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การบริหารสัญญา
และหลักประกัน
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1. เต็มรูป (ข้อ 132)
   1.1 ท าสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด
    1.2 มีข้อความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกุม                  
    1.3 ร่างใหม่
2. ลดรูป (ข้อ 133) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซือ้/สั่งจ้าง)
   2.1 ตกลงราคา   2.2 ส่งของภายใน 5 วันท าการ
    2.3 กรณพีิเศษ   2.4 การซื้อ/จ้างโดยวิธีพเิศษ (บางกรณ)ี
3. ไม่มีรูป (ข้อ 133 วรรคท้าย)
    3.1 ไม่เกิน 10,000 บาท
    3.2  ตกลงราคา กรณีเร่งดว่น ตามข้อ 39 วรรคสอง

  จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
    

รูปแบบของสัญญา

ส่ง สนง.อัยการ
สูงสุดพิจารณา
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 หลัก   มีผลตั้งแต่วนัลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
 ข้อยกเว้น  (กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลว. 9 ก.ย. 48
 เป็นการเช่าหรือจ้างต่อเนื่องกบัผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง รายเดิม/

รายใหม่
 ส่วนราชการรู้ตัวผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง และผู้มีอ านาจได้อนมุัติ

ให้เช่าหรือจา้งแล้ว
 ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณใหม่

ผลของสญัญา
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  การเพิ่มคู่สัญญา

 การขอเพิ่มคู่สัญญา  เป็นกรณีที่ไม่ท าให้ทางราชการเสียประโยชน์ 
เนื่องจากมีผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้เพ่ิมขึ้น จึงย่อมกระท าได้  ทั้งนี้  
คู่สัญญาที่เพิ่มขึ้นใหม่นั้น จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคู่สัญญา
เดิม  และมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย  

   การเปลีย่นแปลงคู่สัญญา 
 การขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา  ไม่อาจกระท าได้
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1. ข้อตกลงเรื่องรูปแบบ ปริมาณ จ านวน ราคา
2. การจ่ายเงิน (งวดเงิน) 
3. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
4. หลักประกัน
5. การส่งมอบ การตรวจรับ 
6. การขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ 
7. การปรับ 
8. การประกันความช ารุดบกพร่อง

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา
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การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

 วัตถุประสงค์  เพื่อให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการ
ของการก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด 
เพื่อให้ผู้รับจ้างเกิดสภาพคลอ่งทางการเงิน และใช้เป็นทนุหมุนเวียนในการ
ก่อสร้าง  การก าหนดจ่ายเงนิเป็นงวดนั้น จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กัน
ระหว่างเนื้องานกับเนื้อเงิน 

 กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบ
งานและจ่ายเงินข้ามงวดได้ เว้นแต่ ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการ
ก่อสร้าง งานที่ส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น
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สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างทั่วไป
จ่ายตามวงเงินที่ก าหนดในสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้าง
ราคาต่อหน่วย
จ่ายตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง

ราคาเหมารวม
จ่ายตามวงเงินที่ก าหนดในสัญญา

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
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 เป็นสัญญาที่ใช้ส าหรับการซื้อขายสิ่งของ  
ที่ผูกพันผูจ้ะขายให้ขายสิ่งของนั้น ๆ ตามจ านวน
ที่ผู้จะซ้ือ สั่งซื้อเป็นคราว ๆ ไป โดยมีราคา
ต่อหน่วยคงท่ี ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา

 จ่ายไดไ้มเ่กินวงเงินที่ก าหนดในสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขาย
ราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ
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Ex.  สัญญาจะซ้ือจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ

 ส่วนราชการได้รับงบประมาณเป็นค่าจัดซือ้วัสดุประกอบอาหารของบ้านพัก
เด็กและครอบครัว  เนื่องจากจ านวนผู้รับการสงเคราะห์ไม่แน่นอนในแต่ละ
วัน  กรณีนีง้บประมาณได้มารวมท้ังปี  จงึสมควรจัดหาในครัง้เดียว เพือ่
ความโปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแขง่ขันกันอย่างเป็นธรรม  หากมี
ปัญหาในการประมาณการจ านวนการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร  เนื่องจาก
จ านวนผู้รับการสงเคราะห์ในแต่ละวันไม่แน่นอน ก็ชอบที่จะก าหนดเงื่อนไข
การท าสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ  โดยสามารถทยอย
การสั่งซื้อตามจ านวนและปริมาณตามความต้องการใช้งานในแต่ละวันได้  
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 เป็นสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันแบบราคาเหมารวม
ทั้งหมดของงานตามสัญญา  โดยคิดค่าจ้างในการ
ด าเนินการตามสัญญาแบบเหมารวมทั้งสัญญา  
 กรณีมีปรมิาณงานเพ่ิม-ลดไปจากรายละเอียดที่
ก าหนดไวใ้นสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาจใช้
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
นั้นได้

สัญญาแบบถือราคาเหมารวม
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ที่ นร (กวพ) 1204/ว 11542 ลว. 2 ธ.ค. 39
ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างให้ส่วนราชการพยายามส ารวจสภาพดิน 
เพื่อให้สามารถก าหนดรายละเอียดในงานฐานรากให้แน่นอนชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสั้นยาวและขนาดของเสาเข็ม
กรณีที่ไม่อาจก าหนดให้เป็นที่แน่นอนได้ จ าเป็นจะต้องให้มี
ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงรายการฐานราก ให้ก าหนดเงื่อนไขใน
ลักษณะเป็นทางเลือกไว้ตั้งแต่ต้น
หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการฐานราก ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตาม
หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ข้อ 136

การก าหนดเงื่อนไขและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
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Ex. 1  สัญญาแบบถือราคาเหมารวม

 ตามแบบรูปรายการก าหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะความยาว  10 เมตร แต่เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ส่งผลการทดสอบดินให้กองแบบแผนพิจารณาแล้ว กองแบบแผน
ให้ผูร้ับจ้างใช้เสาเข็มเจาะความยาว  13.50 เมตร  คณะกรรมการตรวจการ
จ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามรายการประกอบแบบได้ก าหนดว่า ความยาว
ของเสาเข็มสามารถเปลี่ยนได้ ทัง้นี้ ขึ้นอยูก่ับการทดสอบดิน หากผลการ
ทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็มจ าเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะยาวกว่าที่ก าหนด 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รบัจ้าง โดยจะคิดเงินเพิ่มจากทางราชการมิได้ 
คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า ไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มให้ผู้รับจ้างได้
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Ex. 2  สัญญาแบบถือราคาเหมารวม

 ผู้รับจ้างได้ท าการตรวจสอบดินบริเวณที่จะท าการก่อสร้าง โดยผลการเจาะ
ส ารวจดิน  เห็นควรให้ใช้เสาเข็มเจาะขนาดความยาว 8 เมตร ซ่ึงส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองฯ ได้ตรวจสอบรายงานผลการเจาะส ารวจดินแล้ว  
ปรากฏว่ามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง
ก าหนดไว้ใหค้วามยาวของเสาเข็มเจาะที่ 15 เมตร  จงึได้แจ้งใหผู้้รับจ้างคืน
เงินค่าเสาเข็มเจาะให้กับราชการ  ซ่ึงผู้รับจา้งได้โต้แยง้ว่า สัญญาจ้างก่อสร้าง
เป็นราคาเหมารวม ส่วนราชการต้องจ่ายคา่จ้างตามที่ตกลงกันทั้งหมด ไม่มี
สิทธิหักเงินค่าเสาเข็มคืนแต่อย่างใด
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Ex. 2  สัญญาแบบถือราคาเหมารวม (ตอ่)

 กรณีนี้ปรากฏว่าตามแบบรูปรายการ  ซึง่เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาระบุให้ผู้รับจ้างใช้เสาเข็มเจาะ ความยาว 15 เมตร รับน้ าหนักบรรทุก
ปลอดภัยไม่นอ้ยกว่า 35 ตัน/ต้น โดยมิได้มกีารก าหนดเงือ่นไขเป็นทางเลือก
ในเรื่องความสั้นยาวของเสาเข็มไว้เป็นประการอื่นใด  ดงันั้น เม่ือผู้รับจา้งได้
เสนอขออนุมัติใช้ความยาวเสาเข็มที่ 8 เมตร ตามผลการเจาะส ารวจดิน และ
ส่วนราชการได้พิจารณาอนมุัติตามทีผู่้รับจ้างเสนอ  กรณีจึงเป็นเรื่องที่ส่วน
ราชการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการฐานรากต่างไปจากแบบที่ก าหนดไว้
ในสัญญา จึงเป็นเรื่องที่ส่วนราชการจะต้องด าเนินการตามนัยหนังสือเวียน 
/ว 11542 โดยจะต้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
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หลัก   จ่ายไม่ได้

ข้อยกเว้น

 มีความจ าเป็นจะต้องจ่าย

 มีก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารสอบราคา หรือ
ประกวดราคา ก่อนการท าสญัญาหรือข้อตกลง

 จ่ายได้เฉพาะกรณีและตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด

การจ่ายเงินล่วงหน้า
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- การจ่ายเงินล่วงหน้า กรณีสอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ
     ต้องวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเป็น
         -  พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือ
         -  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ
  ยกเว้น   การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการ  การซื้อพัสดุจาก     

     ต่างประเทศ  การบอกรับวารสารฯ  
                ไม่ต้องเรียกหลักประกัน

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า (ข้อ 70)



17

Ex.  การจ่ายเงินล่วงหน้า
 ผู้รับจ้างมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว 15% ต่อมามีการแก้ไขสัญญา

เพิ่มเติมปริมาณงาน ท าให้วงเงินในสัญญาเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า 15% ของวงเงินที่เพิ่มขึ้น เมื่อไม่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญาที่แก้ไข
เพิ่มเติม จึงไม่สามารถจ่ายได้

 ใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี จึงไดด้ าเนินการโดยวิธีพเิศษ ในหนังสือเชิญชวน
มิได้ก าหนดเงือ่นไขให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าไว้  ผู้เสนอราคาได้มาขอให้
จ่ายเงินล่วงหน้า 15% ก่อนท าสัญญา จึงเป็นการก าหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่
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หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่จะเข้าเสนอราคากับ
ส่วนราชการน ามาวางในขณะยื่นซองเสนอราคา
เพื่อประกนัความเสียหายในการผิดเงื่อนไขในการ
เสนอราคา 

ใช้เฉพาะวิธีประกวดราคา

หลักประกันซอง
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หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทีเ่ป็นคู่สญัญากับ
ส่วนราชการน ามาวางขณะท าสัญญา
เพื่อประกนัความเสยีหายจากการผดิเงือ่นไขตาม
ข้อก าหนดในสัญญา

ใช้เป็นหลักประกันจนกว่าจะส้ินสุดข้อผกูพันตาม
สัญญา

หลักประกันสัญญา
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หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา

 ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1. เงินสด

2. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ

4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
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Ex.  พันธบัตรเป็นชื่อบุคคล
 โดยหลักการ ผู้ทรงพันธบัตรควรเป็นในนามของบริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญากับ
ทางราชการ ในกรณีที่จะน าพันธบัตรที่เป็นชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือเป็นชื่อบุคคลอื่น 
และบุคคลนั้นได้มีหนังสือยินยอมใหน้ าพันธบัตรมาใช้เป็น
หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา กับส่วนราชการโดยปราศจาก
เง่ือนไขใดๆ ก็สามารถกระท าได้ โดยต้องไปจดทะเบียน หรือแจ้ง
การวางเป็นหลักประกันที่ ธปท.
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Ex.  เช็คบริษัท
 เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท ไม่ใช่หลักประกันตามความหมายของ
ระเบียบฯ

Ex.   ตั๋วแลกเงิน 
 ตั๋วแลกเงิน  เป็นตั๋วเงินประเภทหนึ่ง แต่ระเบียบฯ มิได้ก าหนดให้ใช้
เป็นหลักประกันได้  ดังนั้น  ตั๋วแลกเงินจึงไม่สามารถน ามาใช้เป็น
หลักประกันได้
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การน าหลักประกันมากกว่า 1 อย่างมารวมกันได้หรือไม่

 กวพ. วินิจฉัย

   *  ตามระเบียบฯ ข้อ 141 ก าหนดว่า “หลักประกันซองหรือ

หลักประกันสัญญาให้ใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด” 

   เจตนารมณ์ตามระเบียบฯ ให้เลือกหลักประกันอย่างใดก็ได้  

ดังนั้น หากใช้หลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 141 รวมกัน ก็

ย่อมกระท าได้
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การน าหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 130  ลว 20 ตุลาคม 2549
หลักการ   
* ผู้เสนอราคาน าหลักประกันซองตามระเบียบฯ ข้อ 141 (1) 

เงินสด และ (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย เป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้
เช็คนั้น หรือก่อนวันนัน้ไม่เกนิ 3 วันท าการ  

* ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับคัดเลอืกเข้าท าสัญญา
* ผู้เสนอราคาประสงค์จะน าหลักประกันซองมาใช้เป็น

หลักประกันสัญญา
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การน าหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา (ต่อ)

เงื่อนไข  วันท าสัญญา สว่นราชการต้องจัดท าหลักฐานการคืน

หลักประกันซอง และหลกัฐานการวางหลักประกันให้เสร็จภายใน

วันท าสัญญา โดยคู่สัญญาต้องน าหลักประกันซอง 

  (เพิ่ม-ลด) มาวางให้เท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา
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มูลค่าหลักประกัน

ร้อยละ 5 ของวงเงิน / ราคาพัสดุ ที่จัดหาในครั้งนั้น

เว้นแต่ การจัดหาที่ส าคัญพิเศษ ก าหนดสูงกว่าร้อยละ 5 

แต่ไม่เกินร้อยละ 10

 * กรณีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เป็นคู่สัญญา/ผู้เสนอราคา

   - ไม่ต้องวางหลักประกัน  (ข้อ 143)
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ให้คืนหลักประกันซองแก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน  ภายใน 15 
วัน นับแต่วนัที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต ่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 
ราย ให้คืนได้ต่อเมือ่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือผู้เสนอราคาได้
พ้นจากข้อผกูพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง
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ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่
วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608  ลงวันที่  5  ต.ค.  44

ไม่ต้องรอให้มกีารร้องขอคืนจากคู่สัญญาก่อน
คู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนด  ให้ปฏิบัตติามข้อ 144 วรรคท้าย 
พร้อมกบัใหม้หีนังสือรับรองใหผู้้ค้ าประกันไปด้วยว่า หลักประกัน
สัญญาดังกล่าว หมดระยะเวลาการค้ าประกันแล้ว

การคืนหลักประกันสัญญา
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หนังสือที่ นร (กวพ) 1002/ว 42   ลงวันที่  15 ก.ย.  32
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษา
     และตรวจสอบความช ารดุบกพร่องของพัสดุ
2. ในกรณีทีป่รากฎความช ารุดบกพร่อง ให้ผู้มีหน้าทีต่าม 1. รีบ 
    รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผูร้ับจ้าง
    แก้ไขซ่อมแซมทันที
3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่อง
        >ภายใน 15 วัน ส าหรับหลักประกันอายุไม่เกิน 6 เดือน
  >ภายใน 30 วัน ส าหรับหลกัประกันอายุตั้งแต ่6 เดือนขึน้ไป

  ใหผู้้มีหน้าทีร่ับผดิชอบตรวจสอบความช ารดุบกพร่อง

วิธีปฏิบัติในการ
คืนหลักประกันสัญญา
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Ex.  การคืนหลักประกันสัญญา
 บริษัทที่ปรึกษาไดด้ าเนินการออกแบบอาคารปฏิบัติการแล้วเสร็จ และกรมฯ 

ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอคืนหลักประกันสัญญา 
ปรากฏว่า ข้อก าหนดรายละเอียดเงื่อนไขการจ้างออกแบบซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา ได้ระบุความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อการออกแบบว่า จะต้อง
รับผิดชอบไปถึงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะต้องไม่ปรากฏข้อผิดพลาด
บกพร่อง หรือเกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากการออกแบบ ผู้รับจา้งจึง
ต้องรับผิดชอบผลการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขของสัญญา
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ค่าปรับ (เบี้ยปรับ)  เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสิูจน์ความเสียหาย

ค่าเสียหาย  เป็นสิทธเิรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมี
ความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว   ต้องพิสูจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบี้ยปรับ)  ค่าเสียหาย
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กรณีซื้อ /จ้าง
 ไม่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกัน
        ค่าปรับรายวัน อัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20    

ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
กรณีงานจ้างก่อสร้าง
  ที่ต้องการผลส าเร็จของงานพรอ้มกัน
           ค่าปรับรายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 

ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท
  จ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร
           ปรับรายวันในอัตรา อัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น 

การก าหนดอัตราค่าปรับในสัญญา (ข้อ 134)
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 เมื่อครบก าหนดสัญญา/ข้อตกลง   ยงัไม่มีการส่งมอบต้องแจ้งการปรบั
 เมื่อมีการส่งมอบพัสดุเกินก าหนดสัญญา/ข้อตกลง  ต้องสงวนสิทธิการปรับ
 การนับวันปรับ  นับถดัจากวันครบก าหนดตามสัญญา/ข้อตกลง จนถึงวันที่

ผู้ขายหรือผู้รบัจ้างส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วน  หรือจนถึงวันที่บอกเลิก
สัญญา/ข้อตกลง  (หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับใช้ไปในการ
ตรวจรบัออกจากจ านวนวันที่ต้องถูกปรบัด้วย)

 สิ่งของประกอบกันเป็นชุด  ใหป้รับทัง้ชุด
 สิ่งของรวมตดิตั้ง/ทดลอง  ใหป้รับตามราคาของทัง้หมด

การปรับ
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Ex.  ปรับทั้งชุด
ส่วนราชการได้ท าสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกสาร จ านวน 1 ชุด 6 รายการ

เป็นเงิน 7,980,000 บาท ก่อนครบก าหนดสัญญา บริษัทได้ส่งมอบส่ิงของ 
ปรากฏว่า บริษัทส่งมอบไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องดูด
ไอแก๊ส จ านวน 2 เครื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติไม่ตรวจรับและ
แจ้งค่าปรับตามสัญญา ต่อมาภายหลังส้ินสุดสัญญา บริษัทได้ส่งมอบอุปกรณ์
เครื่องดูดไอแก๊ส ส่วนราชการจึงได้มีหนังสือสงวนสิทธิปรับรวม  11 วัน 
วันละ 15,960 บาท แต่บริษัทได้มีหนังสือโต้แย้งการปรับ โดยอ้างว่าบริษัท
ได้ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์แยกสาร ตามสัญญาแล้วตั้งแต่ก่อนครบก าหนด
สัญญา ขาดส่งเฉพาะเครื่องดูดควันซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบ และมีมูลค่าเพียง 
500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าปรับวันละ 1,000 บาท 
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Ex.  ปรับทั้งชุด (ต่อ)
กรณีนี้ ส่วนราชการต้องพิจารณาให้เปน็ไปตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่ง
สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือ

1. หากบริษัทไม่ได้ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์แยกสารให้ถูกตอ้งครบถ้วน โดย
ขาดส่งในส่วนของเคร่ืองดูดไอแก๊ส จ านวน 2 เครื่อง บริษัทจะต้องช าระค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาเครื่องดูดไอแกส๊ท่ียังไม่ได้รับมอบ 
ตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ 10 วรรคหนึ่ง

2. หากการซ้ือขายเครื่องดังกล่าวเป็นการตกลงซ้ือขายในลักษณะประกอบ
กันเป็นชดุ การที่บริษัทไม่ได้ส่งมอบเครื่องดูดไอแก๊สจะท าให้เครื่องวิเคราะห์ฯ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของนั้นเลย 
จึงต้องคิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มทั้งชุด ตามเงื่อนไขฯ ข้อ 10 วรรคสอง
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Ex.  ปรับตามราคาของทั้งหมด
ส่วนราชการได้ท าสัญญาซื้อขายโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อ

รองรับข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ  โดยเงื่อนไขของสัญญาก าหนดการส่งมอบ
งานแบ่งเป็น 5 งวด ผู้ขายไดส้่งมอบงานล่าช้าระหว่างงวด ล่าช้าไป 3 วัน 
ส่วนราชการจะสามารถปรับผู้ขายได้หรือไม่ ?

กรณีนี้เป็นการตกลงซื้อขายและติดตั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล  
ให้พร้อมที่จะใช้งานไดใ้ห้แก่ผู้ซื้อ  โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งระบบ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ซึ่งตามสัญญาข้อ 6 ก าหนดเร่ืองการตรวจรับว่า ถ้าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตาม
สัญญา หรือคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือใช้งานไดไ้ม่ครบถ้วน ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น  และตามสัญญาข้อ 14 การบอกเลกิสัญญา
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Ex.  ปรับตามราคาของทั้งหมด (ต่อ)
ก าหนดว่า กรณีผู้ขายไม่ติดตั้งและส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการหรือ
ทั้งหมดภายในก าหนดเวลา หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบภายใน
ก าหนดแต่ใช้งานไม่ได้ ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
ย่อมแสดงว่าผู้ซื้อต้องการซื้อและติดตั้งทั้งระบบจนใช้งานได้  และข้อ 15 
ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ว่า ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ 
ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบเลย และคิดค่าปรับจากราคาของทั้งระบบ

กรณีนี้คู่สัญญามีเจตนาซื้อขายและติดตั้งเพื่อพร้อมใช้งานได้ทั้งระบบ การ
คิดค่าปรับจึงต้องถือเอาระยะเวลาส้ินสุดของสัญญางวดสุดท้ายเป็นเกณฑ์
เริ่มต้นการปรับ  และเมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้า แต่หากไม่เกิน
ก าหนดส่งมอบงานทั้งหมดตามสัญญา ส่วนราชการก็ไม่อาจปรับผู้ขายได้
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1. .............ก ำหนดส่ง 17 ม.ค.

2. 

ส่ง 14 ม.ค.

 

รับ 20 ม.ค. 

 แจ้งแก้ไข 

ปรับ 

ลดปรับ 

2

2 รับ 27 ม.ค.

1

ตัวอย่างการคิดค่าปรับ

1

ส่ง  24 ม.ค.
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ข้อ 71(4)   “ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งถูกต้องตั้งแต่วันท่ีได้น าพัสดมุาส่ง”

                    ......ปรบั       ?       วัน

                    ครบก าหนด 17 ม.ค.  ส่งถูกต้อง  24 ม.ค. ตามสัญญา

                    จะต้องถูกปรับ 18 ม.ค. - 24 ม.ค. = X วัน

*กรรมการล่าช้า (เป็นเหตุพจิารณาลดค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 139) 

  15 ม.ค. – 20 ม.ค. = Y วัน

                       ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ถูกปรับ X – Y = ? วัน

ตัวอย่างการคิดค่าปรับ (ต่อ)
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ข้อ 136)

หลัก
• ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง

ข้อยกเว้น
• กรณีจ าเป็น ไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์
• กรณีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (2)

อ านาจอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
• หัวหน้าส่วนราชการ
** หลักการแก้ไขฯ **
      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถที่จะพิจารณาด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในช่วงเวลาใดก็ได้ แม้จะล่วงเลยก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง 
ได้ท าการตรวจรับพัสดหุรืองานจ้างไว้ใช้
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Ex.  การแก้ไขสัญญาหลังการตรวจรับ
 ผู้รับจ้างขอคืนหลักประกันสัญญาส าหรับความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องของงานจ้างก่อสร้าง เนื่องจากพ้นจากความรับผิดในความ
ช ารุดบกพร่องภายในก าหนด 2 ปีแล้ว  และได้น าหลักประกันตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมมาวางแทน ส าหรับความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องของงานจ้างผลิตและติดตั้งท่อสแตนเลส ที่ก าหนดความ
รับผิดมีก าหนด 4 ปี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
สัญญา มิใช่เป็นการแก้ไขเนื้องานตามสัญญา ซึ่งต้องด าเนินการก่อน
การตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย
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ตามสัญญาจ้าง ข้อ 16
ต้องเป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแห่ง
วัตถุประสงค์ของสญัญาตามที่ได้ตกลงกันไว้

อัตราค่าจ้างหรือราคาของงานพิเศษ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากไมม่ีให้ตกลง
กันใหม่

งานพิเศษและการแก้ไขงาน
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Ex.  งานพิเศษ
 ผู้รับจ้างพบน้ าไหลซึมออกจากฐานรากอาคาร เกรงจะส่งผลกระทบ
ต่อการรับน้ าหนักของฐานรากอาคารได้ กรณีมิใช่เกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องท างาน
เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากสัญญาจ้าง

 การก่อสร้างถนนพบว่า สายทางมีหินแข็ง ยากแก่การใช้รถขุกตัก 
เห็นควรใช้การระเบิดหิน เป็นกรณีที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน จึง
ไม่ได้ก าหนดค่างานหินแข็งไว้แต่ต้น จึงเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาจ่ายเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้รับจ้างร้องขอได้
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
      ท าการตามสัญญา (ข้อ 139)

สาเหตุ
(1) เหตุเกดิจากความผิด ความบกพร่องของราชการ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกดิจากพฤติการณ์ ที่คูส่ัญญาไม่ต้องรับผิด

อ านาจอนุมัติ
•  หัวหน้าส่วนราชการ
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วิธีการ
  -  คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน 

นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากไม่แจ้งตามที่ก าหนด จะยก
     มากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรอืงดค่าปรบั หรือขยายเวลาใน                       

ภายหลังมิได้  
เว้นแต่
    - กรณคีวามผิดความบกพร่องของส่วนราชการ (1)

ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือสว่นราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

  -  พิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
      ท าการตามสัญญา (ข้อ 139)
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เหตุที่เกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วน
ราชการ  ต้องเป็นเหตุอุปสรรคที่ท าให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถท างานจ้างนั้นได้  และไม่ว่าเหตุนั้นจะเป็น
ผลมาจากส่วนราชการผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือมาจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม  

(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของ
ส่วนราชการ
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ตามมาตรา 8  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

เหตุสุดวิสัย  หมายถงึ  “เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะ
ให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคล
ผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายไดจ้าก
บุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”

 (2) เหตุสุดวิสัย
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ตามมาตรา 205  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ตราบใดการช าระหนี้นัน้ยังไม่ได้กระท าลงเพราะพฤติการณ์
อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรบัผิดชอบ ตราบนัน้ลูกหนี้ยังหา
ได้ชื่อว่าผิดนัดไม่”

พฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบนั้น  จะต้องเป็นส่ิงที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  และต้องเกิดขึ้น
ก่อนผิดนัดช าระหนี้ด้วย

 (3) เหตุเกดิจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่
คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
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การบอกเลิก
หลัก  1) มีเหตุเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
              ภายในเวลาที่ก าหนด (ข้อ 137 วรรคหนึ่ง)
         2) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง และค่าปรับจะเกิน 10 %
             ของวงเงินทั้งสัญญา เว้นแต่ จะยินยอมเสียค่าปรับ ก็ให้
             ผ่อนปรนได้เท่าที่จ าเป็น (ข้อ 138)
การตกลงเลกิสัญญาต่อกัน  ท าได้เฉพาะเป็นประโยชน์ /หรือเพ่ือแก้ไข
ข้อเสียเปรียบของราชการหากปฏิบัตติามสัญญา/ข้อตกลงตอ่ไป
(ข้อ 137 วรรคสอง)

การบอกเลิก / ตกลงกันเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
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ตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คูส่ัญญา
แต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึง่ได้กลับคืนสู่ฐานะดั่งที่
เป็นอยู่เดมิ  แต่ทั้งนี ้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของ
บุคคลภายนอกหาได้ไม”่

ผลของการเลิกสัญญา
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ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา การงด ลดค่าปรับ หรือ
การขยายเวลาท าการตามสัญญา

(หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลว. 13 ธ.ค. 43)

ผู้มีหน้าที่เสนอความเห็น
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ส านักงานคลังจังหวัด
เชียงราย 

053 - 150176 - 7


