  1. อนุมัติบอกเลิกสัญญาจาง เลขที่ ....................ลงวันที่ ............................
  2. ลงนามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา เลขที่ ................ลงวันที่ ........................ใหบริษัท .....................จำกัด ทราบ
  3. ลงนามหนังสือแจงริบหลักประกันสัญญาไปยัง บมจ.ธนาคาร................ สาขา..................
  4. ลงนามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา........................ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบ 

  (..............................)                                     (.....................................)   
                              เจาหนาที่                                              หัวหนาเจาหนาที่                                                                 
         (............................................)
             ผูอำนวยการโรงพยาบาล...........................
 (......................................................)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด.....................................
   (...............................................................)
   หัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูรับมอบอำนาจ

     (ลงชื่อ)………………………………ประธานกรรมการ
           (…………........…………………)
 (ลงชื่อ)………………………………กรรมการ           (ลงชื่อ).........................................กรรมการ
      (……………………………………)                (............................................)
 (ลงชื่อ)………………………………กรรมการ          (ลงชื่อ).........................................กรรมการ
      (……………………………………)                (............................................)
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แบบฟอรม 61

...............................................

      ธนาคารไดรับหนังสือวันที่.........................(ตามใบตอบรับ EMS) เอกสาร 5 ซึ่งครบกำหนด 15 วัน 

ในวันท่ี ........................ บัดน้ีเกินกำหนดเวลาในการชำระเงินดังกลาวแลว โรงพยาบาล............. ยังไมไดรับเงินแตอยางใด

.............

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง164

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 62

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 165

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 63

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง166

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 64

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 167

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 65

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง168

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 66

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 169

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 67

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง170

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 68

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 171

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 69

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง172

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 70

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 173

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 71

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง174

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 175

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 72

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง176

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 73

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 177

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 74

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง178

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 179

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 75

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง180

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 76

แบบ ทง.

2. ขอมูล.....

มาตรา 109 (1) ไดรับการคัดเลือกแลวไมเขาทำสัญญา/ขอตกลง

มาตรา 109 (2) ไมปฏิบัติตามสัญญา/ขอตกลง

มาตรา 109 (3) กระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทำการโดยไมสุจริต

มาตรา 109 (4) สัญญาของที่ปรึกษาหรือผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางมีขอบกพรอง ผิดพลาด

หรือกอใหเกิดความเสียกายอยางรายแรง

มาตรา 109 (5) ผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการงานกอสรางงานน้ัน

มาตรา 109 (6) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ใหทำเครื่องหมาย x ในชองสาเหตุของการพิจารณาเปนผูทิ้งงาน

- ใหกรอกรายละเอียด ชื่อโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหแจงรายละเอียดใหครบถวน ใหกรอกรายละเอียดในกรณีนิติบุคคล 

มีการเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจบริหารนิติบุคคลใหแจงรายละเอียดมาใหครบถวน

- ใหกรอกรายละเอียดหนวยงานระดับกรมเจาของโครงการ หรือหนวยงานของรัฐอื่นเจาของโครงการ รวมทั้งหนวยงานยอย

ผูดำเนินการตามโครงการดวย หมายเลขโทรศัพทเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการพิจารณา

ผูทิ้งงานเพื่อติดตอประสานงาน

- ใหกรอกรายละเอียดช่ือโครงการท่ีปรากฏพฤติการณท่ีเปนเหตุในการพิจารณาผูท้ิงงาน รวมท้ังรายละเอียดเลขท่ีโครงการใหครบถวน 

และกรอกเลขที่โครงการในระบบ e-GP

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 ชื่อบุคคล/นิติบุคคล  ........................(ชื่อผูรับจาง)........................... 

1.2 เลขที่ทะเบียนพาณิชย/เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล...........................................................................................................................

1.3 ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยูเลขที่..................................................................................................................................................

1.4 ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล ที่ไดรับผลใหตองเปนผูทิ้งงาน นาย/นาง.......... (ชื่อหุนสวนผูจัดการ, กรรมการบริษัท).........................

1.5 ภูมิลำเนา/สำนักงานตั้งอยูเลขที่..................................................................................................................................................

1.6 รายช่ือหุนสวนผูจัดการ/กรรมการบริษัท/ผูบริหารหรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน

กระทรวงพาณิชย

1.6.1 นาย/นาง............(ชื่อหุนสวนผูจัดการ, กรรมการบริษัท)..........................................................................................................

1.7 เลขประจำตัวประชาชนของหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ/ผูบริหารหรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการตาม

หนังสือรับรองการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย (ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)

1.7.1 .................................................................................................................................................................................................

1.8 หนวยงาน ..................................(ชื่อหนวยงานเจาของเรื่อง)...........................................

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร..................................../.......................................ผูรับผิดชอบ................................................................

1.9 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจาง....................................................................................................................................................

1.10 เลขที่โครงการ  .....................................................

(ใหทำเครื่องหมาย/ ลงในชองเหตุของการทิ้งงาน)

แบบแจงผูทิ้งงาน

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 181

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



- ใหกรอกรายละเอียดของโครงการ และประกาศจัดซื้อจัดจางใหครบถวนตามลำดับ หากวิธีการจัดซื้อจัดจางใดไมมีรายละเอียด
ตามที่กำหนดไวใหทำเครื่องหมาย – หรือหากมีขอเท็จจริงเพิ่มเติมใหใสมาใหครบถวน

- ใหกรอกรายละเอียดใหครบถวน กรณีพฤติการณการพิจารณาผูทิ้งงานตาม มาตรา 109 (1) กรอกรายละเอียดของหนังสือแจง
ใหเขาทำสัญญาทุกฉบับ รวมทั้งผลการแจงดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณา

- ในกรณีปรากฏพฤติการณการพิจารณาผูทิ้งงานตาม มาตรา 109 (1) ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงที่หนวยงานของรัฐใชประกอบ
การพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดของเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผูทิ้งงาน

2. ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

-กรอก.....

3. ขอมูลการจัดทำและการบริหารสัญญา/ขอตกลง

2.1 ดำเนินการโดยใช  เงินงบประมาณ................................ จำนวน.............................................บาท
   เงินอื่นๆ  -   จำนวน -   บาท
2.2 ราคากลาง จำนวน......................................................................บาท
2.3 วิธีการจัดหา ..................................................................................
2.4 วันติดตอขอรับเอกสาร  วันที่ ..................................... 
2.5 กำหนดวันเสนอราคา  วันที่ .....................................
2.6 กำหนดวันเปดซอง/เสนอราคา วันที่ .....................................
2.7 จำนวนผูเสนอราคา/ผูเสนองาน   ..................ราย
2.8 จำนวนผูผานคุณสมบัติใหเขาเสนอราคา  ..................ราย
2.9 ผูเสนอราคาต่ำลำดับ 2 จำนวน  - ราย  เปนเงิน  - บาท
ผูเสนอราคาต่ำลำดับ 3 จำนวน  - ราย  เปนเงิน  - บาท
2.10 กำหนดยืนราคา ....................วัน 

3.1 หนังสือแจงใหเขาทำสัญญา/ขอตกลง แจงตามหนังสือ ที่ ..................../....................... ลงวันที่.................................................. 
ผลการสงไปรษณีย         มีผูรับหนังสือ         ลงวันที่...................................................................................................................... 
         ไมมีผูรับหนังสือ      เนื่องจาก...................................................................................................................
(กรณีไมมีผูรับหนังสือ เนื่องจากยายที่อยูหรือปดกิจการ ใหตรวจสอบซ้ำจาก สำนักงานนายทะเบียนหุนสวนบริษัท 
กรมพัฒนาธุรกิจการ หรือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปรากฏวา.......................................................................................

3.2 การดำเนินการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ/ผูเสนอราคา/ผูเสนองาน
 3.2.1   -
 3.2.2   -

3.3 เลขที่สัญญา/ขอตกลง  สัญญาเลขที่.........../...................ลงวันที่................................................................
     ลงนามโดย               ผูมีอำนาจ 
   ผูรับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่................................................................. 
3.4 เลขคุมสัญญา (ถามี) เลขคุมสัญญา
3.5 วันเริ่มตนสัญญา/ขอตกลง  วันที่...............................................................
3.6 วันสิ้นสุดสัญญา              วันที่................................................................
3.7 งวดงานหรืองวดเงิน         ...... งวด
3.8 สัญญาแกไขเพิ่มเติม (ถามี)
3.9 การดำเนินการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ กับ ผูขายหรือผูรับจาง
     3.9.1 หนังสือเรงรัดผูรับจาง.....................................................
     3.9.2 ใบไปรษณียตอบรับ.........................................................

-2-
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4.3 พฤติการณที่สมควรใหเปนผูทิ้งงานโดยสรุป เนื่องจาก ผูรับจางทำการกอสรางไปไดเพียงจำนวน...........งวด และ......(หนวยงาน

ของรัฐ)........ไดทำหนังสือเรงรัดผูรับจาง ใหดำเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา จำนวน...... คร้ัง และผูรับจางไมสามารถทำงาน

ใหแลวเสร็จเปนเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา พฤติการณของผูรับจางเปนการไมปฏิบัติตาม

สัญญาโดยไมมีเหตุอันสมควร ควรพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานของทางราชการ

รายละเอียดการใชสิทธิทางศาลหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาว โดยใหมีรายละเอียดคูกรณีทุกฝายในคดี 

หมายเลขคดี คำสั่งศาล ประเด็นพิพาท คำขอบังคับ หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของใหครบถวน

- ผลการพิจารณาของหนวยงานของรัฐโดยอยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงโดยสรุป ขอกฎหมาย และขอพิจารณา ใหครบถวน

- ลงนามผูมีอำนาจแจงชื่อผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โดยใหระบุตำแหนงใหครบถวน หากมีการมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน หรือมอบอำนาจใหกระทำการแทน 

ใหระบุมาใหชัดเจน และใหแนบสำเนาคำสั่ง หรือระเบียบที่เกี่ยวของมาใหครบถวน

- กรอกรายละเอียดของสัญญาหรือขอตกลง ใหครบถวน และกรอกเลขคุมสัญญาในระบบ e – gp

- ในกรณีปรากฏพฤติการณการพิจารณาผูทิ้งงานตาม มาตรา 109 (2) ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงที่หนวยงานของรัฐใชประกอบการ

พิจารณา รวมทั้งรายละเอียดของเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาผูทิ้งงาน

4. การดำเนินการกอนพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

5. การดำเนินการหลังลงโทษผูทิ้งงาน

6. รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

3.10 หนังสือแจงการบอกเลิกสัญญา/ขอตกลง แจงตามหนังสือ..........................................................................................................

        ผลการสงไปรษณีย      มีผูรับหนังสือ  ลงวันที่.....................................................................................................................

       ไมมีผูรับหนังสือ  เนื่องจาก............................................................................................................. 

4.1 การเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงกอนการพิจารณาลงโทษเปนผูทิ้งงาน

     4.1.1 หนังสือแจงหุนสวนผูจัดการ ................................................. ที่...............................................ลงวันที่................................

             ผลการสงไปรษณีย       มีผูรับหนังสือ  ลงวันที่..................................................................................................................

     4.1.2 หนังสือแจงนาย/นาง............................................................. ที่...............................................ลงวันที่................................

             ผลการสงไปรษณีย       มีผูรับหนังสือ  ลงวันที่..................................................................................................................

4.2 การชี้แจงของผูลงถูกลงโทษ มี แจงตามหนังสือ....................................ลงวันที่……………………………………....………………..

    ไมมี

5.1 การใชสิทธิทางศาล หรือสถาบันอนุญาตตุลาการ

5.2  การพิจารณาของสวนราชการ (พรอมเหตุผลประกอบการพิจารณา)

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

6.1………………………………………………………………………………...……

6.2………………………………………………………………………………....…..

6.3………………………………………………………………………………....…..

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 183

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง184

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 77

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 185

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 78

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง186

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 79

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 187

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 80

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง188

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 81

ทำการกอสรางอาคาร..................................................................................................................................................

โรงพยาบาล..........................ตำบล..........................อำเภอ..............................จังหวัด..................................... 1 หลัง 

ในวงเงิน ..................... และตามคำสั่งที่อางถึง 2. จังหวัดไดแตงตั้งผูจางกอสราง กองแบบแผน หรือผูแทน รวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 189

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ตัว
อย

าง

แบบฟอรม 82

บริษัท.................จำกัด กอสรางอาคาร.....................................................................................................................

โรงพยาบาล.................ตำบล..........อำเภอ............จังหวัด................1 หลัง และตามคำสั่งจังหวัด.........เลขที่..........

ลงวันที่.................ไดแตงตั้งผูมีนามและตำแหนงขางทายนี้เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง นั้น

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง190

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 83

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 191

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 84

อาคาร................................................................................................................โรงพยาบาล................................

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง192

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 85

อาคาร.................

...............................................

........................................

............................................................................

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 193

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 86

.....................................

.............................................................

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง194

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 87

อางถึง   สัญญาจางเลขที่............................ลงวันที่................................................

สิ่งที่สงมาดวย  สำเนาหนังสือ...........................เลขที่.........................ลงวันที่..................................จำนวน 1 ชุด

       ตามสัญญาจางที่อางถึง  จังหวัด..............................ไดทำสัญญากับบริษัท.............................จำกัด

กอสรางอาคาร........................................................................................................พรอมอุปกรณประกอบอาคาร

โรงพยาบาล...............................................ตำบล.......................................อำเภอ.................................................

จังหวัด...................................... 1 หลัง  วงเงิน ........................................บาท  นั้น      

   ในการนี้ผูรับจางไดขออนุมัติใชเครื่องปมน้ำระบบดับเพลิง  ผลิตภัณฑของบริษัท...................

จำกัด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ในการจางกอสรางไดมีมติใหสง  กองแบบแผน  เพื่อพิจารณารายละเอียด

ที่แนบมานี้ โรงพยาบาล...................................................จึงขอให  กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ไดพิจารณาผลเปนประการใดโปรดแจงใหทราบดวย   

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 195

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 88

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง196

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 89

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 197

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 90

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง198

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 91

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 199

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 92

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง200

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 93

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 201

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 94

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง202

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ตัว
อย

าง

แบบฟอรม 95

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 203

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ขอ 165 การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา 97 ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงค เดิมของสัญญาหรือ

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 10)

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง204

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ตัว
อย

าง

แบบฟอรม 96

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 205

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ตัว
อย

าง

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง206

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ตัว
อย

าง

แบบฟอรม 97

.............. ............................

........................

..........

..........

.......... .....................

.................................................................................

.......................................................................................

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 207

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง208

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 98

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 209

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 99

   ตามสัญญาจางที่อางถึง จังหวัด.................... ไดทำสัญญาจางกอสรางอาคาร ................................. 

พื้นที่ใชสอยประมาณ................ตารางเมตร โรงพยาบาล........................ ตำบล...................... อำเภอ........................ 

จังหวัด.................... .หลัง ในวงเงินคากอสราง.............................บาท (.................................) ดวยเงินงบประมาณ

รายจายประจำป.............. จำนวน ....................... บาท (....................................................) สวนงบประมาณที่เหลือ 

จำนวน .......................... บาท (...........................................................................) ปงบประมาณผูกพันงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.................ถึง พ.ศ................ กับ  (ผูรับจาง) สิ้นสุดสัญญาจาง วันที่ ..................... 

ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 นั้น

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง210

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



ตัว
อย

าง

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 211

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 100

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง212

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 101

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 213

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง214

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 102

 สัญญาจางแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด............ ตำบล.......... อำเภอ...........จังหวัด............ เมื่อวันที่.............. ระหวาง

จังหวัด......... โดยรองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหน่ึง กับ บริษัท .......... 

จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดนครสวรรค กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

มีสำนักงานใหญอยูเลขที่ ........ หมูที่.......... ตำบล......... อำเภอ.......... จังหวัด..........โดย............. กรรมการผูจัดการ เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 

ซ่ึงตกลงทำงานจางกอสรางอาคาร ......... เปนอาคาร คสล ... ช้ันพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ...... ตารางเมตร โรงพยาบาล......... ตำบล......... อำเภอ........... 

จังหวัด............ 1 หลัง ในราคา ..............บาท (...............) ตามสัญญาจางเลขที่ ..........ลงวันที่ ..........สิ้นสุดสัญญาจาง วันที่...............นั้น

 บัดนี้ ผูวาจางและผูรับจางไดมีขอตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้

 ขอ 1 ใหเปล่ียนแปลงรายการกอสรางฐานรากจากเสาเข็มเจาะ เปนฐานรากอาคารชนิดไมตอกเสาเข็ม (ฐานแผ) ตามแบบรูปรายการละเอียด 

จำนวน 12 แผน

 ขอ 2 เพิ่มวงเงินคากอสราง จำนวน 981,251.- บาท (เกาแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) ตามใบเปรียบราคาเพิ่ม-ลด 

จำนวน 11 แผน โดยใหจายเงินเพิ่มในงวดที่ 14 (งวดสุดทาย)

 จากเดิมสัญญาจาง จำนวน 113,800,000.- บาท (หนึ่งรอยสิบสามลานแปดแสนบาทถวน) เพิ่มจำนวน 114,781,251.- บาท (หนึ่งรอย

สิบสี่ลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน)

 ขอ 3 ขยายเวลาการกอสรางใหกับผูรับจาง จำนวน 77 วัน รับตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562

 ขอ 4 เพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ขอ3 จากเดิม จำนวนเงิน ......บาท เปนจำนวนเงิน........... บาท โดยผูรับจางนำเงินสดมา

ค้ำประกันเพิ่ม จำนวน......บาทตามใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล.......... เลมที่......... เลขที่.........ลงวันที่...........

 ขอ 5 เปลี่ยนคาปรับจากเดิมวันละ........บาท ตามที่กำหนดไวในสัญญาจาง ขอ 16 เปลี่ยนเปนคาปรับวันละ.........บาท

 ขอ 6 เปล่ียนแปลงงานงวดท่ี 2 รายการท่ี 2.3 หลอถังเก็บน้ำใตดิน ยายไปอยูงวดท่ี 14 (งวดสุดทาย) และปรับลดเงินคาหลอถังเก็บน้ำใตดิน 

งวดที่ 2 จำนวน 730,494.- บาท (เจ็ดแสนวามหมื่นสี่รอยเกา-สิบสี่บาทถวน) ไปจายเพิ่มในงวดที่ 14 (งวดสุดทาย) 

 ขอ 7 เปลี่ยนขอความสัญญาจาง ขอ 4 คาจางและการจายเงิน จากเดิม เปนดังนี้

        ผูวาจางตกลงจายคาจางและผูรับจางตกลงรับคาจางเปนจำนวน...........บาทซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จำนวน..........บาท ตลอดจน

ภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกำหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้

 งวดที่ 1 จำนวนเงิน.........บาท จายใหเมื่อผูรับจางไดทำการการกอสรางสำนักงานควบคุมการกอสรางและ

           1.1 ปกฝง,ทดสอบดิน

           1.3 ทำรากฐานชนิดไมตอกเสาเข็ม (ฐานแผ) ตามแบบรูปรายละเอียด จำนวน 9 แผน

 งวดที่ 2 จำนวนเงิน........................บาท จายใหเมื่อผูรับจางไดทำการ

           2.1 กอสรางฐานราก

           2.2 หลอเสาตอมอ

           2.3 หลอชองลิฟตถึงระดับพื้นชั้นที่ 3

           2.4 หลอคาบ – พื้นชั้นที่ 1

           2.5 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 1 

           2.6 เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ ที่ฝงในคอนกรีตชั้นที่ 1

           2.7 หลอเสารับชั้นที่ 2

 และไดกอสรางรายการตางๆ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ซึ่งจะแลวเสร็จภายในวันที่..........................

รวมทั้งทำสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กำหนดไวใน ขอ 18

 ขอ 8 สวนขอตกลงและเงื่อนไขในสาระสำคัญใหเปนไปตามสัญญาจางเลขที่ ..........ลงวันที่........ทุกประการ

 สัญญาจางจางแกไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว 

จึงลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

(ลงชื่อ)...............................................................................ผูวาจาง  (ลงชื่อ)...............................................................................ผูรับจาง

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

สัญญาจางแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ .........

แนบทายสัญญาจางเลขที่ ............... ลงวันที่ .............................

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 215

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 103

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง216

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 217

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 104

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง218

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 105

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 219

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 106

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง220

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 107

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 221

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 108

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง222

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 109

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 223

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 110

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง224

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 111

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 225

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 112

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง226

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แบบฟอรม 113

แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 227

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง228

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 229

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง230

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป



แนวทางการบริหารสัญญาจางกอสราง 231

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมรองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป





สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 24 กันยายน 2564 
หัวข้อ: แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง โดย กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 และชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง โดย กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 และชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  24  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  24  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  24  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 




