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                 จะมผีลให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อย
แปดสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น
ต้นไป  



      “หน่วยงานของรัฐ”      หมายความว่า ราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิน่รัฐวสิาหกจิ
ตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ องค์การมหาชน 
องค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงาน
สังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัรัฐสภา หน่วยงานอสิระของรัฐ 
และหน่วยงานอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 



                             หมวด ๙ การท าสัญญา 
 
มาตรา ๙๑  วรรคแรก 
            หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอยัการสูงสุด ทั้งนี ้แบบสัญญาน้ันให้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาด้วย 



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๑  วรรคสอง 
 
 
         การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาตามวรรคหน่ึง โดย
มีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได้  เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส านักงาน
อยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

   

 



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๑ วรรคสาม 
 
 
         ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามวรรคหน่ึงได้  และ
จ าเป็น ต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่   ต้องส่งร่างสัญญาน้ันให้
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของ
ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็
ให้กระท าได้ 

   

 



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๑  วรรคส่ี 
 
 
         ในกรณีจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้
ท าเป็นภาษาอังกฤษ  และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญ
แ ห่ ง สั ญ ญ า เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา -
นุเบกษา   เว้นแต่เป็นการท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ 
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

   

 



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๒ 
 
 
         

          การท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะ
ท าสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศที่
หน่วยงานของรัฐน้ันตั้ งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานของรัฐกไ็ด้ 

   

 



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๓ 
 
 
                  สัญญาที่ท าในราชอาณาจกัรต้องมีข้อตกลงในการห้าม
คู่สัญญาไปจ้างช่วงผู้อืน่ท าอกีทอดหน่ึง ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงในบางส่วนทีไ่ด้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดย
ฝ่าฝืนข้อตกลงดงักล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการ      
ฝ่าฝืนข้อตกลงน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงนิของงานทีจ้่าง
ช่วงตามสัญญา 

   

 



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๔ 
 
 
              “หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ต้องท าเป็น

แบบสัญญาตามมาตรา ๙๑ กไ็ด้  เฉพาะกรณ ีดังต่อไปนี ้

      (๑)  การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการ
จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
หรือการจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) 

      (๒) การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 

      (๓) การจัดหาทีคู่่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายในห้า
วนัท าการ นับตั้งแต่วนัถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

   



 
หมวด ๙ การท าสัญญา 
มาตรา ๙๔ (ต่อ) 
 
 
               

  (๔) การเช่าซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า 

  (๕) กรณอีืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณกีารจดัซ้ือจดัจ้างทีม่ีวงเงนิเลก็น้อยตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง  จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้ แต่ต้อง
มีหลกัฐานในการจัดซ้ือจดัจ้างน้ัน” 

 

   
 



 
ข้อยกเว้นไม่ต้องท าสัญญา ตาม มาตรา ๙๔ (๑) 
 
 มาตรา ๕๖ (๒) คอืการจัดซ้ือจัดจ่างโดยใช้วธีิเฉพาะเจาะจง 

                         (ข) เป็นกรณวีงเงินไม่เกนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

                         (ง) เป็นกรณฉุีกเฉินเพราะเหตุต่าง ๆ เช่น อุบัติภัย 

                         (ฉ) เป็นกรณี Repeat Order 

                         การจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) 
(ข) เป็นกรณีวงเงินค่าจ้างไม่เกนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

  



 มาตรา ๙๕ วรรคแรก 
    สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะ
แก้ไขมิได้  เว้นแต่ในกรณทีีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอ านาจทีจ่ะพจิารณา
อนุมัตใิห้แก้ไขได้ หากการแก้ไขน้ันไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนีใ้นกรณแีก้ไข
สัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รัดกมุพอกใ็ห้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส านักงานอยัการ
สูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน 



 มาตรา ๙๕ วรรคสอง 

          
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณหรือกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง  หากมีความจ าเป็นต้องเพิม่หรือลดวงเงิน  
หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการ
ท างาน  ให้ตกลงพร้อมกนัไป 
 



มาตรา ๙๕ วรรคสามและส่ี 
         ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่เพิม่วงเงนิ  
เมื่อรวมวงเงนิเดมิตามสัญญาหรือข้อตกลงเดมิและวงเงินที่
เพิม่ขึน้ใหม่แล้ว หากวงเงนิรวมดงักล่าวมีผลท าให้ผู้มอี านาจ
อนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป จะต้องด าเนินการให้
ผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงนิรวมดงักล่าวเป็น
ผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
          ในกรณทีีม่ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ลดวงเงิน  
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงนิรวมดงักล่าว
เป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
 



 มาตรา ๙๖  
 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคญัของ
สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไข
เปลีย่นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  
มาตรา ๙๗ 
 รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการท าสัญญาที่ไม่ได้
บัญญัตไิว้ในหมวดนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรี
ก าหนด 



                                       หมวด ๑๐ 
                 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 
  
มาตรา  ๙๘ วรรคแรก 
 ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีผู้รับผดิชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพสัดุซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้มี
อ านาจเพือ่ท าการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับ
พสัดุให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน ซ่ึงจะกระท าการ
โดยคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือเจ้าหน้าทีค่นใดคนหน่ึง
กไ็ด้ 



มาตรา  ๙๘ วรรคสองและสาม 
          
        องค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ และหน้าทีข่องผู้รับผดิชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพสัดุ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 ค่าตอบแทนผู้รับผดิชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพสัดุตามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไปตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
 

 



มาตรา ๙๙  
         งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ 
อนัจ าเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมเีงือ่นไข
การจ่ายเงินตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงานที่
แต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจเพือ่รับผดิชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างน้ัน 
  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คุณสมบัต ิและหน้าทีผู้่
ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 
 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 
 



 มาตรา ๑๐๐ วรรคแรก 
 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยาย
เวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในอ านาจของผู้มี
อ านาจที่จะพจิารณาได้ตามจ านวนวนัทีม่ีเหตุเกดิขึน้จริง 
เฉพาะในกรณ ีดงัต่อไปนี ้
 (๑)  เหตุเกดิจากความผดิ หรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐ 
 (๒) เหตุสุดวสัิย 
 (๓)  เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดทีคู่่สัญญาไม่
ต้องรับผดิตามกฎหมาย 
  (๔) เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



 มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง 
           หลกัเกณฑ์และวธีิการของดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
  
 



 มาตรา ๑๐๑ วรรคแรก 
 ในกรณทีีม่ีเหตุบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี ้
ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะบอกเลกิสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัคู่สัญญา 
            (๑)  เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 ๒) เหตุอนัเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 (๓)  เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญตันีิห้รือ
ในสัญญาหรือข้อตกลง 
            (๔) เหตุอืน่ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 



มาตรา ๑๐๑ วรรคแรก 
 
          การตกลงกบัคู่สัญญาทีจ่ะบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้ผู้มีอ านาจพจิารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่ประโยชน์สาธารณะ   หรือ
เพือ่แก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการทีจ่ะ
ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงน้ันต่อไป 



 
มาตรา ๑๐๒ วรรคแรก 
 
 ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกีย่วกบัการจัดซ้ือ
จัดจ้างเกดิจากกรณทีี่หน่วยงานของรัฐมไิด้ปฏิบัตติาม
พระราชบัญญตัินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตนีิ ้ในส่วนทีไ่ม่เป็น
สาระส าคญัหรือผดิพลาดไม่ร้ายแรง หาท าให้สัญญา
หรือข้อตกลงเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันเป็นโมฆะไม่ 
  
 



มาตรา ๑๐๒ วรรคสองและสาม 
            ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศในราช
กจิจานุเบกษาก าหนดกรณตีวัอย่างที่ถอืว่าเป็นส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคญัหรือเป็นกรณีผดิพลาดอย่างร้ายแรง หรือทีไ่ม่เป็น
สาระส าคญัหรือเป็นกรณีผดิพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณทีีม่ีปัญหาเกีย่วกบัความเป็นโมฆะของสัญญา
หรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสนอ
เร่ืองต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วนิิจฉัยช้ีขาด 
 



  มาตรา ๑๐๓ 
 
 รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพสัดุทีไ่ม่ได้บัญญตัไิว้ในหมวด
นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 



            ก่อนการมีผลใช้บังคบัของ
กฎหมายใหม่ดงักล่าว หน่วยงานของรัฐ
ยงัคงต้องใช้ระเบียบเดมิอยู่ + เตรียมการ
ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 



            การท าและบริหารสัญญายงัต้องพจิารณาให้
เป็นไประเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ หรือระเบียบว่าด้วยการพสัดุของแต่ละ
หน่วยงาน  
                                ควบคู่ไปกบั 
      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ระเบียบและ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องด้วย  
 



           ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ 
    พ.ศ.  ๒๕๓๕  

 ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ 
    ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
๓. ระเบียบว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงานบริหาร 
    ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อบัญญตักิรุงเทพ 
    มหานครว่าด้วยการพสัดุ ระเบียบว่าด้วยการพสัดุของ 
    รัฐวสิาหกจิต่าง ๆ  



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคแรก 
           

        “การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้  เป็น
อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ  และให้ท าเป็นภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษตามตวัอย่างที ่กวพ. ก าหนด” 
  

 



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคสอง 
          “การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ

รายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. ก าหนด  
โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและ
ไม่ท าให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส านักงาน
อยัการสูงสุดพจิารณาก่อน” 

   

 



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคสาม 
          “ในกรณีที่ ไ ม่อาจท าสัญญาตามตัวอย่างที่  กวพ . 

ก าหนดได้  และจ าเป็น ต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่   ต้องส่ง
ร่างสัญญาน้ันให้ส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณาก่อนเว้น
แต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรท าสัญญาตามแบบที่
เคยผ่านการพจิารณาของส านักงานอยัการสูงสุดมาแล้ว  ก็
ให้กระท าได้ 

   

 



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคส่ี  
   “ส าหรับการเช่าซ่ึงผู้เช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจาก

ค่าเช่าหรือในกรณทีีหั่วหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ให้ส่งร่างสัญญาให้
ส านักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัดแล้วแต่กรณ ี 
ตรวจพจิารณาก่อน…” 

 



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคห้า 
   “ ใ น ก ร ณี จ า เ ป็ น ต้ อ ง ท า สั ญ ญ า เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ  แต่ต้องมี
ค าแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา
เฉพาะที่ส าคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย  เว้นแต่เป็นการ
ท าสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด  ไม่ต้องแปล
เป็นภาษาไทย” 
 



 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคหก 
   “การท าสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  

จะท าสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ
ที่หน่วยงานน้ันตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการน้ัน ๆ ก็
ได้” 
 



 
 
 

   หน่วยงานที่มีความประสงค์ในการท าสัญญาที่ข้อแตกต่าง
จากตัวอย่างสัญญาของ กวพ. ในบางกรณทีีม่ีความเร่งด่วน อาจ
ใช้วธีิขอตวัอย่างสัญญาที่มีสาระส าคญัตรงตามความประสงค์
ของหน่วยงานทีผ่่านการตรวจจากส านักงานอยัการสูงสุดไปเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าสัญญาจ้าง เช่น  กรมการจัดหางาน
ได้เคยขอตัวอย่างร่างสัญญาจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน          

        ส านักงานอยัการสูงสุดจะส่งตวัอย่างร่างสัญญาประเภท
ดงักล่าวให้หลาย ๆ สัญญา เพือ่หน่วยงานมีข้อมูลในการพจิารณา
มากขึน้  



 
 
 

  บางกรณ ีส านักงานอยัการสูงสุดอาจไม่พจิารณาส่ง
ตัวอย่างสัญญาให้ เช่น กรณี สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพกันักศึกษาโดยให้เอกชน
ลงทุน จึงขอตวัอย่างสัญญาแบบทีใ่ห้เอกชนเป็นผู้ก่อสร้าง
อาคารและเมือ่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอกชนเป็นผู้
บริหารงานเป็นเวลา ๓๐ ปี เมือ่ครบก าหนดเวลาให้โอนคนื
สถาบันเป็นผู้บริหารงานต่อ และตวัอย่างสัญญาแบบทีใ่ห้
เอกชนเป็นผู้ก่อสร้างอาคารและเมือ่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้สถาบันเป็นผู้บริหารงานเอง ” 

 



 
 
 

   กรณีดังกล่าวส านักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าว่า มี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้ ง ในต่างจั งหวัดและ
กรุงเทพมหานครได้หารือการปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง
อาคารหอพกันักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน  และส านักงาน
อัยการสูงสุดได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารหอพกันักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุนว่า อาจ
เข้าลักษณะเป็นการจัดหาโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
และหลีกเลี่ยงการก าหนดราคากลางตามระเบียบของทาง
ราชการได้  



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
บรรพ ๑ บททัว่ไป 
ลกัษณะ ๔ นิติกรรม 

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 

   

    มาตรา ๑๔๙  นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อนัท าลงโดยชอบด้วย
กฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพนัธ์ขึน้
ระหว่างบุคคล เพือ่จะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 



มาตรา ๑๕๒  การใดมไิด้ท าให้ถูกต้องตามแบบที่
กฎหมายบังคบัไว้ การน้ันเป็นโมฆะ 

 

มาตรา ๑๕๓  การใดมไิด้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การน้ันเป็น
โมฆยีะ 



               ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
                        บรรพ ๒  หนี ้ 
                              ลกัษณะ ๒ สัญญา 
  
หมวด ๑  ก่อให้เกดิสัญญา  
หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา  
หมวด ๓ มัดจ าและก าหนดเบีย้ปรับ  
หมวด ๔ เลกิสัญญา  
 



  
มาตรา ๓๖๘  
      สัญญาน้ันท่านให้ตีความไปตามความประสงค์
ในทางสุจริต โดยพเิคราะห์ถงึปกตปิระเพณด้ีวย 
      
 



พ.ร.บ. องค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

มาตรา ๒๓  ส านักงานอยัการสูงสุด นอกจากมอี านาจและหน้าที ่
             เกีย่วกบังานธุรการและงานวชิาการ  เพือ่สนับสนุน 
             และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานอยัการแล้วให้ 
             มีอ านาจและหน้าที่ดงัต่อไปนีด้้วย 
                  ... 
                  
 



        (๒) ให้ค าปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทาง
กฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ  

        (๓) ให้ค าปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทาง
กฎหมายให้แก่นิตบุิคคลซ่ึงมใิช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มี
พระราชบัญญัตหิรือพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งขึน้  ทั้งนี ้ 
ตามทีเ่ห็นสมควร 



           ในการตรวจร่างสัญญาตาม  (๒) และ (๓)   

  ให้ส านักงานอยัการสูงสุดมหีน้าทีรั่กษาประโยชน์ของรัฐ  
ในการนีส้ านักงานอยัการสูงสุดมหีน้าทีร่ายงานรัฐบาล  
หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิตบุิคคลตาม (๓)  ที่
เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อทีค่วรปรับปรุงหรือแก้ไขให้
สมบูรณ์ข้อเสียเปรียบหรือข้อทีอ่าจก่อให้เกดิความ
เสียหายแก่รัฐ  

 



  
รูปแบบสัญญาตามตวัอย่างที ่กวพ.ก าหนด 
๑. สัญญาซ้ือขาย 
๒. สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากดัปริมาณ 
๓. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์ 
๔. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม 
     คอมพวิเตอร์ 
๕. สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 
๖. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
    คอมพวิเตอร์ 
 
 



  
   ๗.  สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 
  ๘.  สัญญาเช่ารถยนต์ 
  ๙.  สัญญาแลกเปลีย่น 
 ๑๐. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล หรือ                
      จ้างบริษัทที่ปรึกษา 
 ๑๑. สัญญาจ้างทีป่รึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
 
      
 



 
แบบสญัญา ตามตวัอย่างที่เคยผ่านการพิจารณา

จากส านกังานอยัการสูงสุด 

 

    ๑. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
      ๒. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
      ๓. สัญญาจ้างเหมาบริการ 
      ๔. สัญญาเช่าที่มีลกัษณะพเิศษ 
    ฯลฯ 
 
      



         การท าสัญญาและบริหารสัญญาเกีย่วกบัการ
พสัดุภาครัฐ จึงต้องระมดัระวงัในการยกร่างสัญญา
ส าหรับงานซ้ือหรืองานจ้าง ๆ หรืองานพสัดุอืน่ ๆ ไว้
อย่างรอบคอบและถูกต้องครบถ้วน เมือ่ในช้ันบริหาร
สัญญาจะมอีุปสรรคน้อยลงหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ได้ง่าย                           



 

วตัถุประสงค์ของการตรวจร่างสัญญา 
 ๑. เพือ่ให้ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 
 ๒. เพือ่มิให้ทางราชการเสียเปรียบ 
 ๓. เพือ่คุ้มครองสาธารณชน 
 ๔. เพือ่ความเป็นธรรม 
 ๕. เพือ่ให้มีความชัดเจน  ไม่ขดัแย้งกนัเอง  และตรงตาม 
            เจตนารมณ์ของคู่สัญญา 
       ๖. ป้องกนัการเกดิข้อพพิาทในอนาคต 

    



 
 
ร.96-58 

             ส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ส่งร่าง
สัญญาเช่าทีด่ินเกบ็รักษาทรัพย์สินคดียาเสพติดทีม่ีค าส่ังยดึหรืออายดั
ไปให้ส านักงานอยัการจังหวดัเชียงใหม่ตรวจพจิารณา 
  
 ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาแล้ว เห็นว่า เม่ือปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าร่างสัญญาเช่าทีด่ิน    เกบ็รักษาทรัพย์สินคดียาเสพติดทีม่ี
ค าส่ังยดึหรืออายดัฉบบัทีส่่งมาให้ตรวจน้ัน ได้มีการลงนามระหว่าง
คู่สัญญาไปแล้ว จึงไม่ใช่ “ร่างสัญญา” ทีส่ านักงานอยัการสูงสุดจะตรวจ
พจิารณา ส านักงานอยัการสูงสุดจึงยุติการด าเนินการและส่งเร่ืองคนื 
 



  
ร 147-57 

                 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชประสงค์จะจ้างเหมาบริการ
จัดท าและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยับนแผ่น SK-ไวนิล 
จ านวน ๑ ป้ายพร้อมไฟฟ้าสปอร์ทไลท์ ๔ ดวง บนโครงป้าย จึงขอ
ตัวอย่างสัญญาจ้างทีใ่กล้เคยีงเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
 ส านักงานอยัการสูงสุดขอเรียนว่า ยงัไม่เคยมีหน่วยราชการใด
ส่งร่างสัญญาในลกัษณะดังกล่าวให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจ
พจิารณา จึงไม่มีตัวอย่างร่างสัญญาทีต่รงตามความต้องการของ
มหาวทิยาลยั อย่างไรกด็ี ส านักงานอยัการสูงสุดขอส่งส าเนาร่างสัญญา
ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย เพือ่ให้มหาวทิยาลยัได้ใช้เป็นแนวทางในระดับหน่ึง 
ทั้งนี ้เมื่อมหาวทิยาลยัยกร่างสัญญาเสร็จแล้ว ขอให้ส่งส านักงานอยัการ
สูงสุดตรวจพจิารณาก่อน 
 
 



 
 ร 136-56  

  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ได้ส่งร่าง
สัญญารับใช้หนีเ้กษตรกร ไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณา
ตรวจ 
              การด าเนินโครงการช าระหนีแ้ทนเกษตรกรของ
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตร อยู่ภายใต้บังคบัของ 
               
 



 
 ร 136-56  

  ๑. พระราชบญัญตัิกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
              ๒. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้อง
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
             ๓. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไข ในการเช่าซ้ือ หรือซ้ือทรัพย์สินทีใ่ช้
เป็นหลกัประกนัคนืไปจากกองทุนและการด าเนินการเกีย่วกบั
อสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรทีต่กเป็นของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓  
  
 



 
 
 ปรากฏข้อเทจ็จริงว่า 
           ๑. กฎหมายและระเบียบดังกล่าวน้ัน มีความขัดแย้งกนั ซ่ึงอาจ
สร้างปัญหาในทางปฏบิัติให้แก่เกษตรกร ทายาทโดยธรรมและ
บุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาผูกพนัตนเพือ่รับช าระหนีใ้ห้แก่เกษตรกรกบักองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรได้  
          ๒. ในระหว่างนี ้คณะกรรมการจัดการหนีข้องเกษตรกรได้หมดวาระลง 
และยงัไม่มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่         เข้ามาท าหน้าที่แทน ดังน้ัน 
นโยบายต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัภารกจิและอ านาจหน้าทีใ่นการด าเนินงาน ของ
กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร รวมถึงการยกร่างสัญญารับใช้หนีเ้กษตรกรที่
ส่งให้ตรวจพจิารณา  
 



 
 
 ๓. ยงัไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะม ี            
การทบทวนหรือจะยงัคงด าเนินการตามนโยบายเดมิต่อไป  
                 ในช้ันนี ้ส านักงานอยัการสูงสุด  ยงัไม่สามารถพจิารณาตรวจร่าง
สัญญารับใช้หนีเ้กษตรกรให้ได้ จึงส่งเร่ืองคืนเพือ่ให้คณะกรรมการจัดการหนีข้อง
เกษตรกรชุดปัจจุบัน พจิารณาประเดน็ข้อกฎหมายดังกล่าวให้มคีวามชัดเจน
แน่นอนเสียก่อน  
 



         มติคณะรัฐมนตรี  ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗  แก้ไขเพิม่เติม ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ แก้ไขเพิม่เตมิคร้ังล่าสุด ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก าหนดให้ ใช้กบั
สัญญาทีห่น่วยงานของรัฐท ากบัเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
สัญญาทางปกครองหรือไม่ ถ้าเป็น สัญญาทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน 
หรือ สัญญาทีต้่องด าเนินการตามพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
 - ให้ใช้ภาษาไทย 
 - ใช้กฎหมายไทยบังคับ 
 - ไม่ควรเขียนผูกมดัให้ใช้วธีิการระงบัข้อพพิาทโดย 
              อนุญาโตตุลาการ หากมีปัญหาความจ าเป็นให้ขออนุมัติ ครม. เป็นรายๆ 
ไป  

 



เอกสารทีต้่องพจิารณาประกอบการท าสัญญา  
 

 ๑. ร่างเอกสารประกวดราคา (ประกาศประกวดราคาและ TOR) 

 ๒. ร่างสัญญา 

 ๓. เอกสารแนบท้ายสัญญา    ประเด็นกฎหมาย / เทคนิค / ธุรกจิ 

 ๔. เอกสารอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 



 

                         TOR  
                ย่อมาจาก Term of Reference แปลว่า ร่างขอบเขตของงาน 

    ซ่ึงจะเป็นรายละเอยีดทีผู้่ว่าจ้างหรือผู้ซ้ือ มีความประสงค์เช่นไรในงานที่
ต้องการจัดหา  ก าหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจน มีสาระส าคญัทีจ่ะให้ผู้
รับจ้างหรือผู้ขายท าอย่างไรในงานน้ัน ๆ  ระยะเวลาทีต้่องใช้ด าเนินากร 
คุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ทีผู้่ว่าจ้างหรือผู้ซ้ือต้องการตาม
ขอบเขตดังกล่าว กีข่ั้นตอนการด าเนินการ แต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
อะไรบ้าง ฯลฯ 
 



         
              รายละเอยีดต่างๆ เหล่านี ้ทีก่ าหนดไว้ใน TOR และ
ประกาศหาผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามแต่ละวธีิทีก่ าหนดไว้
ต่อไป  

             TOR จึงเป็นส่วนส าคญัทีเ่ป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับ
พจิารณา ซ่ึงทั้งหน่วยงานจัดหาต้องก าหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง และตรงต่อ
วตัถุประสงค์ของงานน้ัน  และผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา
ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่างานตามประกาศ ตนมี
คุณสมบัตคิรบถ้วนหรือไม่ มคีวามสามารถท าได้หรือไม่  
 



โครงสร้างของสัญญา 

๑. ช่ือสัญญา   พิจารณาดูวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะสญัญา 
๒. วนัที่ และสถานทีท่ าสัญญา 

     (สถานท่ีหน่วยงานของรัฐ) 
๓. วรรคคู่สัญญา   รายละเอียดของคู่สญัญา 
 
 
 



   

๑. ช่ือสัญญา 
             การตั้งช่ือสัญญากนัไว้ให้ชัดเจนย่อมท าให้คู่สัญญา
สามารถทราบได้ในทันทว่ีาหมายถึงสัญญาฉบับใด 
นอกจากน้ันแล้ว สัญญาทีม่ช่ืีอชัดเจนย่อมช่วยให้ศาล 
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนบุคคลทัว่ไปสามารถทราบ
ได้ในทันทีที่เห็นช่ือสัญญา ว่าเป็นสัญญาทีม่เีนือ้หา
เกีย่วกบัอะไร 



         การพจิารณาตั้งช่ือสัญญาจึงควรเป็นไปเพือ่
สนองตอบวตัถุประสงค์ดงักล่าวข้างต้น กล่าวคอื 
ควรให้มีความชัดเจนเพยีงพอที่จะสามารถบ่งช้ี
ได้โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสัญญาอะไร แต่ใน
ขณะเดยีวกนักค็วรมคีวามกระทดัรัด ไม่ฟุ่มเฟือย
รุงรังจนเกนิสมควร และทีส่ าคญัคอื         ช่ือ
สัญญาจะต้องตรงตามเนือ้หาสาระของสัญญา
น้ันๆ ด้วย 



• ตัวอย่างช่ือสัญญาต่อไปนีจ้ะเห็นได้ว่าช่ือของสัญญาเร่ิมทวีความชัดเจนขึน้
เป็นล าดบั 

 - สัญญา 

 - สัญญาจ้าง 

 - สัญญาจ้างพฒันาระบบงานบังคบัคดล้ีมละลาย 

 - สัญญาจ้างพฒันาระบบงานบังคบัคดล้ีมละลาย 

        ตามโครงการพฒันาระบบงานบงัคบัคดล้ีมละลาย 
 



• ตัวอย่างช่ือสัญญาต่อไปนีจ้ะเห็นได้ว่าช่ือของสัญญาเร่ิมทวีความชัดเจนขึน้
เป็นล าดบั 

 

 - สัญญา 

 -สัญญาซ้ือขาย 

 -สัญญาซ้ือขายข้าวสาร 

   -สัญญาซ้ือขายข้าวสารเพือ่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

  

 



 
                                 ตัวอย่างช่ือสัญญา 
-สัญญาเช่าโกดังเกบ็ยาง 
 
- สัญญารับจ้างวจัิยและพฒันาโครงการจัดท าโปรแกรมประยุกต์ 
(application) เกีย่วกบัพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔,  
อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร และลกัษณนาม ฉบบัราชบัณฑิตยสถานเพือ่
เผยแพร่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
-สัญญาจ้างผลติและออกอากาศรายการโทรทัศน์ 
 
-สัญญาจ้างเหมาบริการเพือ่การบริหารและการด าเนินงาน 
   โรงพยาบาลเมืองพทัยา  
  

 



           ๒. วนัที่และสถานที่ท าสัญญา 
            วนัทีท่ าสัญญามีความส าคญั  เนื่องจากระยะเวลาต่างๆ 
ทีก่ าหนดในเงือ่นไขของสัญญาให้คู่สัญญาปฏิบัตต่ิอกนั 
เช่น  ก าหนด   ส่งมอบส่ิงของทีซ้ื่อขายน้ัน ส่วนใหญ่มักจะ
ให้นับจากวนัท าสัญญา เช่น อาจก าหนดว่า "ผู้ขาย   ตกลงส่ง
มอบส่ิงของทีซ้ื่อขายตามสัญญานีใ้ห้แก่ผู้ซ้ือภายในก าหนด 
๑๘๐ วนั นับแต่วนัลงนาม    ในสัญญา" ดงัน้ัน หากไม่ระบุ
วนัที่ของสัญญาไว้ย่อมจะเป็นปัญหาทางปฏิบัติในการนับ
ระยะเวลา รวมทั้งจะเป็นภาระในการน าสืบข้อเท็จจริงกรณทีี่
เกดิข้อพพิาทขึน้ด้วย  



          

 

 

          สถานทีท่ีท่ าสัญญาน้ัน   ระบุไว้เพือ่ให้ทราบว่ามูลคดี
เกดิขึน้ในเขตศาลใด อนัจะช่วยบ่งช้ีถึงศาลทีคู่่สัญญา
จะยืน่ค าฟ้องตามนัยมาตรา ๔(๑) แห่งประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่งเมือ่มข้ีอพพิาทเกดิขึน้  

 
 



 ป.ว.พ. มาตรา ๔ 

 เว้นแต่จะมีบทบัญญตัิเป็นอย่างอืน่ 

 (๑) ค าฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อ
ศาลทีมู่ลคดีเกดิขึน้ในเขตศาลไม่ว่าจ าเลย     จะมีภูมิล าเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือไม่มาตรา 

      ฎกีาที่ ๕๔๘๓/๒๕๔๐  สัญญาซ้ือขายเกดิขึน้ทีจ่ังหวดัสงขลา ส่วน
จังหวดัภูเกต็เป็นสถานทีส่่งและรับมอบสินค้า  เม่ือจ าเลย ผดิสัญญา 
มูลความแห่งคดีจึงเกดิขึน้เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายดงักล่าว ศาล
จังหวดัสงขลาจึงเป็นศาลทีมู่ลคดีเกดิขึน้  ย่อมมีอ านาจรับฟ้องคดีนี้
ไว้พจิารณาตาม ป.ว.พ. มาตรา ๔(๑)) 

 

 



          ๓. วรรคคู่สัญญา  

            ในย่อหน้าแรกของแต่ละสัญญา เมื่อระบุถงึ
วนัทีท่ าสัญญา สถานทีท่ าสัญญา แล้วจะระบุ 

   ช่ือ และรายละเอยีดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
ส่วนประกอบของสัญญาส่วนนี ้มีผู้เรียกช่ือต่างๆ 
กนั เช่นอาจเรียกว่า "อารัมภบท" หรือ "ความ
เบือ้งต้นแห่งสัญญา" หรือ "บทน า" หรือ "วรรค
คู่สัญญา"  



 
 
  ๓. วรรคคู่สัญญา   รายละเอียดของคู่สญัญา 
     

 

   - นิตบุิคคลในประเทศ 
   - นิตบุิคคลต่างประเทศ 
   - กจิการร่วมค้า     
   - อ านาจผู้ลงนาม 
    



๓. วรรคคู่สัญญา   รายละเอียดของคู่สญัญา 
     
   - ภูมิล าเนาคู่สัญญา 

   - ค าใช้เรียกคู่สัญญา   เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย  

     ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหน่ึง บริษทัฯ ผู้รับจ้างอกีฝ่ายหน่ึง 

   - เอกสารแนบท้ายสัญญา  ยนืยนัผู้มีอ านาจลงนาม  

     (หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือบริษทั และหนังสือ 

     ค าส่ังหน่วยงานของรัฐซ่ึงมอบอ านาจให้เจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้ลง 

     นาม) 



 สัญญาจ้างเหมาจดัท าโครงการพพิธิภณัฑ์เหรียญ  (ระยะที ่2) 

  

  สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ณ กรมธนารักษ์  ซอยอารีย์
สัมพนัธ์  ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่     26 มกราคม 2557                          
ระหว่าง กรมธนารักษ์ โดยนางสาว ก. รองอธิบด ีกรมธนา
รักษ์ ปฏิบัตริาชการแทนอธิบดกีรม    ธนารักษ์  ตามค าส่ัง
กรมธนารักษ์ที่ 32/2557 ลงวนัที่ 16 มกราคม 2557 ซ่ึงต่อไป
ในสัญญานีเ้รียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 



 สัญญาจ้างเหมาจัดท าโครงการพพิธิภัณฑ์เหรียญ  (ระยะที่ 2) 

  

 กบั บริษทั ร.จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที ่18 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาว ส. ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร               กรมพฒันาธุรกจิการค้ากระทรวงพาณชิย์ 
ที่ 10000889977 ลงวนัที่ 23 มกราคม 2557 และหนังสือ           มอบ
อ านาจของบริษัทฯ ลงวนัที ่5 มีนาคม 2557 แนบท้ายสัญญานี ้ซ่ึง
ต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า “ผู้รับจ้าง” อกีฝ่ายหน่ึง 



๔.วรรคเจตนารมณ์ หรือ วรรค 
   อารัมภบท 
   - วรรคแสดงที่มาของสัญญา หรือที่มาเร่ิมต้น 
     ของโครงการ 

   - วรรคทีใ่ช้ประโยชน์เพือ่การตีความสัญญา  
 
 



    
        ถัดจากวรรคคู่สัญญา บางสัญญากอ็าจจะเข้าสู่เนือ้หาของสัญญา

เลย แต่บางสัญญากอ็าจจะมีข้อความอกีหน่ึงหรือหลายๆ ย่อหน้าสุด
แท้แต่ความจ าเป็นและข้อเทจ็จริงเป็นกรณีๆ   ไป ทั้งนี ้เพือ่แสดงถึง
ความเป็นมาหรือเจตนารมณ์ของคู่สัญญาในการทีเ่ข้าท า   สัญญากนั 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการตีความสัญญาในกรณทีี่จ าเป็นต้องหยัง่
ทราบเจตนารมณ์แห่งสัญญา รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญา
มีความประสงค์ตรงกนัในการเข้าท าสัญญา เรียกว่า วรรค
เจตนารมณ์ 

          ในวรรคเจตนารมณ์นีไ้ม่ควรให้มีข้อความอนัเป็นข้อตกลง 
   ของคู่สัญญาหรือเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญา เพราะเป็นเร่ืองทีค่วร 
   น าไประบุไว้ในส่วนทีเ่ป็นเนือ้หาของสัญญา   



     ตัวอย่างที่ ๑ (จากร่างสัญญาจ้างจัดท าโปรแกรมประยุกต์ 
(application) 

                    โดยทีร่าชบัณฑติยสถานมีความประสงค์จะด าเนิน
โครงการจัดท าโปรแกรมประยุกต์ (application) เกีย่วกบั
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ่านอย่างไรและ
เขียนอย่างไร และลกัษณนาม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน เพือ่เผยแพร่
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่วจัิยและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร และอเิลก็ทรอนิกส์ ในด้านทีเ่กีย่วข้องกบัการ
พฒันาโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถน าไปใช้กบัเคร่ืองมือส่ือสารต่าง 
ๆ และอุปกรณ์อืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ภารกจิตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
วตัถุประสงค์ของราชบัณฑิตยสถานมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 



     ตัวอย่างที่ ๑ (ต่อ) 

      และเพือ่เผยแพร่การใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปร
เปลีย่นไปโดยไม่เหมาะสม โดยการส่งเสริมภาษาไทยซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของชาตใิห้ปรากฏเด่นชัดยิง่ขึน้ผ่านการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ อนัเป็นการให้บริการทางวชิาการแก่ส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน 
หน่วยงานอืน่ของรัฐ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และ
ประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่องราชบัณฑิตยสถาน และผู้รับจ้างซ่ึง
เป็นผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์โดยมีเทคโนโลยแีละ
บุคลากรทีมี่ประสิทธิภาพทีพ่ร้อมจะตอบสนองวตัถุประสงค์ของผู้
ว่าจ้างดงักล่าวได้ ประสงค์ทีจ่ะรับจ้างท างานวจิัยและพฒันา
โครงการดังกล่าว 



 ตัวอย่างที่ ๒ (สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ) 

                  

             โดยทีผู้่ว่าจ้างประสงค์ทีจ่ะสร้างทีท่ าการรัฐสภาแห่งใหม่เพือ่ใช้
ในการรองรับภารกจิของรัฐสภา และส่วนราชการในสังกดัของ
รัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นอาคารทีม่ลีกัษณะ
พเิศษ เป็นทีเ่ชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของ
รัฐ มคีวามสง่างามในฐานะที่เป็นสถานที่ปฏิบัตงิานของรัฐสภาซ่ึง
เป็นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ และยงัเป็นสถานที่ส าคญัของ
ประเทศในฐานะทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นอาคารขนาด
ใหญ่พเิศษมีพืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ (สามแสน) ตารางเมตร
...   

  



 ตัวอย่างที่ ๒  
     ...มงีานติดตั้งงานระบบประกอบอาคารทีซั่บซ้อน ประกอบด้วยงาน

สถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมไทย (เคร่ืองยอด) งาน
สถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม งาน
วศิวกรรมโครงสร้าง งานวศิวกรรมไฟฟ้า งานวศิวกรรมปรับอากาศ
และระบายอากาศ งานวศิวกรรมสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อม งาน
วศิวกรรมป้องกนัอคัคภีัยและแจ้งเหตุเพลงิไหม้ งานระบบรักษา
ความปลอดภัย งานลฟิท์และบันไดเลือ่น งานออกแบบกราฟิก ป้าย 
และสัญลกัษณ์ งานครุภัณฑ์ งานระบบโสตทศันูปกรณ์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ...  



 ตัวอย่างที่ ๒  
      ...รวมทั้งงานอืน่ใด และมีช้ันใต้ดินและช้ันลอยในช้ันใต้ดินรวมสาม

ช้ัน ซ่ึงมีวงเงินค่าก่อสร้างสูงผูกพนังบประมาณข้ามปี และ
จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เทคโนโลยี วิธีการก่อสร้างและ
การจัดการวสัดุในการก่อสร้างโดย           ผู้ช านาญงานเฉพาะด้านใน
เวลาทีจ่ ากดั เป็นโครงการทีต้่องใช้เทคโนโลยใีนการขุดดนิปริมาณ
ประมาณ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกบัสถานทีก่่อสร้างทีต่ดิ
แม่น า้ อนัจ าเป็นต้องมรีะบบการป้องกนัการพงัทลายของดิน และ
จะต้องมีการเคลือ่นย้ายดินขุด อนัจ าเป็นต้องมีการขนย้ายทีมี่
ประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร และสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญรบกวนพืน้ที่ข้างเคยีง... 

  



 ตัวอย่างที่ ๒  

      ...จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องจัดจ้างผู้รับจ้างทีมี่ความพร้อมและ
ศักยภาพเพยีงพอ โดยอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นีจ้ะก่อสร้างขึน้บน
ทีด่ินราชพสัดุ              แปลงหมายเลขทะเบียนที ่กท. ๓๐๔๙ ถนน
ทหาร (เกยีกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และผู้รับจ้าง             
ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการก่อสร้าง
อาคารที่มีลกัษณะพเิศษซ่ึงมีระบบประกอบอาคารทีม่ีความซับซ้อน 
โดยมีเทคโนโลยแีละบุคลากรทีมี่ประสิทธิภาพทีพ่ร้อมจะสนอง
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้างดงักล่าวได้ ประสงค์ทีจ่ะรับจ้างท างาน
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

 



 

๕. บทนิยาม  เพือ่ความเข้าใจตรงกนั หรือ เพือ่สะดวก
ในการไม่ต้องกล่าวซ ้าในสัญญา และความชัดเจนในการ 
บริหารสัญญา 



ต.ย.ค านิยาม จาก ร.๑๗๔/๕๒ สัญญาจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 

โดยวธีิเปลีย่นขยะเป็นพลงังาน (เทศบาลนครเชียงใหม่) 

ต้นร่าง ไม่มีการให้ค านิยามเกีย่วกบัค าว่า “ขยะมูลฟอย”  

             “ขยะมูลฝอย”  หมายถึง  เศษกระดาษ เศษผ้า  เศษ
อาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะทีใ่ส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  
ซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอืน่ใดทีเ่กบ็จากการกวาดถนน  ตลาด
หรือสถานที่สาธารณะ  หรือที่อืน่ๆ  แต่ไม่รวมถึงขยะมพีษิ  ขยะ
อุตสาหกรรม  ขยะวสัดุก่อสร้างต่างๆ ทีมี่จ านวนมาก 

 

 



ต.ย.ค านิยาม จาก เอกสารประกวดราคาจ้างเกบ็ขนขยะมูลฝอยและ
กวาดถนน (เทศบาลนครสมุทรปราการ) ร.๑๓๒/๔๕ 

             

            “ขยะมูลฝอย”  หมายถึง  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษ
อาหาร  เศษสินค้า  ถุง  พลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  
มูลสัตว์  ซากสัตว์  เศษไม้  เคร่ืองใช้ครัวเรือน  รวมตลอดถึง
ส่ิงอืน่ใดทีเ่กบ็กวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลีย้งสัตว์หรือทีอ่ืน่ 

 



          

       “ข้อมูลทีเ่ป็นความลบั” หมายความว่า ข้อมูลใด ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลของบุคคลภายนอกทีคู่่สัญญาฝ่ายผู้ให้ข้อมูลได้เปิดเผยแก่
คู่สัญญาฝ่ายผู้รับข้อมูล และคู่สัญญาฝ่ายผู้ให้ข้อมูลประสงค์ให้
คู่สัญญา ฝ่ายผู้รับข้อมูลเกบ็รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลบั 
และ/หรือความลบัทางการค้าของคู่สัญญาฝ่ายผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะเกีย่วข้องกบัผลงานวจัิยเดิมของผู้รับจ้าง และ/หรือการ
ด าเนินงานภายใต้สัญญานี ้ซ่ึงรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแค่ 



      
 
      กระบวนการ ขั้นตอนวธีิ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (รหัสต้นฉบับ 

      รหัสจุดหมาย โปรแกรมปฏิบัติการ และฐานข้อมูลทีใ่ช้เช่ือมต่อ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์) แบบ ต้นแบบ ภาพวาด สูตร เทคนิค การ
พฒันาผลติภณัฑ์ ข้อมูลการทดลอง ข้อมูลทางธุรกจิ ได้แก่ ข้อมูล
เกีย่วกบัการตลาด การบริหาร การเงิน เป็นต้น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
ลูกจ้าง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัผลงานวจัิยเดิมของผู้
รับจ้าง และ/หรือการด าเนินงานภายใต้สัญญา 



              

           การไม่ก าหนดค านิยามที่เหมาะสมไว้อย่างรอบคอบ 

          จะก่อให้เกดิปัญหาอย่างมากในช้ันบริหารสัญญา 
 



              

         กรณศึีกษา 
          ผู้ชนะการประกวดราคาจะได้รับอนุญาตให้เป็น

ผู้ประกอบการท่าเทยีบเรือ     ตู้สินค้า C3 (TLC) เพือ่
ให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า และอ านวยความสะดวกภายใน
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า12C312ตลอดจนเรียกเกบ็ค่าภาระและ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการ12TLC รวมทั้งจะต้องเป็น          
ผู้รับผดิชอบต่อการบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานภายในท่า
เทียบเรือทีล่งทุนบริหารและประกอบการ  

 



          

     TLC ไม่ต้องรับผดิชอบเกีย่วกบัการให้บริการน าร่อง 
การลากจูงเรือ การบ ารุงรักษาร่องน า้  แอ่งจอดเรือ 
เขื่อนกนัคลืน่ การรักษาขอบฝ่ัง เคร่ืองช่วยการ
เดนิเรือและ         ส่ิงอ านวยความสะดวกทีใ่ช้ร่วมกนั 
ความรับผดิชอบดงักล่าวมาแล้วน้ันจะตกอยู่กบั 
PMB  ดงัระบุไว้ในส่วนที ่ 3  เร่ืองเงือ่นไขสัญญา  



•  การบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐาน  

•       TLC จะต้องรับผดิชอบต่อโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ 
ภายในทุกอย่างในท่าเทยีบเรือ  ตลอดจนส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคพืน้ฐานต่างๆ  ทุกอย่าง      นอก
เขตท่าเทียบเรือ โดยการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และใช้สอย
ด าเนินการตามประเพณนิียมปกติ รวมทั้งติดตั้งเพือ่เช่ือมต่อ
กบัระบบหลกัของท่าเรือแหลมฉบังให้อยู่ในสภาพปกตแิละ
ใช้งานได้ดด้ีวยค่าใช้จ่ายของ TLC ทั้งส้ิน  

 



 

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ท่าเรือ 

ท่าเทยีบเรือ 

พืน้ที่หน้าท่า 

แอ่งจอดเรือ 

ร่องน า้ 
 



๖. เงือ่นไขการปฏิบัติตามสัญญา 

   - วนัที่สัญญามีผลบังคับใช้ เช่น วันเร่ิมท างานตามสัญญา 

   - ก าหนดสิทธิและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคู่สัญญา 

   - หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาหรือหนังสือค า้ประกนั     

   - การตรวจรับงานหรือส่ิงของ 

   - การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

   - การปรับ 

   - การบอกเลกิสัญญา และการริบหลกัประกนั 

   - การก าหนดเร่ืองการเรียกค่าเสียหาย  

    
 
 



หลกัประกนั (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑) 

หลกัประกนัสัญญา หลกัประกนัซอง 

•หลกัประกนัที่ใช้กบัสัญญา 
•หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 
  ต่างประเทศ (กรณปีระกวด 
  ราคานานาชาติ) 

•เงนิสด 
•เช็คทีธ่นาคารส่ังจ่าย 
•หนังสือค า้ประกนั ธ 
•หนังสือค า้ประกนั บ 
•พนัธบัตรรัฐบาล 

หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญาให้ใช้ หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด 



มูลค่าหลกัประกนั 
 ร้อยละ ๕ ของวงเงิน / ราคาพสัดุ ทีจั่ดหาในคร้ังน้ัน 
 เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่าร้อยละ ๕  

แต่ไม่เกนิร้อยละ ๑๐ 
 *  กรณีส่วนราชการ / รัฐวสิาหกจิ เป็นคู่สัญญา / ผู้เสนอราคา 
     ไม่ต้องวางหลกัประกนั  (ข้อ ๑๔๓) 

การคนืหลกัประกนั (ข้อ ๑๔๔) 
ซอง     คนืภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัพจิารณาเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว 
สัญญา คนืโดยเร็ว / อย่างช้าไม่เกนิ ๑๕ วนั นับแต่วนัทีคู่่สัญญา 
                  พ้นข้อผูกพนัแล้ว 



กรณหีลกัประกนั 
 - ข้อก าหนดสัญญาก าหนดให้คืนหลกัประกันสัญญา
เมื่อส้ินข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุฯ ข้อ ๑๔๔) 
  

 - หลกัประกนัสัญญาลดน้อยลงระหว่างบริหาร
สัญญา  เช่น  น าไปหักใช้หนีห้รือค่าเสียหาย  
   ควรเรียกให้เพิม่หลกัประกนัเท่าหลกัประกันเดิม 
 

  



กรณีศึกษาที่ ๑ 
 

 กรมสรรพากรขออายดัเงินประกนัตาม 
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง  

  



         
     การเคหะแห่งชาติได้ท าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคาร ศูนย์ชุมชน ในโครงการบ้านเอือ้อาทรรังสิต 
คลอง ๒ กบั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช. โดยผู้รับจ้างได้วาง
หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเป็นเงนิสด 
จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะคนืหลกัประกนั
ให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญา  
 
  



ระหว่างอายุสัญญาจ้าง สรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ๑๘ 
มคี าส่ังอายดัเงนิทีห้่างหุ้นส่วนจ ากดั ช. น ามาค า้ประกนัหรือ
น ามาวาง       เป็นหลกัประกนัการปฏิบัตติามสัญญา เพือ่
ช าระค่าภาษอีากรค้างของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.  
 

  



         การเคหะแห่งชาติ จึงหารือว่า กรณดีงักล่าว
การเคหะแห่งชาติ  ต้องปฏิบัติตามค าส่ังอายดั และ
น าส่งเงินค า้ประกนัให้สรรพากร หรือไม่ ประการ
ใด  
 

  



 
 
     ค าส่ังอายดัตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการ
อายดั “เงนิ” ทีห้่างหุ้นส่วนจ ากดั ช. ผู้รับจ้าง น ามาวางไว้
เป็นหลกัประกนัการปฏิบัตติามสัญญา มิใช่อายดัสิทธิ
เรียกร้องของผู้รับจ้างในการเรียกคนืเงนิจ านวนดงักล่าว 
ดงัน้ัน การเคหะแห่งชาตซ่ึิงเป็นหน่วยงานทีถู่กแจ้งอายดัจึง
มหีน้าทีต้่องส่งมอบเงินจ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนห้า
หมืน่บาทถ้วน) ให้แก่กรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในค าส่ังอายดั 
 
 

  



 
 
     ค าส่ังอายดัตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการ
อายดั “เงนิ”  
     ค าวนิิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎกีา เร่ืองเสร็จที ่๑๕๖/
๒๕๕๒ การใช้อ านาจของกรมสรรพากรตามมาตรา ๑๒  
แห่งประมวลรัษฎากร  ในการอายดัเงนิหลกัประกนัการ
ปฏิบัตติามสัญญา (กรณคีณะเทคนิคการแพทย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
 

  



กรณีศึกษาที่ ๒ 
 

 กรมสรรพากรได้หารือคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 
(กวพ.) กรณห้ีางหุ้นส่วนจ ากดั ส. ค้างช าระภาษมูีลค่าเพิม่ที่
ส านักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขายางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ 

จ านวน  74,472.41 บาท  
 
 

  



 ห้างฯ เป็นคู่สัญญา กบัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน และได้น าเงนิสดมาวางเป็น
หลกัประกนัการปฏิบัติ  ตามสัญญาเลขที่ 2/2550 เป็นเงิน 
25,000 บาท และสัญญาเลขที ่3/2550 เป็นเงิน 40,950 บาท 
รวมเป็นเงิน 65,950 บาท กรมสรรพากรจึงใช้อ านาจตาม
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรมคี าส่ังอายดัเงนิ
หลกัประกนัตามสัญญา ไปยงัผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
  กวพ. พจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่าเร่ืองนีเ้ป็นปัญหา
ข้อกฎหมาย จึงขอหารือส านักงานอยัการสูงสุด  
 

  



 ส านักงานอยัการสูงสุดได้พจิารณาแล้ว เห็นว่า ปัญหา
ทีห่ารือมปีระเดน็อนัพงึพจิารณา  ในเบือ้งต้นก่อนว่า 
ทรัพย์สินที่กรมสรรพากรส่ังอายดัและให้ส่งมอบแก่
สรรพากรตามค าส่ังอายดัคอือะไร  



 กรณเีกีย่วกบัเงนิทีผู้่รับจ้างน ามาวางไว้เพือ่เป็น
หลกัประกนัในสัญญาจ้างน้ัน ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาปรากฏ
ว่ามทีั้งทีส่ั่งอายดัเงนิจ านวนน้ันและทีส่ั่งอายดัสิทธิเรียกร้อง 
ซ่ึงจะส่งผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกนั  
 

  



 หากเป็นการอายดัตัวเงนิหลกัประกนัและส่ังให้ส่ง
มอบตวัเงนิดงักล่าว หน่วยงานผู้ว่าจ้างย่อมมหีน้าทีต่าม
ประมวลรัษฎากรทีจ่ะต้องส่งมอบเงินจ านวนน้ันให้แก่
สรรพากรภายในเวลาทีร่ะบุในค าส่ังอายดั เน่ืองจากเป็น
ทรัพย์สินที่มอียู่ในความครอบครองของหน่วยงานน้ันแล้ว  
 

  



 แต่หากเป็นการอายดัสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง ซ่ึงใน
ทีนี่ย่้อมได้แก่สิทธิของผู้รับจ้างที่จะเรียกคนืเงนิหลกัประกนั
จากผู้ว่าจ้าง สิทธิเรียกร้องดงักล่าวของผู้รับจ้างย่อมเกดิขึน้ก็
ต่อเมือ่ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากภาระผูกพนัทั้งปวงตามสัญญา
แล้ว ดงัน้ัน  การปฏิบัตติามค าส่ังอายดัทีถู่กต้องกค็อืการส่ง
มอบเงนิหลกัประกนัสัญญาส่วนที่เหลอืจากการหักค่าปรับ
และค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่สรรพากรเมือ่สิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวเกดิขึน้ ซ่ึงกค็อื เมือ่ผู้รับจ้างพ้นจากภาระผูกพนัตาม
สัญญาแล้วน้ันเอง 
  



กรณซ้ืีอ /จ้าง 
๑. ไม่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกนั 
        ค่าปรับรายวนั อตัราตายตวั ระหวา่งร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐      

ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 
กรณงีานจ้างก่อสร้าง 
๒.  ที่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกนั 
           ค่าปรับรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวั อตัราร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ 

ของราคางานจา้ง แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ ๑๐๐ บาท 
  การจ้างที่ปรึกษา 
           ปรับรายวนัในอตัรา/จ านวนตายตวั ร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐  

การก าหนดอตัราค่าปรับในสัญญา (ข้อ๑๓๔) 



เมือ่ครบก าหนดสัญญา / ยงัไม่มกีารส่งมอบต้องแจ้งการปรับ 

คดิค่าปรับนับถัดจากวนัครบก าหนดสัญญา/ข้อตกลง 

สงวนสิทธิปรับ เมื่อส่งมอบของ/งาน เกนิก าหนดตามสัญญา
ต้องสงวนสิทธิปรับ 

เงือ่นไขสัญญาซ้ือเป็นชุด  ให้ปรับทั้งชุด 

ส่ิงของราคารวมติดตั้ง/ทดลอง/ปรับตามราคาของทั้งหมด 

การคดิค่าปรับตามสัญญา 



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา 
      ท าการตามสัญญา (ข้อ ๑๓๙)  

สาเหตุ 
(๑) เหตุเกดิจากความผดิ ความบกพร่องของราชการ 
(๒) เหตุสุดวสัิย 
(๓) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์ ทีคู่่สัญญาไม่ต้องรับผดิ 

อ านาจอนุมัต ิ
•  หัวหน้าส่วนราชการ 



วธีิการ 
 

  -  คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วนั  
     นับแต่เหตุน้ันได้ส้ินสุดลง หากไม่แจ้งตามทีก่ าหนด จะยก 
     มากล่าวอ้างเพือ่ขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้ 
     เว้นแต่กรณคีวามผดิความบกพร่องของส่วนราชการ ซ่ึงมี 
     หลกัฐานชัดแจ้งหรือส่วนราชการทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 
 

  -  พจิารณาได้ตามจ านวนวนัทีม่ีเหตุเกดิขึน้จริง 

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา 
      ท าการตามสัญญา (ข้อ ๑๓๙)  



กรณศึีกษา การส่งมอบ (ห. ๑๗/๕๗) 
             ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม (ผู้ซ้ือ)ได้ท าสัญญา 
ซ้ือขายรถบรรทุก (ดเีซล) ขบัเคลือ่น ๒ ล้อ แบบดบัเบิล้แคบ็ กบั
บริษทั สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากดั (ผู้ขาย) จ านวน ๑๖ คนั เป็นเงิน
จ านวน ๑๒,๔๖๓,๓๖๐ บาท ตามสัญญาเลขที ่๑๒/๒๕๕๖ ลงวนัที ่
๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ โดยก าหนดส่งมอบรถบรรทุกให้แก่ผู้ซ้ือ 
ภายใน ๔๕ วนั นับถัดจาก        วนัลงนามในสัญญา (ครบก าหนด
ส่งมอบวนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๕๖)    
  



 สัญญา ข้อ ๒ เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา ๒.๑ 
ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๖ 
ก าหนดให้ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถบรรทุกฯ และ ข้อ ๖.๓ ก าหนดให้
ผู้ขายจะต้องด าเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ณ ส านักงานขนส่ง
จงัหวดัในจงัหวดัทีส่ านักงานวฒันธรรมจงัหวดัตั้งอยู่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย พร้อมส่งหลกัฐานการจดทะเบียนและป้ายทะเบียน
รถยนต์ทีซ้ื่อตามสัญญาให้แก่ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั  
 



 ผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกฯ ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา 
แต่ผู้ขายได้ส่งมอบหลกัฐานการจดทะเบียนในวนัที ่๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมจงึหารือว่า การที่ผู้ขาย
ได้ส่งมอบหลกัฐานการจดทะเบียนและป้ายทะเบียนรถยนต์เกนิ 
๔๕ วนันับถดัจากวนัลงนามในสัญญา จะถอืว่าผู้ขายได้ส่งมอบ
รถยนต์ถูกต้องครบถ้วน หรือล่าช้าล่วงเลยก าหนดเวลาตามสัญญา
หรือไม่ อย่างไร        หากมกีรณต้ีองปรับผู้ขายจกัต้องปรับกีว่นั 
จ านวนเงนิเท่าใด 



 ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาแล้ว เห็นว่า ตามสัญญาซ้ือ
ขาย ข้อ ๓ “การส่งมอบ” ก าหนดให้ ผู้ขายต้องส่งมอบส่ิงของทีซ้ื่อ
ขายภายใน ๔๕ วนั นับจากวนัที่ลงนามในสัญญาซ้ือขาย (วนัที่ ๒๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖) ซ่ึงจะครบก าหนดส่งมอบในวนัที ่๑๓ เมษายน 
๒๕๕๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมตกิ าหนดให้มีวนัหยุดราชการ
ประจ าปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รวม
วนัหยุดราชการประจ าสัปดาห์รวมทั้งหมด ๕ วนั ตั้งแต่วนัศุกร์ ที ่
๑๒ ถึง วนัองัคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ บริษทั สยามนิสสัน 
กรุงไทย จ ากดั ผู้ขายจงึสามารถส่งมอบส่ิงของทีซ้ื่อขายตามสัญญา
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญานีภ้ายในวนัที ่๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๘  



ส่วนการส่งมอบหลกัฐานจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน
รถยนต์ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญาน้ัน ตามเอกสารขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference : TOR) (ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซ้ือขาย ข้อ ๒.๑) ข้อ ๖ ก าหนดไว้
ว่า   



 “ข้อ ๖ ระยะเวลาส่งมอบก าหนดว่า ผู้ขายจะต้องส่งมอบ
รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด ๑ ตัน ขบัเคลือ่น ๒ ล้อ แบบดบัเบิล้แคบ็ 
จ านวน ๑๖ คนั ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทีก่ าหนดทุกประการ 
ภายใน ๔๕ วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย โดยผู้ขาย
เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ดงันี ้ข้อ ๖.๓ ผู้ขายจะต้องด าเนินการจด
ทะเบียนรถยนต์ตามสัญญา ณ ส านักงานขนส่งจังหวดัในจงัหวดัที่
ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัตั้งอยู่ ให้เป็นไปตามกฎหมายทุก
ประการ พร้อมส่งหลกัฐานการจดทะเบียนและป้ายทะเบียนรถยนต์
ที่ซ้ือตามสัญญาให้แก่ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั พร้อมส าเนาให้
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม”   



ตามเงื่อนไขตามสัญญา และเมื่อพเิคราะห์ถึงประเพณีของสัญญา
ซ้ือขายรถยนต์และการใช้รถซ่ึงส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม
ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญตัิรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บริษทั สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากดั ผู้ขายจงึมีหน้าที่
ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามเงื่อนไขสัญญา  
  



 ฉะน้ัน เม่ือผู้ขายเพยีงแต่ส่งมอบรถยนต์แต่ไม่ส่งมอบใบคู่มือจด
ทะเบียน และจดทะเบียนต่อส านักงานขนส่งจังหวดัให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสัญญา จึงถือได้ว่า บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากดั ผู้ขายส่งมอบ
ส่ิงของไม่ครบถ้วนตามสัญญา ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรมเรียกค่าปรับได้ 
 แต่เม่ือปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับพสัดุได้มีการตรวจรับพสัดุ
ถูกต้องครบถ้วนในวนัที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซ่ึงให้มีผลย้อนหลงัไปถึง
วนัทีไ่ด้รับมอบพสัดุโดยขณะน้ันไม่มีการแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับให้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม ดังน้ัน 
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมไม่มสิีทธิที่จะเรียกค่าปรับจากบริษัท
ผู้ขาย 
 



 กรณีศึกษา 
การประกนัความช ารุดบกพร่องตามสัญญา 

 
 



  
                     เทศบาลเมือง อ. ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากดั น.
ด าเนินการก่อสร้าง อาคารช้ันเดยีว หลงัคาไร้โครงสร้าง ตามสัญญา
จ้างเลขที ่๙๖/๒๕๕๖ ราคาก่อสร้างรวมทั้งส้ิน ๖,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
และได้ด าเนินการแล้วเสร็จในงวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานแล้ว 



 แต่เทศบาลฯ ยงัมิได้จ่ายเงินงวดที ่๔ ให้กบัผู้รับจ้าง 
เน่ืองจากพบรอยร่ัวด้านฝ่ังทิศใต้ของตวัอาคาร ขนาดกว้าง
ประมาณ ๔ – ๑๐ มิลลเิมตร ก่อนการเบิกจ่ายเงนิงวดสุดท้าย และ
ทางเทศบาลฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยงัห้างหุ้นส่วนจ ากดั น. แล้ว 
 ๓ คร้ัง โดยแจ้งความประสงค์ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น. ด าเนินการ
แก้ไขเปลีย่นหลงัคาที่มีรอยร่ัวใหม่  



 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น. ยงัมิได้ด าเนินการตามความประสงค์
ของทางเทศบาลฯ แต่แก้ไขโดยประสานเนือ้ของ MATAL 
SHEET  โดยการใช้ซีเมนต์เหลก็ชนิดพเิศษประสาน เทศบาลฯ จึง
ท าหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากดั น. เป็นคร้ังที่ ๔ ว่า เทศบาลฯ จะ
ด าเนินการตามสัญญาข้อ ๖ โดยเทศบาลฯ มีสิทธิจะเปลีย่นแผ่น
หลงัคาที่มีรอยร่ัวและหักเงินจ านวน ๘๙,๑๙๒ บาท จากค่าจ้างงวด
งานที่ ๔ ซ่ึงเหลอือกีจ านวน ๑,๖๙๒,๕๐๐ บาท  



 แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น. ท าหนังสือโต้แย้งไม่ยนิยอมให้หัก
เงินในกรณดีงักล่าว อกีทั้งยงัได้ยืน่ฟ้องนายกเทศมนตรีเมือง อ.
ข้อหาความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ต่อศาลจังหวดัสระแก้ว 
ขณะนีค้ดอียู่ระหว่างการพจิารณา เทศบาลฯ จงึได้หารือไปยงั
อยัการจังหวดัสระแก้วว่า  
            ๑.สามารถให้ผู้ประกอบกจิการค้าขายเข้าด าเนินการ
ประกอบกจิการค้าขายในอาคารดงักล่าวในระหว่างพจิารณาคดไีด้
หรือไม่  
            ๒. จะสามารถด าเนินการตามความในสัญญาโดยจะเปลีย่น
แผ่นหลงัคาทีม่ีรอยร่ัว และหักเงนิจ านวน ๘๙,๑๙๒ บาท จากค่าจ้าง
งวดงานที ่๔ (งวดสุดท้าย) ได้หรือไม่  



แนววนิิจฉัย 
 
   ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาแล้ว เห็นว่า  
    ๑. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานงวดที ่๔ 
ซ่ึงเป็นงวดสุดท้ายแล้ว อาคารดงักล่าวย่อมเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เทศบาลเมือง อ. และเทศบาลฯ ย่อมมสิีทธิเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่
อาคารในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามนัย มาตรา ๑๓๓๖ แห่ง  
ป.พ.พ. 



 ๒. สิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ทีอ่าคารในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิหมายความรวมถงึการให้ผู้ประกอบการกจิการค้าขายเข้า
ไปประกอบกจิการค้าขายในอาคารดงักล่าวได้ โดยคดคีวามทีม่ีการ
ฟ้องร้องด าเนินคดกีนัน้ัน เป็นคนละกรณีกบัการที่เทศบาลฯ เข้าใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่อาคารดงักล่าว 
  



  ๓. กรณทีีง่านแล้วเสร็จบริบูรณ์และเทศบาลฯ ได้รับมอบ
งานจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั น. ผู้รับจ้าง แล้ว หากรอยร่ัวหลงัคาด้าน
ฝ่ังทิศใต้ของตวัอาคารดงักล่าวเป็นความช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอนัเกดิจากใช้วสัดุไม่
ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ง
หลกัวชิา ซ่ึงเกดิขึน้ในก าหนด ๒ ปี นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับมอบงาน
ดงักล่าว เทศบาลฯ ย่อมมสิีทธิที่จะด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๖ แห่งสัญญาจ้าง โดยหากมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ให้ถูกต้องเรียบร้อย ย่อมถอืเป็นค่าเสียหายซ่ึงเทศบาลฯ มีสิทธิหัก
จากค่าจ้างงวดสุดท้ายได้ ตามข้อ ๑๗ แห่งสัญญาจ้าง 



๗. เงื่อนไขอืน่ๆ  
   - เหตุสุดวสัิย จะต้องบอกกล่าวเหตุสุดวสัิยเพือ่ขอขยายเวลา 
   - ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
   - ภาษาที่ใช้ในการตีความจะเป็นภาษาใด 
      (กรณีทีเ่ป็นสัญญาภาษาองักฤษ) 
   - การระงบัข้อพพิาท และอนุญาโตตุลาการ 
      (มักมีอยู่ในสัญญาตามโครงการที่คู่สัญญาอกีฝ่ายเป็นบุคคลหรือ     
      นิติบุคคลต่างชาต)ิ 
   - การก าหนดเร่ืองการประกนัภัย 

    
       
 
 



       ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                มาตรา ๘  ค าว่า “เหตุสุดวสัิย” หมายความว่า 
เหตุใดๆ อนัจะเกดิขึน้กด็ ีจะให้ผลพบัิตกิด็ ีเป็นเหตุที่
ไม่อาจป้องกนัได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้
จะต้องประสบเหตุน้ันจะได้จัดการระมดัระวงัตาม
สมควรอนัพงึคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเช่นน้ัน 

 



กรณศึีกษา เหตุสุดวสัิย ห.๙๕/๔๗ 

                    

                  หน่วยงานได้ท าสัญญาจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์กบับริษัท ท. ต่อมาภายใน
ระยะเวลาประกนัความช ารุดบกพร่อง ได้ตรวจสอบพบว่าเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ช ารุดเน่ืองจากจิง้จกเข้าไปอยู่ใต้ Board ท าให้
เคร่ืองพมิพ์ช ารุดเสียหาย จึงแจ้งให้บริษัทฯ ซ่อมแซมแก้ไขให้ดี
ดังเดิมตามสัญญา แต่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง แจ้งว่าเป็นเหตุสุดวสัิยอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 



  ส านักงานอยัการสูงสุดได้พจิารณาแล้ว เห็นว่า การทีจ่ิง้จก
เข้าไปอาศัยอยู่ในเคร่ืองพมิพ์คอมพวิเตอร์ได้ เน่ืองจากบริษทัผู้ผลติ
ไม่ออกแบบเคร่ืองพมิพ์ให้มีส่ิงกดีกนัเพือ่ป้องกนัไม่ให้สัตว์เลก็ๆ 
เข้าไปในเคร่ืองพมิพ์ได้ โดยเฉพาะในส่วนของ Board กรณไีม่ใช่
เหตุทีไ่ม่อาจป้องกนัได้ มใิช่เป็นเหตุสุดวสัิยและความเสียหาย
ดงักล่าวมิได้เกดิจากความผดิของผู้ว่าจ้าง ดงัน้ัน ผู้รับจ้างจงึต้อง
รับผดิชอบแก้ไขซ่อมแซมตามก าหนดไว้ในสัญญาข้อ๕ และข้อ๖ 



ตัวอย่างเงื่อนไขอืน่ ๆ ค าวนิิจฉัยที่  ๑๒๘/๒๕๔๓ 

  
         การทีผู้่รับจ้างแสดงเจตนาโดยมีหนังสือบริจาค
การปลูกหญ้า จ านวน ๑๓ ไร่ โดยไม่คดิมูลค่าหรือมี
เงือ่นไขใดๆ โดยความสมัครใจและได้ปลูกหญ้าเสร็จทั้ง 
๑๓ ไร่แล้ว ผู้รับจ้างจะเปลีย่นใจเรียกร้องค่าหญ้าจากผู้
ว่าจ้างได้หรือไม่ 
   



มาตรา ๑๔๔  ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วน
ซ่ึงโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณแีห่ง
ท้องถิน่เป็นสาระส าคญัในความเป็นอยู่ของทรัพย์น้ัน 
และไม่อาจแยกจากกนัได้นอกจากจะท าลาย ท าให้บุบ
สลาย หรือท าให้ทรัพย์น้ันเปลีย่นแปลงรูปทรงหรือ
สภาพไป 
               เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธ์ิในส่วนควบ
ของทรัพย์น้ัน   



 
 กรณีตามปัญหา 
 
          เมือ่ผู้รับจ้างได้แสดงเจตนาโดยมหีนังสือบริจาคการ
ปลูกหญ้า จ านวน ๑๓ ไร่ โดยไม่คดิมูลค่าหรือมเีงือ่นไขใดๆ 
โดยความสมคัรใจและได้ปลูกหญ้าเสร็จทั้ง ๑๓ ไร่แล้ว หญ้า
ดงักล่าวย่อมตกเป็นส่วนควบกบัทีด่นิทีป่ลูกตามทีแ่สดง
เจตนาไว้ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าหญ้าจาก กรม ก. ผู้ว่าจ้าง
ซ่ึงเป็นเจ้าของทีด่นิไม่ได้  



๘. เอกสารแนบท้าย   เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา รายละเอยีด
แบบรูป    อนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญามีอะไรบ้าง 

 

๙. วรรคท้ายสัญญา   เป็นการย า้เจตนาของคู่สัญญาว่าเข้าใจข้อความต่างๆ 
                        ในสัญญาดีแล้ว 

 

๑๐. ช่องลงนาม       มีช่องลงนามคู่สัญญา และลงนามพยาน ของแต่ละฝ่าย 
   ซ่ึงกรณคู่ีสัญญาฝ่ายนิติบุคคลต้องประทบัตรานิติบุคคล
   ไว้ด้วย 

 



   

  หน่วยงานที่ท าสัญญาควรด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารแนบท้ายสัญญาหรือข้อตกลงให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และสอดคล้องกบัข้อสัญญาหรือข้อตกลง โดยปรกติ
ส านักงานอยัการสูงสุดจะไม่ตรวจพจิารณาเอกสารผนวก
แนบท้ายข้อสัญญาหรือข้อตกลงให้  



สัญญาเช่ารถ ๒ ประเภทในสัญญาเดยีวกนั และเอกสารประกอบมี
ความขดัแย้งกนั (ห.๑๑๕/๕๕) 
  
๑. ข้อความในสัญญาก าหนดการค านวณค่าปรับกรณีที่รถยนต์คนัที่
เช่าเกดิความบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ โดยรวมค่าปรับของ
รถยนต์ทั้งสองประเภทเป็นจ านวนเดยีวกนั 
๒. การคดิค่าปรับตามรายละเอยีดประกอบการเช่า เอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก ๑ และ ๔ ให้คดิค่าปรับแยกตามรายประเภทรถยนต์ 
  
 



ค าวนิิจฉัย 
 ๑. ตามสัญญาข้อ ๓ ระบุว่ากรณเีอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกบัสัญญานี ้
ให้ใช้ข้อความในสัญญานีบ้ังคบั จงึต้องใช้ข้อความในสัญญาบังคบั โดยรวม
ค่าปรับของรถยนต์ทั้งสองประเภทเป็นจ านวนเดียวกนั  
๒. อย่างไรกต็าม หากหัวหน้าส่วนราชการพจิารณาเห็นว่าจ านวนค่าปรับ
ตามสัญญามีความคลาดเคลือ่นไม่สอดคล้องกบัค่าปรับตามระเบียบนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ และการก าหนด
อตัราค่าปรับท้ายแบบสัญญาเช่ารถยนต์ตามที ่กวพ. ก าหนด ตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๑๘๐ ลง
วนัที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ก าหนดไว้ 



ค าวนิิจฉัย (ต่อ) 
 และหรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก าหนดอตัราค่าปรับตามที่
คู่สัญญาตกลงกนัไว้ กเ็ป็นอ านาจของอธิการบดีซ่ึงเป็นหัวหน้า              
ส่วนราชการทีจ่ะพจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาก่อนวันที่
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาจะส้ินสุดลง ภายใต้หลกัเกณฑ์อตัราค่าปรับ
ตามทีร่ะเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ   พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔  



กรณศึีกษา ห. ๗/๕๗ 

            จงัหวดัสุพรรณบุรีท าสัญญาจ้างกบั หจก. ช. เพือ่ก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก ทีโ่รงพยาบาลเดมิบางนางบวช ปรากฏว่าในส่วน
ของงานโครงสร้าง หจก. ช. ได้เสนอราคาวสัดุเสาเขม็เจาะ ความ
ยาว ๙ เมตร จ านวน ๗๒ ต้น เป็นเงิน ๙๒๑,๖๐๐ บาท ตามราคา
กลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลางท้องถิ่นที่ใช้ในการ
ประมูลจดัจ้างก าหนดไว้ 



          เมื่อด าเนินการก่อสร้างตามสภาพพืน้ทีจ่ริงและได้ท าการ
ส ารวจช้ันดนิ (Boring Test) ปรากฏว่าต้องใช้เสาเข็มเจาะยาว 
๑๑.๕๐ เมตร หจก. ช. จงึเรียกเงินค่าเสาเข็มเจาะส่วนที่เพิม่ เป็น
จ านวน ๓๐๙,๔๐๔ บาท จงึมีปัญหาว่า 
           ๑. ตามสัญญาจ้างดงักล่าว ควรยดึถือความยาวของเสาเขม็
เจาะตามราคากลางท้องถิน่ทีใ่ช้ในการประมูลจดัจ้างที่ก าหนดความ
ยาวของเสาเขม็เจาะไว้ที่ความยาว ๙ เมตร หรือควรจะยดึถือ    
ความยาวของเสาเขม็ตามเอกสารเลขที่ ข.๒๐๖/ก.ย./๕๔ แนบท้าย
สัญญาซ่ึงก าหนดให้เสนอราคาเสาเข็มเจาะที่ความยาว ๑๕ เมตร 
 



        ๒. ถ้ายดึถือความยาวของเสาเขม็เจาะตามราคากลางท้องถิ่น
ซ่ึงก าหนดความยาวเสาเขม็เจาะไว้ที่ความยาว ๙ เมตร และตาม
บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาของผู้รับจ้าง กเ็สนอราคาค่า
เสาเข็มเจาะทีค่วามยาว ๙ เมตร แต่ในการก่อสร้างตามสภาพพืน้ที่
จริงต้องใช้เสาเขม็เจาะทีค่วามยาว ๑๑.๕๐ เมตร ผู้รับจ้างจะมีสิทธิ
ได้รับเงนิค่าเสาเข็มเจาะในส่วนความยาวทีม่ากกว่าที่เสนอไว้
จ านวน ๒.๕๐ เมตร (๑๑.๕๐ – ๙ เมตร) หรือไม่ 



                 ๓. ถ้ายดึถือความยาวของเสาเขม็เจาะตามเอกสารเลขที ่
ข.๒๐๖/ก.ย./๕๔ ซ่ึงก าหนดให้ ผู้รับจ้างเสนอราคาเสาเขม็เจาะที่
ความยาว ๑๕ เมตร จะต้องเรียกคนืเงนิค่าเสาเขม็จากผู้รับจ้าง
หรือไม่ และคดิค านวณเงนิค่าเสาเขม็ทีจ่ะเรียกคนืจากผู้รับจ้าง
อย่างไร (ใช้ความยาวเสาเขม็เจาะ ๑๕ เมตร  หักลบด้วยความยาว
เสาเข็มเจาะที่ก่อสร้างจริง ๑๑.๕๐ เมตร เรียกคนืเงิน = ๓.๕๐ เมตร 
หรือใช้ความยาวเสาเขม็เจาะ ๑๕ เมตร หักลบด้วยความยาวเสาเขม็
เจาะทีผู้่รับจ้างเสนอราคา ๙ เมตร  เรียกคนืเงนิ = ๖ เมตร) 



ค าวนิิจฉัย 
                ๑. แม้สัญญาจ้าง ข้อ ๔ จะระบุว่าราคาค่าจ้างตามสัญญานีถื้อราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์    กต็าม แต่ราคาทีเ่หมารวมดงักล่าวจะมีขอบเขต
เพยีงใดย่อมต้องพเิคราะห์จากเจตนารมณ์ของสัญญาเป็นส าคญั  
 



         ๒. รายการประกอบแบบก่อสร้างฯ ก าหนดว่า  ข้อ ๑.๑ “ให้
ผู้รับจ้างเสนอราคาฐานราก ชนิดรองรับเสาเขม็เจาะระบบแห้ง 
(Dry Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร รับน า้หนัก
บรรทุกปลอดภยัไม่น้อยกว่า ๕๕ ตัน ทีค่วามยาวเสาเขม็ ๑๕ เมตร” 
ข้อ ๑.๒ “ความยาวเสาเข็มในการเสนอราคา เป็นความยาวทีไ่ด้จาก
การคาดคะเนจากการก่อสร้างอาคารในบริเวณใกล้เคยีง ส าหรับ
ความยาวทีใ่ช้จริงขึน้อยู่กบัผลการเจาะส ารวจค้น ณ บริเวณการ
ก่อสร้าง” 



ข้อ ๔.๑ “หากผลการเจาะส ารวจดนิปรากฏว่าจ าเป็นต้องใช้ความ
ยาวของเสาเขม็ยาวมากขึน้ หรือส้ันลงกว่าที่ก าหนด หรือใช้ฐานราก                  
เป็นอย่างอืน่ ให้พจิารณาราคาเปรียบเทียบเพิม่–ลดตามราคาในใบ
แจ้งปริมาณงานและราคาทีค่ณะกรรมการก าหนดราคากลางท้องถิ่น 
ได้ปรับลดอย่างถูกต้องและก าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง” 
และข้อ ๔.๒ “ความยาวของเสาเข็มที่จะน ามาพจิารณาเปรียบเทยีบ
เพิม่–ลด ให้ถอืเป็นทีส้ิ่นสุดตามทีว่ศิวกรฝ่ายผู้รับจ้างก าหนดจาก
รายงานผลการเจาะส ารวจดนิ” 



           ๓. ดงัน้ัน แม้ข้อ ๑.๑ ก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอราคาฐานราก
ชนิดเสาเขม็เจาะทีค่วามยาวเสาเข็ม ๑๕ เมตร ซ่ึงเป็นการคาดคะเน
จากการก่อสร้างอาคาร  แต่ตามราคากลางท้องถิ่นที่ใช้ในการ
ประกวดราคาจ้างก าหนดความยาวเสาเขม็เจาะไว้ที่ความยาว ๙ 
เมตร เมือ่ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ยืน่บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคา
ก่อสร้างไว้ที่ความยาวเสาเขม็เจาะขนาด ๙ เมตร ต่อมาในการ
ก่อสร้างจริงได้มีการส ารวจดนิ และผลการเจาะส ารวจดนิ วศิวกร
ฝ่ายผู้รับจ้างได้สรุปว่าจะต้องใช้เสาเขม็เจาะขนาดความยาว ๑๑.๕๐ 
เมตร ดงัน้ัน จึงเป็นกรณทีี่ผลการเจาะส ารวจดนิจ าเป็นต้องใช้ความ
ยาวของเสาเขม็มากขึน้ ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงนิค่างานเพิม่ 



        ๔. ในทางกลบักนัหากผลการส ารวจดนิจะต้องใช้ความ
ยาวเสาเขม็เจาะส้ันกว่า ๙ เมตร กจ็ะต้องปรับลดค่าจ้างใน
ส่วนทีเ่ป็นค่าเสาเข็มลงตามทีก่่อสร้างจริง  
        ๕. ทั้งนี ้ราคาทีใ่ช้เป็นฐานในการปรับเพิม่หรือลดค่า
งานจะต้องใช้ราคาทีเ่สนอมาในความยาวเสาเข็ม ๙ เมตร 
เป็นฐานในการค านวณ  ส าหรับความยาวของเสาเข็มทีจ่ะ
น ามาพจิารณาเปรียบเทยีบเพิม่-ลด  



 
จบการบรรยาย  

 


