


 ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๗๑
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจรับพัสดุ ณ 
  ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ   
  สถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
  สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมม่ีสัญญาหรือข้อตกลง

*  ต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าส่วนราชการก่อน

การตรวจรับพัสดุ

สถานที่ตรวจรับ :-



   ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลกัฐานที่ตกลงกันไว้  
   กรณีที่มกีารทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง

วิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนัน้ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ 
สถานที่ของผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้

   กรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้
ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

หลักเกณฑ์การตรวจรับ :-



โดยปกต ิ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผูข้ายหรือผู้รับจ้าง
น าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด

•  รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่น าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ  
•  ท าใบตรวจรบัอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยลงชือ่ไว้เป็นหลักฐาน
   (มอบแก่ผู้ขาย 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน )
•  รายงานผลให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
ระยะเวลาตรวจรับ

กรณีตรวจรับถูกต้องครบถ้วน



หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
กรณีตรวจรับไม่ถูกต้อง

กรณีถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน/ หรือครบแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

•ไม่ถูกต้องในรายละเอียด ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
สั่งการทันที

* ให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง
• มอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  
• ท าใบตรวจรบั 2 ฉบับ ส่งผูข้าย & จนท.พัสดุ 
• รีบรายงาน หน.ส่วนราชการ เพื่อแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง 

ทราบภายใน 3 วันท าการ นบัแต่วันตรวจพบ



 
  ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
      จะใช้การไม่ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
    

 * ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
 * รีบรายงาน หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน 3 วันท าการ
      นับแต่ตรวจพบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

กรณีพัสดุเป็นชุด / หน่วย



 
  ให้ท าความเห็นแย้งไว้
  ถ้า หัวหน้าส่วนราชการ สั่งการให้รับทราบพัสดไุว้
 * ให้ด าเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง

   และ จนท.พัสดุ 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

กรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ



 ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๗๒

 ดูการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้าง
 ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญาทุกสัปดาห์
 รับทราบการสั่งการของผู้ควบคมุงาน กรณีสั่งผู้รบัจ้างหยุด/ 
    พักงาน 
 แต่ต้องรายงาน หัวหน้าสว่นราชการสั่งการ

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ตรวจรายงานของผู้ควบคุมงาน



  ให้ออกตรวจสถานที่ที่จ้าง
  ให้มอี านาจ

- สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเตมิ ตัดทอน งานจ้างได้
   เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ /รายการ / ข้อตกลง

  ตรวจผลงานที่ส่งมอบ
- ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันประธานกรรรมการรับทราบ
   การส่งมอบงาน 
- ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด (มติคณะรัฐมนตรี ๓ วัน, ๕ วัน)

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ต่อ)

กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่าไม่น่าจะเป็นตามหลักวิชาการ 



  ท าใบรับรองผลการปฏบิัติงานมอบให้ผู้รับจ้าง , จนท.พัสดุ
  รายงาน หส.ราชการ ผู้ว่าจ้างทราบ

  ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด
  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ ผ่านจนท.พัสดุเพื่อสั่งการ
  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งให้รับไว้ ให้ท าใบรับรองผลการ 
    ปฏิบัติงานได้
  หากมตกิรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน ให้ท า
     ความเห็นแย้งไว้แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ต่อ)

กรณีตรวจถูกต้อง

กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง



ระเบียบฯ ข้อ ๓๗ 

•ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
•ที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงาน
ก่อสร้าง
•จากข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าในสังกัด 
•หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าในสังกัดอื่นตามที่ได้รับ
ความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นแล้ว



• ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ความช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมเฉพาะ
ด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

• คุณวุฒิของผู้ควบคุมงานตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ
• โดยปกติ คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๒ 
ส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี



• กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้ างที่ปรึกษาส าหรับ
ระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป 

• หมายความถึง  ค่าจ้างควบคุมงานซึ่งส่วนราชการได้ท าสัญญาจ้าง
บุคคลภายนอกให้เป็นผู้ควบคุมงานหรือเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน  ไม่
รวมถึงในกรณีที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจาก
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าในสังกัด  หรือข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้า
ส่วนราชการของผู้นั้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๗ ดังนั้น ผู้รับจ้างย่อม
ไม่ต้องรับภาระค่าควบคุมงานในลักษณะดังกล่าวแต่ประการใด



 ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๗๓

  ตรวจตามรูปแบบ รายการละเอียด ข้อตกลงในสัญญาทุกวัน
  มีอ านาจ

 - สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเตมิ ตัดทอน เฉพาะกรณี 
   เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและหลักวิชาการช่าง

  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ท าตาม
 - ให้สั่งหยุดงานเฉพาะส่วน /ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่า
    จะยอมปฏิบัติตาม
 - รีบรายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้างทันที

หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง



  กรณีเห็นว่า
 รูปแบบ รายการละเอียด ข้อก าหนดสญัญา ขัดกัน
 คาดหมายว่าแม้เป็นไปตามรูปแบบฯ ก็จะไมม่ั่นคง แข็งแรง  
   ไม่ปลอดภยั ไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง

 - สั่งพักงานไว้ก่อน 
 - รายงาน คกก. ตรวจงานจ้างโดยเร็ว

หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง  (ต่อ)



  จดบนัทึกเป็นรายวัน  ดังนี้
 สภาพการปฏิบัติงาน / เหตุการณ์แวดล้อม / 
 ผลการปฏิบตัิงาน /การหยุดงาน/ สาเหตุหยุดงาน /
 วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้

 - รายงาน คกก. ตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์
 - เก็บรายงานไว้ เพื่อมอบให้ จนท.พสัดุ เมื่อเสร็จงาน
   แต่ละงวด
 - ถือเป็นเอกสารส าคัญ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง  (ต่อ)



  เมื่อถึงวันก าหนดลงมือท างานของผู้รับจ้าง หรือ
    วันก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด

 - ให้รายงานผลการท างานของผู้รบัจ้าง ว่าเป็นไปตามสัญญา
      หรือไม่ (ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนัน้ ๆ)

หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง  (ต่อ)



หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง



หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๘๕๕ 

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔

 
เรื่อง  ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

และการตรวจรับพัสดุ 



๑.๑ งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (LUMP Sum)

๑.  ระยะเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้าง

ราคาค่างาน ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน งวดสุดท้าย งวดงาน งวดสุดท้าย

ทุกค่าราคางาน ๓ วัน ๓ วัน ๓ วัน ๕ วัน                       

(วันท าการ) 



๑.๒ งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)

ราคาค่างาน ผู้ควบคุมงาน      คณะกรรมการตรวจการจ้าง

รายงวด ครั้งสุดท้าย รายงวด ตรวจรับงาน

ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท 

ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท

ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท   

เกิน ๑๐๐ ล้านบาท                 

 ๔ วัน

๘ วัน

๑๒ วัน

๑๖ วัน

๘ วัน 

๑๒ วัน

๑๖ วัน

๒๐ วัน 

๓ วัน

๓ วัน 

๓ วัน

๓ วัน  

๕ วัน

๕ วัน 

๕ วัน 

๕ วัน 

(วันท าการ)



ว.๕๘๕๕ 
• หลักเกณฑ์การตรวจการจ้างก่อสร้าง

1. ผู้ควบคมุงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัด
ตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด และต้องไม่เกิน
ระยะเวลาตรวจการจ้างกอ่สร้างตามตารางดังกล่าวข้างต้น 

2. ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจง้ส่งมอบให้แก่ส่วนราชการ
(ส่งงานสารบรรณ/เจ้าหน้าที่พัสด/ุผู้ควบคมุงาน)

3. ผู้รับหนังสือส่งมอบงานต้องน าหนังสือไปให้งานสารบรรณ
ลงรับในวันนั้นทันที (ไมท่ัน/วันท าการถัดไป) แล้วส่งมอบให้ผู้
ควบคมุงานต่อไป-



    ว.๕๘๕๕

4. การนับวันด าเนินการของผู้ควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้
ควบคุมงานได้รับมอบหนังสือส่งงานแล้ว 

5. ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
ให้รายงานประธานกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็น

6.   การนับวันด าเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเริ่มนับถัดจากวันที่
ผู้ควบคุมงานได้ด าเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการ
จ้างทราบ 

7.  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ+เหตุผล+ส าเนาแจ้งผู้
รับจ้างทราบ

•  หลักเกณฑ์การตรวจการจ้างก่อสร้าง



ว. ๕๘๕๕

• ตรวจรับในวันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่ง ให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่
คู่สัญญาน าพัสดุมาส่ง ไม่รวมระยะเวลาตรวจทดลอง 
หรือตรวจสอบในทางเทคนิค

• กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ+เหตุผล+
ส าเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบ

๒. ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ



ระยะเวลาการตรวจรับ กรณีผู้รับจ้างส่งงาน
หลายๆ งวดพร้อมกันรวมงวดสุดท้าย 
(ราชภัฎบุรีรัมย์หารือ อกพ.12/2551)

• ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลายงวดในคราวเดียวกัน  
คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องด าเนินการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างทุกงวดพร้อมกันในคราวเดียว และต้องแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันท าการ  ไม่ใช่รวมจ านวน
ระยะเวลาตรวจการจ้างตามจ านวนงวดที่ส่งมอบ



หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๘ 

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่าย
เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอก
และข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง

• หลักเกณฑ์

1.กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดไว้โดยชัดแจ้ง ใหม้ี
หน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

2.กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมิได้ก าหนดไว้ชัดแจ้ง แต่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ประจ าในการตรวจการจ้าง
และหรือควบคมุงานก่อสร้าง จึงถือเป็นงานปกติประจ าที่
อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง 

ทั้งสองกรณี ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง

• หลักเกณฑ์

3.   กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมไิด้ก าหนดไว้ชัดแจ้งให้มี
หน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง และมิได้
รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าที่ตรวจการจ้างและหรือ
ควบคมุงานก่อสร้างเป็นปกติประจ า  

»  หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทน



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง

4. เกณฑ์การจ่าย
4.1 จ่ายเฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินก าหนด
ระยะเวลาของสัญญา

4.2 แต่งตั้งมากกว่า ๑ โครงการ หากปฏิบัติหน้าที่ในวัน
เดียวกัน /เบกิจ่ายได้ในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว

4.3 งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่นค่าล่วงเวลา 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง

4.4 มีการหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน เดินทางไปปฏบิตัิหน้าที่ 
และไม่ทราบล่วงหนา้วา่มีการหยุดงาน 

หรือทราบลว่งหน้าว่ามกีารหยุดงานแต่ต้องเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามและแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  ถือ
ว่าได้ปฏิบัติหน้าทีแ่ล้ว 

ให้มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทน



อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

1. เดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนดในสญัญา

เบิกได้ไม่เกิน 350 บาท ต่อคนตอ่วัน

2 ปฏิบัติหน้าที่ในลกัษณะการประชุมคณะกรรมการตรวจ

การจ้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัยหลักเกณฑ์
และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๔๗



• ผู้ควบคุมงาน 300 บาท ต่อวันต่องาน
• หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 350 บาท ต่อวันต่องาน

อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคมุงานกอ่สร้าง



กรณีแต่งตัง้บุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 

ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเท่า

ของอัตราท่ีก าหนด
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•ข้อหารือเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ข้อเท็จจริง

• จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยองจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการตลาดกลางยางพาราภาค
ตะวันออก มีการก่อสร้างอาคารของโครงการ การส่งมอบพัสดุจึง
จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ก่อนเพื่อรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ท าหนังสือฝากไว้กับผู้จ าหน่าย โดยมี
เงื่อนไขว่า เมื่อมีการส่งคืนพัสดุที่ฝากไว้ คณะกรรมการจะด าเนินการ
ตรวจรับอีกครั้ง  



ข้อเท็จจริง (ต่อ)

• คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิม  ๒ ใน ๓ ได้ย้ายไป
ปฏิบัติงานที่จังหวัดอื่น จังหวัดระยองจึงได้มีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิมมาด าเนินการ
ตรวจตามเงื่อนไขในการฝาก โดยไม่ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับขึ้นใหม่ แต่คณะกรรมการ
ตรวจรับชุดเดิมอ้างว่าตนเองได้ย้ายออกจากพื้นที่
จังหวัดระยองแล้ว จึงไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับอีก
ต่อไป



38

• ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว 
๑๗๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การพ้นจากการเป็น
กรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและต าแหน่งหรือส่วน
ราชการ  

• การแต่งต้ังกรรมการแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  ได้แก่ 
• การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อต าแหน่ง  
• การแต่งต้ังกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคล 
• การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุ

ต าแหน่ง
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• กรรมการโดยระบุชื่อต าแหน่ง 
  เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่
ระบุไว้ ให้แต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อต าแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อตัว
บุคคล  ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวต้องมีเพียงต าแหน่งเดียว เช่น ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง ในกรณีนี้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ อาจมอบหมายให้
ผู้อื่นมาท าหน้าที่แทนได้ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการมอบอ านาจ
ให้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมสิ้นสภาพการเป็น

กรรมการไปด้วย และบุคคลที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวก็จะเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ 
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• กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคล  

• เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ
บุคคล ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคล ไม่ต้องระบุต าแหน่ง
หรือส่วนราชการต้นสังกัดซึ่งในกรณีนี้ จะมอบหมายให้ผู้ใด
มาท าหน้าที่แทนไม่ได้ กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลถึงแม้
จะมีค าสั่งให้ย้ายไปรับราชการในส่วนราชการแห่งใหม่ ก็
ยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เช่นเดิม โดยจะพ้นสภาพ
การเป็นกรรมการก็ต่อเมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีค าสั่งยกเลิก

หรือเปลี่ยนแปลงการเป็นกรรมการ 
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• กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุต าแหน่ง 

เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล
และอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าว
ด ารงต าแหน่งอยู่ หรืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคล
ดังกล่าวปฏบิัติหน้าที่อยู่  ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุ
ต าแหน่งของบุคคลนัน้ หรือระบุหนว่ยงานที่บุคคลนัน้ปฏบิัติ
หน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งต้ังบุคคลอืน่ให้มาประชุมแทนไม่ได้ และใน
กรณีที่บุคคลนั้นพน้จากต าแหน่งดังกลา่ว ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้อง
พ้นจากความเป็นกรรมการด้วย หรืออาจจะระบุการพ้นจาก
ต าแหน่งไว้ด้วยก็ได้ ถ้าไม่ประสงค์เช่นนั้น ก็ไม่ควรออก

ค าสั่งในลักษณะนีม้าแต่แรก 
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แนวทางพิจารณาของ อกพ.

กรณีนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่จังหวัดระยองแล้วภายใน
ก าหนดเวลา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจ
รับสิ่งของไว้แล้วโดยครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ 
จึงถือว่า สิ่งของดังกล่าวได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามระเบียบฯ 
ดังนั้น การตรวจรับอีกครั้งตามข้อตกลงฝากครุภัณฑ์ จึงไม่ใช่
การตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ แต่อย่างใด  แต่เป็นการตรวจรับ
ตามสัญญาฝากทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย ์
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• มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาวา่ การที่จังหวดัระยองได้ฝากพัสดุซึ่งได้
ท าการตรวจรบัแล้วไว้กับผูข้ายนั้น ชอบด้วยระเบียบฯ ข้อ ๑๕๑ และ ข้อ 
๑๕๒ เรื่อง  การเก็บรักษาพัสดุ  หรือไม่ 

• โดยหลักการ  เมื่อส่วนราชการได้รับพัสดุไว้แล้ว ไม่ว่าจะได้มา
ด้วยประการใด  และเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว  เจ้าหน้าที่
พัสดุมีหน้าท่ีต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคมุพัสดุ  แล้วแต่
กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ. 
ก าหนด โดยให้มหีลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้
ประกอบรายการด้วย  และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 



44

• หากจังหวัดระยองไม่มีสถานที่เพียงพอส าหรับเก็บพัสดุ  ก็ชอบ
ที่จะเช่าสถานที่เพื่อเก็บรักษาพัสดุได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๙ 
การที่จังหวัดระยองได้ฝากพัสดุของทางราชการไว้กับผู้ขาย อัน
อาจท าให้ส่วนราชการไม่สามารถท าการควบคุมและตรวจสอบ
พัสดุได้ตามระเบียบฯ เป็นเหตุให้พัสดุของทางราชการเกิดการ
สูญหายหรือได้รับคืนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานการฝาก 
จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งนี้  การ
กระท าดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ 
ด้วย



45

ปัญหาข้อหารือเกีย่วกับ

การตรวจรับพัสดุบางส่วน
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แนววินิจฉัยของ อกพ. 
• ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ (๕) 

• ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด   ถ้า
สัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง

• รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ใน
จ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
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• หากส่วนราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง   ได้
กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็น
ที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๓๙๑ 

แนววินิจฉัยของ อกพ. (ต่อ) 
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• หากเห็นว่า การตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง
ไว้ใช้ในราชการ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
มากกว่าการบอกเลิกสัญญา  ก็สามารถที่จะตรวจ
รับบางส่วนไว้ใช้ในราชการได้  ตามเงื่อนไขของ
สัญญา

แนววินิจฉัยของ อกพ. (ต่อ)
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• ข้อเท็จจริง 
• กรมพัฒนาที่ดินจ้างท าแผนที่ภาพถ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่เพื่อการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• ตามสัญญาก าหนดว่า  ผู้รับจ้างต้องสร้างหมุดหลักฐานภาคพื้นดินทั้งประเทศ 

จ านวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๐ หมุด  และกระทรวงฯ ได้เลือกกรมแผนท่ีทหารเป็น
หน่วยงานอิสระในการตรวจสอบคุณภาพหมุดหลักฐานตามสัญญา 

• บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กรมพัฒนาที่ดินท าการตรวจรับ  คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุท าการตรวจสอบหลักหมุดหลักฐานแล้ว จ านวน ๒,๗๑๖ หมุด 
คงเหลือ ๙๔ หมุด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอในจังหวัด
สงขลา  ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่การเข้าไปตรวจรับมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตสูง 

• ข้อหารือ กรมฯ จะใช้ภาพที่ผู้รับจ้างส่งมาประกอบในการตรวจรับ ร่วมกับ
วิธีสุ่มตรวจในอัตราร้อยละ ๒๐ โดยยกเว้นบริเวณที่มี    

ความเสี่ยงสูงได้หรือไม่
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• แนววินิจฉัยของ อกพ.

• ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ (๒) 
• ตามสัญญาฯ  ข้อ ๓.๙ การรับมอบงานก าหนดว่า จะพิจารณา
จากผลงานทีผู่้รับจ้างได้จดัส่ง และจะมีการสุ่มตัวอย่างจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนหมุดหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ค่าพิกัด และร้อยละ ๙๐ ของจ านวนสุม่ตัวอย่างจะต้องมคีวาม
คลาดเคลื่อนของค่าพิกัดไมม่ากกว่า ๕ เซนติเมตร โดยการสุ่ม
ตัวอย่างให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ด าเนินการ 

• กรมแผนที่ทหารได้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว
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• ในการตรวจรับหมุดหลักฐานจ านวน ๙๔ หมุด ที่เป็นปัญหา
ดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน
ได้พิจารณาจากภาพที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาให้ และผลการตรวจสอบ
ของกรมแผนที่ทหาร ประกอบกับการสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งใน
อัตราร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ที่เป็นปัญหาแล้ว สามารถพิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วนของงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบได้แล้ว กรณีก็
อยู่ในขอบข่ายที่สามารถด าเนินการได้
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• ข้อเท็จจริง 

• กรมการแพทย์ได้ท าสัญญาซื้อขายรถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม 

• ตามสัญญาฯ ข้อ ๕.๘ ก าหนดว่า บริษัท ฯ จะต้องส่งมอบเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่าน
การรับรองของคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ใน
วันส่งมอบเครื่อง พร้อม Upgrade software ใหท้ันสมัยตลอดระยะเวลารับประกัน  

• ปรากฏว่า บริษัทฯ  ได้ส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม โดยได้ท าการ
ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุด  โดยไม่ได้แจ้งให้กรมการ
แพทย์ทราบล่วงหน้าก่อน     จึงไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาในส่วนรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล  

•  ผู้ขายได้ส่งมอบ  รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม รุ่นใหม่ล่าสุด โดย 
เครื่องเอกซเรย์ฯ ดังกล่าวยังคงเป็นยี่ห้อเดิม  แต่เปลี่ยนรุ่น ใหม่   ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า  เครื่องเอกซเรย์รุ่นท่ีผู้ขายติดตั้ง
ให้นั้น  เป็นรุ่นที่มีคุณภาพโดยรวม ดีกว่ารุ่นที่ก าหนดในสัญญา 
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แนววินิจฉัย อกพ.

• กรมการแพทย์ สามารถตรวจรับพัสดุ  ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ อีกแต่อย่างใด โดยอาศัย
เงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๕.๘ ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุต้องตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแคตตาล๊อคของ
เครื่องเอกซเรย์รุ่นใหม่ที่ผู้ขายส่งให้ โดยให้ถือว่าแคตตาล็อคเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญา และจะต้องให้คู่สัญญาลงนามก ากับใน

แคตตาล็อคเพื่อเป็นหลักฐานแนบท้ายสัญญาด้วย 



มหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปญัหาการตรวจรับพัสดุ

• ข้อเท็จจริง สัญญาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบจัดการเรียนการ
สอบทางไกล จ านวน ๑ ระบบ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับและทดสอบการใช้งานของ
ระบบต่างๆ 

• ในระหว่างการตรวจรับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศ ที่แต่งต้ังผู้ขายให้เข้าเสนอราคา ได้ท าหนังสือขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ระงับการตรวจรับไว้ก่อนชั่วคราว โดยอ้างว่า 
ผู้ขายได้สั่งซื้อสินค้าจากผูผ้ลิตในต่างประเทศโดยตรงไม่ผ่าน
บริษัทตัวแทนจ าหน่าย



ข้อเท็จจริง (ต่อ) 

• ผู้ขายได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตน าเข้า
รายการสินค้าโดยตรง และ ขอรับรองว่าจะให้บริการและ
การรับประกันสินค้าทุกรายการ ตามเงื่อนไขการประกวด
ราคาและสัญญา

• เอกสารแนบท้ายสัญญา ก าหนดว่า “ผู้เสนอราคาต้องเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ ให้มีสิทธิจ าหน่ายและบริการหลังการขายจาก
ผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือ   ผู้ที่เป็นตัวแทนจ าหนา่ย โดยมี
หนังสือรับรองมายื่นในวันยื่นเอกสาร” 



ข้อหารือ 

• ๑. กรณีที่ผู้ขายสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านตัวแทน
จ าหน่าย จะถือว่าเป็นการส่งมอบสินค้าโดยผดิ
เงื่อนไขหรือไม่ 

• ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถตรวจรับ
สินค้าของผู้ขายได้หรือไม่ 



มติ อกพ.  
• หลักการ  ระเบียบฯ ข้อ ๗๑ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้อง

ตรวจรับพัสดุให้ถุกต้องครบถัวนตรงตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้

• ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องตรวจรับให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญา และรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 

• อย่างไรก็ดี หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญา และมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการแก้ไขสัญญา
ดังกล่าว เป็นความจ าเป็นโดยไม่ท าให้ราชการต้องเสียประโยชน์ 
หรือ เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ราชการ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 
๑๓๖ กรณีย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
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• ข้อเท็จจริง 
• กรมสรรพากร  จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส านักงาน โดยการทาสีตัวอาคารและ

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถยนต์     ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างภายใน
ก าหนดเวลา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจแล้ว  ปรากฏว่างานที่ส่งมอบยัง
ไม่เรียบร้อย  จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างท าการแก้ไข  ซึ่งผู้รับจ้างได้แก้ไขตามค าสั่งของผู้
ว่าจ้างแล้ว  แต่ยังมีงานในส่วนที่ไม่เรียบร้อยอยู่อีก  จึงได้แจ้งแก้ไขอีกเป็นครั้งที่  ๒  
ผู้รับจ้างก็ยังไม่สามารถแก้ไขงานให้เรียบร้อยได้   คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมี
มติไม่ตรวจรับงาน  

• ต่อมาผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมให้หักลดเงิน ตามเนื้องานในส่วนที่เห็นว่าไม่
เรียบร้อยนั้น   ผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการก่อสร้างว่า  บริเวณที่มีคราบสนิม
และสีเหลืองไม่สามารถขัดล้างออกได้  โดยได้ให้ทางห้างฯ ได้ใช้น้ ายา  (น้ ากรด)  

ทินเนอร์  น้ ายาลอกสี  แต่ไม่สามารถล้างออกได้  เนื่องจากฝังลึกลงไปในผนัง



ข้อเท็จจริง (ต่อ) 

• กรมสรรพากรชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่า  งานทาสี
อาคารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เกิดจากการที่ผู้รับจ้างได้
ทาสีเคลือบก่อน โดยไม่ได้ท าความสะอาดคราบ
สกปรกออก่อน เมื่อเคลือบไปแล้วจึงไม่สามารถล้าง

ออกได้ 
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• แนววินิจฉัยของ อกพ.
• แยกการพิจารณาเป็น  ๒  ประเด็น  
• ประเด็นแรก  เรื่องการขอลดเนื้องาน นั้น  เห็นว่า  ตามข้อเท็จจริงที่

ผู้แทนได้ชี้แจง นั้น  ไม่ใช่เป็นเรื่องการลดเนื้องาน  แต่เป็นเรื่องที่ ผู้ว่าจ้าง
ท างานไม่เรียบร้อยตามรูปแบบรายการ  และต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดในสัญญา    

• ประเด็นที่สอง  เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขงานได้นั้น  กรณีนี้
ต้องไปหาข้อยตุิ  ให้ได้ก่อนวา่  เนื้องานตามสัญญาไม่สามารถ  ท าได้ตาม
หลักวิชาช่าง  ถ้ายังสามารถท าได้อยู่  แต่ผูร้ับจ้างท าไม่ได้  ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัตผิิดสัญญา แต่หากตามหลักวิชาช่าง  ไม่สามารถท าได้จริง  ก็เป็น
เรื่องของการลดเนื้องานที่หน่วยงานต้องไปตกลงกับผู้รับจ้าง
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การปฏบิัตงิานของผู้ควบคุมงาน
• ผู้ควบคมุงานจะต้องไปปฏบิัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่ผู้รับจ้างท างาน

ตามสัญญาทุกวัน และปฏิบัติตามขัน้ตอนทีร่ะเบียบฯ ก าหนด 

• การที่จะต้องอยู่ปฏิบัตงิานตลอดทั้งวนัหรอืไม่  ถือเป็นดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบตัิงานวา่ในขั้นตอนของการท างานในวันนั้นจ าเป็น   ทีต่้อง
ควบคุมดูแลตลอดเวลาการท างานของผู้รบัจ้างหรือไม ่ 

• หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าต้องปฏิบตัิงานหลายแหง่    ในวัน
และเวลาเดียวกัน เพราะเหตุที่ส่วนราชการมีบุคลากร   ไม่เพียงพอ 
ย่อมขึ้นอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของส่วนราชการ      ในการ
มอบหมายงาน  ซึ่งจะต้องค านึงถึงหน้าที่และ  ความรับผิดชอบ
ตามระเบียบฯ 




