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เหตุแหงการงด ลดคาปรับ  
หรือขยายเวลาทําการตามสัญญา 

 
 ภารกิจหลักอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมนอยกวาการทําหนาท่ีในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจ
การจางของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจางท่ีมีอยูตามนัยขอ 71  และขอ 
72  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ไดแก การเปน
ผูเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการในการเสนอใหมีการงด ลดคาปรับ 
หรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงใหแกผูขายหรือผูรับจางซึ่งเปนคูสัญญาของทางราชการ 
แลวแตกรณี  ซึ่งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ.” ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติให
เปนหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาวเพ่ิมเติมไวในหนังสือเวียนซอมความเขาใจไปยังสวนราชการ

ตางๆ ตามนัยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ) 1305/ว 11948  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2543 ขอ 
3 ท่ีวา “กรณีที่สวนราชการไดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับผูขายหรือผูรับจางแลว ตอมา
หากมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา หรือขอตกลง หรือพิจารณาขยายเวลาทําการ

ตามสัญญา การงดหรือลดคาปรับแลว ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง แลวแตกรณี เปนผูเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการ 
หรือผูมีอํานาจในการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา การขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา การงด 
หรือลดคาปรับในแตละคร้ังดวย” 

 จากภารกิจดังกลาว ปญหาท่ีคณะกรรมการตองตัดสินใจก็คือ กรณีใดบางท่ีเปนเหตุให

สามารถใชเปนเกณฑการพิจารณางด ลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญาได ดังนั้น เพ่ือชวย
ใหแนวทางในการพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปนไปดวยความ

ถูกตอง จึงขอเสนอตัวอยางขอหารือท่ีนาสนใจของสวนราชการแหงหนึ่งท่ีคณะกรรมการวาดวยการ

พัสดุเคยมีแนววินิจฉัยไวดังนี้ 
 กรม ก. แจงวาไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง พรอมถมดนิ กับบริษทั 
ข. ผูรับจาง ตามสัญญาจางลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2546 วงเงิน 48 ลานบาทเศษ กําหนดเวลาใหเร่ิมทํางาน
ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2546 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 1 มีนาคม 2548 แบงงวดงานและการจายเงินเปน 
16 งวด มีการจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนเงิน 7 ลานบาทเศษ ในระหวางสัญญา บริษัท ข.ได
รองขอใหกรม ก. ปรับงวดเงินเพ่ือใหเกิดสภาพคลองทางการเงิน พรอมท้ังขอขยายเวลาทําการตาม
สัญญาโดยอางเหตุ 3 ประการ กลาวคือ เหตุจากการที่กรม ก. สงมอบสถานท่ีกอสรางลาชา เปนเวลา 
18 วัน เหตุจากการลาออกและโยกยายของประธานกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน  ตั้งแต
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2547(ผูควบคุมงานไดลาออก เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2547 ประธานกรรมการ
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ตรวจการจางไดยายเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2547 และหัวหนาผูควบคุมงานไดยายเม่ือวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2547) แตผูรับจางไดรับแจงการแตงตั้งผูทําหนาท่ีแทนเจาหนาท่ีดังกลาว เม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม 2547 ทําใหผูรับจางไมสามารถสงมอบงานและเบิกเงินไดตามกําหนดเวลาในสัญญา จึงขอ
ขยายเวลาจากเหตุนี้เปนเวลา 66 วัน และประการสุดทาย เปนเหตุจากการที่บริษัท ข. ไดสงมอบงวดท่ี 
2-7 และ กรม ก. ไดตรวจรับงานงวดดังกลาวแลว แตผูรับจางยังไมไดรับเงินคาจาง จึงขอขยายเวลา
ตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการไดมีการตรวจรับงาน งวดท่ี 4 คือวันท่ี 27 กันยายน 2547 ไปจนถึงวันท่ีผู
รับจางไดรับเงินคางวดงาน ดังกลาวคือวันท่ี 18 มีนาคม 2548 เปนเวลา 168 วัน ในการนี้ กรม ก. ได
ทําบันทึกขอตกลง ลงวันท่ี 5 เมษายน 2548 แกไขสัญญาจางโดยเฉล่ียปรับลดเงินคาจางจากงวดท่ี 9-
15 มาเพ่ิมใหแกงวดท่ี 1 ตามที่บริษัท ข. รองขอ พรอมท้ังขยายเวลาทําการจากเหตุท่ีกรม ก. สงมอบ
พ้ืนท่ีลาชา จํานวน 18 วัน ใหกับบริษัท ข. จากเดิมส้ินสุดวันท่ี 1 มีนาคม 2548 เปนวันท่ี 19 มีนาคม 
2548 สําหรับกรณีท่ีขอขยายเวลาจากเหตุท่ีผูรับจางไดรับเงินคาจางงวดท่ี 2-7 ลาชานั้น กรม ก. ไมได
พิจารณาในเหตุดังกลาว เนื่องจากผูรับจางเปนหนี้ภาษีอากรคางชําระตอกรมสรรพากรเปนเงิน 19 
ลานบาทเศษ ซึ่งกรมสรรพากรไดแจงใหนําเงินคาจางจากงวดงานท่ี 1-7 เปนเงิน 14 ลานบาทเศษ มา
ชําระหนี้ดังกลาว ซึ่งผูรับจางไดย่ืนคํารองคัดคาน ในระหวางท่ีรอผลการพิจารณา จึงยังไมมีการจายเงิน
คาจางใหกับผูรับจาง 
 ภายหลังส้ินสุดสัญญา ปรากฏวา บริษัท ข. ไดสงมอบงานท้ังส้ิน จํานวน 12 งวด (งวดท่ี 1-12) 
จากท้ังหมด 16 งวด โดยงวดท่ี 2-8 บริษัท ข. สงมอบภายในกําหนดสัญญาและคณะกรรมการตรวจ
การจางไดมีมติรับมอบไวแลว สวนงวดท่ี 1 งวดท่ี 9 และงวดท่ี 10-12 ไดสงมอบภายหลังส้ินสุดสัญญา 
แตคณะกรรมการตรวจการจางมีมติรับมอบไวเฉพาะงวดท่ี 1 และ 9 เทานั้น สวนงวดท่ี 10-12 ยังอยูใน
ระหวางตรวจรับ ท้ังนี้ กรม ก. ไดสงวนสิทธิ์ปรับสําหรับงวดงานท่ีสงมอบลาชา ซึ่งบริษัท ข. ไดอุทธรณ
ขอใหกรม ก. พิจารณาส่ังงดคาปรับและเบิกจายเงินคาจางใหบริษัท ข. โดยอางวา สาเหตุท่ีทําใหการ
กอสรางลาชาลวงเลยกําหนดเวลาตามสัญญาจนกระท่ังปจจุบันก็ยังไมแลวเสร็จ เปนเหตุเนื่องมาจาก
ความผิด ความบกพรอง หรือระบบการดําเนินงานโดยรวมของสวนราชการผูวาจาง หรือพฤติการณท่ี
จะโทษบริษัท ข. ผูรับจางมิได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 139 (1) และ (3) กรม ก. จึงขอหารือวาจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามอุทธรณของบริษัท ข. 
กรม ก. จะสามารถพิจารณา ขยายเวลา งด หรือลดคาปรับ ใหกับผูรับจางไดหรือไม ประการใด 
 เร่ืองนี้ปรากฏวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดพิจารณาตอบขอหารือกรม ก. เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพิจารณาขออุทธรณของบริษัท ข. ไววา ในหลักการการพิจารณางด ลดคาปรับ หรือ
ขยายเวลาทําการตามสัญญา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 139 ไดวางหลักเกณฑไวสรุปวา ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะเปนผู

พิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะกรณี (1) เหตุท่ีเกิดจากความผิดหรือความ
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บกพรองของสวนราชการ (2) เหตุสุดวิสัย และ (3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไม
ตองรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งเหตุดังกลาวตองมีสวนสัมพันธและสงผลกระทบโดยตรงที่ทําใหผูรับจาง
ทํางานลาชา ไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จทันตามเงื่อนไขของสัญญาได ดังนั้น ในการที่จะ
พิจารณางดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาตามหนังสืออุทธรณของบริษัท ข. หรือไมนั้น จึงเปนเร่ืองท่ี
อยูในดุลยพินิจของหนวยงานท่ีจะตองพิจารณาภายใตหลักเกณฑดังกลาวขางตน ซึ่งไดแยกการ

พิจารณาไวรวม 6 ประเด็น ดังนี้ 
 
 ประเด็นที่ 1 
 กรม ก. ใชเวลาในการพิจารณาขยายระยะเวลากอสรางลาชา กลาวคือ บริษัท ข. อางวา ไดขอ
ขยายเวลากอสราง เนื่องจากกรม ก. สงมอบสถานที่กอสรางลาชาจากท่ีกําหนดในสัญญา (วันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2546) เปนเวลา 18 วัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางไดมีมติเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2547 ใหขยายระยะเวลาส้ินสุดสัญญาออกไปอีก 18 วัน จากเดิมส้ินสุดวันท่ี 1 มีนาคม 2548 เปนวันท่ี 
19 มีนาคม 2548 โดยใชเวลาในการพิจารณาลาชาเปนเวลา 233 วัน (นับตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
2546-7 กรกฎาคม 2547) ซึ่งถือเปนเหตุตามระเบียบฯขอ 136 และขอ 139 (1) ประเด็นน้ีเห็นวา ใน
ระหวางท่ีกรม ก. ใชเวลาในการพิจารณาขยายเวลาทําการตามสัญญาใหแกบริษัท ข. หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวา กรม ก. มิไดมีคําส่ังใหบริษัท ข. หยุดการดําเนินการกอสรางแตอยางใด ผูรับจางยังคง
สามารถดําเนินงานตามสัญญาไดตามปกติ การที่กรม ก.ตองใชเวลาพิจารณาขยายเวลาใหมิไดมีสวน
สัมพันธ หรือสงผลกระทบตอการดําเนินงานของผูรับจางแตอยางใด ดังนั้น กรณีนี้ จึงไมใชเหตุท่ีจะ
อาง หรือของด หรือลดคาปรับ ตามระเบียบฯขอ 139 (1) ไดแตอยางใด 
 
 ประเด็นที่ 2 
 บริษัท ข. อางวา กรม ก. ใชเวลาในการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาจางในสวนของงวดงานท่ี 
1 นานเกินสมควร เปนเหตุใหการเบิกจายเงินคาจางลาชา กลาวคือ ในการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม
สัญญาจางเพ่ือใหเกิดสภาพคลองทางการเงินตามท่ีบริษัท ข. รองขอนั้น กรม ก. เพียงแตปรับงวดเงิน 
โดยนําเอาเงินคาจางงวดท่ี 16 มาเพิ่มใหแกงวดท่ี 1 เทานั้น สวนรายการงานกอสรางตามงวดงานยังคง
เดิม แตกรม ก. ไดดําเนินการลาชากวาปกติอยางมาก โดยไดมีการอนุมัติและ ลงนามแกไขสัญญาจาง
ในวันท่ี 5 เมษายน 2548 ซึ่งลวงเลยจากวันส้ินสุดสัญญาจาง (19 มีนาคม 2548) เปนเวลา 17 วัน หรือ
รวมระยะเวลานับแตวันท่ีมีมติคณะกรรมการตรวจการจางจนถึงวันท่ีคณะกรรมการตรวจการจางมีมติ

ตรวจรับมอบงานงวดท่ี 1 เปนเวลา 340 วัน และวันท่ีบริษัท ข. ไดรับเบิกจายเงินคาจางงวดท่ี 1 เปน
เวลา 403 วัน เปนเหตุใหไมมีการเบิกจายเงินคาจาง ตามงวดงานท่ีสงมอบ และผูวาจางหรือผูแทน
ไดรับมอบไวแลวกวา 7 งวด ซึ่งเหตุดังกลาวเปนความเสียหาย โดยตรงท่ีทําใหการทํางานจางของ
บริษัท ข. ลาชาไมเปนไปตามแผนงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในงวดทายๆ เนื่องจาก ตองหาแหลงเงินมา
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ระดมทุนจัดหาสัมภาระ จึงถือเปนเหตุตามระเบียบฯขอ 139 (1) ท่ีบริษัท ข. มีสิทธิไดรับการงด 
คาปรับตามจํานวนวันท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุดังกลาวไปจนถึงวันท่ีเหตุนั้น ส้ินสุดลงหรือนับตั้งแต
วันท่ี คณะกรรมการตรวจการจางมีมติรับมอบงานคร้ังแรก (4 สิงหาคม 2547) ถึงวันท่ี บริษัท ข. ไดรับ
เงินคาจาง (1 กรกฎาคม 2548) เปนเวลา 333 วัน ประเด็นน้ีเห็นวา  เหตุท่ี กรม ก. เบิกจายเงินคาจาง
ลาชา สืบเนื่องมาจากกรมสรรพากร แจงวา ผูรับจางเปนหนี้ภาษีอากรคางชําระเปนเงิน 19 ลานบาท
เศษ และขอใหกรม ก. สงเงินคาจางจากงวดงานท่ี 1-7 เปนเงิน 14 ลานบาทเศษ มาชําระหนี้ภาษีอากร
คาง ซึ่งผูรับจางไดย่ืนคํารองคัดคาน ในระหวางท่ีรอผลการพิจารณา จึงยังไมมีการจายเงินคาจางใหกับ
ผูรับจาง อยางไรก็ดี การจายเงินลาชา มิใชผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงานตามสัญญา ท่ีทําใหผูรับ
จางตองหยุดการทํางาน เนื่องจากในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาผูรับจางมีหนาท่ีจะตองเตรียม
ความพรอมในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใชในการทํางาน ใหเพียงพอ ดังนั้น ปญหาที่ผูรับจางขาด
สภาพคลองทางการเงิน ในกรณีนี้ จึงไมอาจนํามาอางเปนเหตุท่ีจะงด หรือลดคาปรับ ตามระเบียบฯ 
ขอ 139 (1) 
 
 ประเด็นที่ 3 
 บริษัท ข. อางวา คณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตรวจรับ และมีมติรับมอบงานงวดท่ี 1 
และงวดท่ี 4-12 ลาชา อีกท้ังคาจางท่ีไดรับสุทธิคงเหลือจริงมีจํานวนเปนสัดสวนกับเงินคาจางกอนถูก
หักตามสัญญา คิดเปนรอยละ 20.56 ซึ่งถือเปนภาระท่ีหนักเกินกวาระดับปกติโดยทั่วไปของบริษัทท่ี
ไดรับทํางานจางภาครัฐท่ีมีทุนจดทะเบียนปานกลาง ในชวงภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงการไมไดรับ
เงินคาจางในวงเงินท่ีสูงเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนเปนระยะเวลานาน อันไมเปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินของทางราชการ เปนเหตุโดยตรงท่ีทําใหการกอสรางไมสามารถดําเนินการ ใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาได จึงถือเปนพฤติการณหรือความบกพรองของระบบการดําเนินการโดยรวมของผูวาจางท่ี
บริษัท ข. มิไดมีสวนกอหรือเก่ียวของดวย ประเด็นน้ีเห็นวา  ในหลักการ การตรวจรับงานของ
คณะกรรมการตรวจการจาง จะตองดําเนินการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 
1305/ว 5855 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 เร่ืองระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสราง และการ
ตรวจรับพัสดุ กรณีนี้ หากขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการตรวจการจางมิไดทําการตรวจรับให
เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวแลว ยอมถือวามีสวนสัมพันธและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของผู
รับจางโดยตรง กรม ก. จึงชอบท่ีจะพิจารณางด หรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได ตามนัยระเบียบฯ ขอ 
139 (1) สวนประเด็นเก่ียวกับจํานวนเงินคาจางในแตละงวด ก็เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ใน
สัญญาจาง ซึ่งท้ังกรม ก. และบริษัท ข. ไดตกลงใหมีการหักเงินคาจางลวงหนาและเงินประกันผลงาน
จากเงินคาจาง ท่ีจายในแตละงวด กรณีนี้จึงไมตองดวยเหตุแหงการงด หรือลดคาปรับ ตามระเบียบฯ 
ขอ 139 (1) 
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 ประเด็นที่ 4 
 บริษัท ข. อางวา การแบงงวดงาน/งวดเงินเปนไปโดยไมชอบ ไมถูกตอง และไมเปนธรรม เปน
เหตุใหบริษัท ข. ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จได เนื่องจากลักษณะงานกอสรางโดยทั่วไปจะกําหนดให
งวดงานลําดับตนๆ มีคาจางท่ีจะตองเบิกจายจํานวนนอย สวนงวดงานทายๆจะมีจํานวนเงินคาจางสูง
กวาเนื้องานจริง และหรือใหมีการปรับ แยกชนิด/ประเภท/รายการของงานท่ีจะทําการกอสรางท่ี
สามารถปรับแยกออกมาจากงวดงานเดียวกัน หรือจํานวนหลายงวดงานได ท้ังนี้ เพ่ือใหการทํางานเกิด
ความตอเนื่อง  คลองตัว และแลวเสร็จเร็วกวาท่ีสัญญากําหนด กรณีนี้ แมวา บริษัท ข. จะเปนฝายรอง
ขอก็ตาม แตเม่ือคณะกรรมการตรวจการจางไดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแลว ก็เปนสิทธิของบริษัท ข. ท่ี
จะไดรับเงินคาจางตามงวดงานท่ีไดสงมอบตามท่ีมีการกําหนดใหม  ซึ่งบริษัท ข. ไมสามารถสงมอบ
งานตามงวดงานงวดเงินเดิมที่ผิดแผกแตกตางหรือฝาฝนมติของคณะกรรมการตรวจการจางได และ
การรับมอบงานของคณะกรรมการตรวจการจาง จะมีอํานาจและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ก็
ตอเม่ือไดอนุมัติใหเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมสัญญาจางแลวเทานั้น ดังนั้นในระหวางนี้ หากเกิดความลาชา
ข้ึนหรือมีการสั่งเปล่ียนแปลง ท่ีกระทบตอบริษัท ข. ก็เปนสิทธิท่ีบริษัท ข. จะขอสงวนสิทธิในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนได ประเด็นน้ีเห็นวา  การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการแบงงวดงาน และงวดเงิน
เปนไปตามขอตกลงของสัญญาท่ีบริษัท ข. และ กรม ก. ไดลงนามเห็นชอบรวมกันแลวตั้งแตตน 
คูสัญญาจึงตองผูกพันตามสัญญา อีกท้ังการแกไขงวดเงินตามสัญญาฉบับแกไขเพ่ิมเติม ก็เปนการ

ดําเนินการตามที่บริษัท ข. รองขอ ซึ่งหากบริษัท ข. เห็นวา การแบงงวดงาน งวดเงิน  ไมเหมาะสม
อยางไร ก็ชอบท่ีจะโตแยงหรือทักทวงผูวาจางกอนท่ีจะลงนามในสัญญา กรณีนี้จึงมิใชเหตุท่ีจะนํามา
พิจารณางด หรือลดคาปรับใหแกบริษัท ข. ตามระเบียบฯ ขอ 139 (1) 
 
 ประเด็นที่ 5 
 บริษัท ข. อางวา กรม ก. ไมมีเจาหนาท่ีผูเก่ียวของโดยตรง ไดแก ประธานคณะกรรมการตรวจ
การจาง นายชาง หรือผูควบคุมงานในสวนหนางานและหนวยงานรองรับความเห็นของผูควบคุมงาน 
และคณะกรรมการตรวจการจาง ท่ีจะพิจารณาใหความเห็นชอบหรือส่ังการในเร่ืองท่ีบริษัท ข. ไดเสนอ
ใหพิจารณาหรือขอรับความเห็นชอบในเร่ืองตางๆ ตามที่สัญญากําหนดไววาบริษัทฯ ตองไดรับความ

เห็นชอบ/อนุมัติ/ตรวจสอบ/ควบคุม ตลอดท้ังส่ังการเก่ียวกับรายการละเอียด ตามแบบของอาคาร

กอสราง/รายการวัสดุ/รายการการกอสรางท่ีไมสมบูรณไมเปนไปตามแบบตามมาตรฐาน หรือตอง

ไดรับความเห็นชอบจากฝายผูวาจางกอนท่ีจะดําเนินการกอสราง เชน การจัดทําและสงมอบ Shop 
Drawing ของแตละประเภท/งาน/รายการ เปนตน การไมไดดําเนินการ และการท่ีไดดําเนินการแตมี
ความลาชากวาระดับปกติ โดยทั่วไปอยางมาก ทําใหบริษัท ข. ตองชะลอและเล่ือนการสั่งงานจนไม
สามารถจะเรงทําการใหรวดเร็วได หรือแมแตการที่บริษัท ข. ไดทํางานแลวเสร็จ และกอนจะแจงสง
มอบงานตามงวดเปนหนังสือนั้น ในเบื้องตนตอง ไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาท่ีผูเก่ียวของโดยตรง
เหลานี้กอนวางานท่ีคณะกรรมการตรวจการจางจะรับมอบนั้น ไดมีความถูกตองเรียบรอยหรือไม
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เพียงใด ถาพบเห็นมีขอบกพรองก็จะแจงใหบริษัท ข. ทําการแกไขใหเรียบรอยกอน จากนั้นจึงเสนอ
หนังสือใหมีการนัดประชุมทําการตรวจรับมอบงานตอไป แตในทางเปนจริงกลับไดเสนอความเห็น 
สวนทางกันทําใหบางงวดงานท่ีบริษัท ข. สงมอบแลวไมไดถูกตรวจรับและแจงวามีขอบกพรอง ซึ่งเปน
การแกไขเพียงเล็กนอย และภายในระยะเวลาส้ันๆเทานั้น จึงเปนการประชุมของคณะกรรมการตรวจ
การจาง ท่ีขาดซึ่งความสําคัญและความพรอม ไมเปนไปตามนัยแหงระเบียบและสัญญาจาง เม่ือได
นําเสนอตอไปตามลําดับสายงานเพ่ืออนุมัติตรวจรับ และเบิกจายเงินแลว ทําใหเจาหนาท่ีผูพิจารณา
เกิดความสับสนและเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ท่ีเปนเหตุหนึ่งใหงานตองลาชาออกไปและทําใหการ 
ส่ังงานการทํางานจางของบริษัท ข. เกิดความสับสนลาชาออกไปดวย ซึ่งความบกพรองของระบบการ
ดําเนินงาน โดยรวม ของฝายผูวาจางดังกลาวถือเปนเหตุตามระเบียบฯ ขอ 139 (1) ประกอบประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 591 ประเด็นน้ีเห็นวา หากขอเท็จจริงปรากฏวา ตามเง่ือนไขของ
สัญญา กําหนดใหผูควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจการจาง ตองเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือส่ังการใดๆตามขอเสนอของบริษัท ข. ผูรับจางหรือขอรับความเห็นชอบ ในแบบรูปรายการ

ละเอียดของงานกอสรางท่ีจะดําเนินการกอสรางตอไป หากการพิจารณาของผูควบคุมงานหรือ 
คณะกรรมการตรวจการจางใชเวลาพิจารณาลาชา ยอมถือวามีสวนสัมพันธและมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงาน ของผูรับจางโดยตรง กรม ก. จึงชอบท่ีจะพิจารณางด ลดคาปรับ หรือขยายเวลาใหแกผูรับ
จางไดตามจํานวน วันท่ีเหตุเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้ ตามระเบียบฯ ขอ 139 (1) 
 
 ประเด็นที่ 6 
 บริษัท ข. อางวา การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจางเปนไปโดยไมชอบ  
เนื่องจากลักษณะงาน กอสรางอาคารตามสัญญา เปนงานท่ีตองดําเนินการเรียงตามลําดับ จะขามหรือ
สลับงวดกันไมได และการสงมอบงาน ของบริษัท ข. และการรับมอบงานของคณะกรรมการตรวจการ
จางจะตองตรวจเรียงตามลําดับ จะขามงวดมิไดเชนกัน กรณีนี้บริษัท ข. ไดสงมอบงานงวดท่ี 1-10 
ตามลําดับ แตการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจาง เปนไปโดยไมชอบ กลาวคือ 
 (1) วันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 บริษัท ข. ไดสงมอบงานงวดท่ี 1 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการมมีติ
รับมอบ เฉพาะงานงวดท่ี 2 และ 3 สวนงวดท่ี 1 ไมสามารถตรวจรับไดเนื่องจากยังมิไดมีการอนุมัติ
แกไขเปล่ียนแปลงรายการ และทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมกอน แมวางานจะแลวเสร็จจริงก็ตาม ซึ่งการท่ี
คณะกรรมการมีมติตรวจรับงานงวดท่ี 2 และ 3 จึงไมถูกตอง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางจะตองเรง
ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือจะมีมติใหม ใหยกเลิกมติท่ีอนุมัติใหมีการแบง
งวดงานงวดเงินใหมก็ได เพราะรายการงานกอสรางตามงวดงานมีราคาคงตัว และเปนรายการที่แยก
ออกจากงวดงานนั้นๆ ไดโดยอิสระ และไมตองทําการเปรียบเทียบราคาใหมอีก ซึ่งจะทําให 
คณะกรรมการสามารถตรวจรับงานงวดท่ี 1 ไดทันที แตผูวาจางก็ปลอยท้ิงไวจนลวงเลยระยะเวลาตาม
สัญญาจาง จนกระท่ังถึงวันท่ี 5 เมษายน 2548 นับเปนเวลา 245 วัน (4 สิงหาคม 2547-5 เมษายน 
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2548) ซึ่งถือเปนเหตุตามระเบียบฯ ขอ 139 (1) การจางซึ่งบริษัท ข. ไมตองรับผิดตอคาปรับตามท่ีผู
วาจางแจงตลอดเวลาท่ียังมีเหตุนี้อยูจนถึงวันท่ีตรวจรับ และเบิกจายเงินคาจาง  
 (2) วันท่ี 18 เมษายน 2548 สงมอบงานงวดท่ี 1/2 และ 9/2 ภายหลังจากส้ินสุดสัญญาแลว 30 
วัน แตกอนท่ีจะส้ินสุดสัญญาคณะกรรมการไดมีมติรับมอบงานไปแลว 7 งวด (งวดท่ี 2-8) อันเปนการ
ขัดกับ ระเบียบและหลักการกอสราง กลาวคือ หากงานงวดท่ี 1 ยังไมแลวเสร็จ ก็ไมสามารถตรวจรับ
งานงวดถัดมาได  ซึ่งหากวา การตรวจรับมอบดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองแลว ยอมแสดงวา งาน
งวดท่ี 1 ท่ีบริษัท ข. สงมอบคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 ไดแลวเสร็จลงและถูกตองหรือหาก
มีการแกไขเล็กนอยอยางชาท่ีสุด ตองแลวเสร็จกอนการรับมอบงานงวดท่ี 4 (วันท่ี 27 กันยายน 2547) 
แตในความเปนจริงไดแลวเสร็จขณะท่ีมีการตรวจรับมอบงานงวดท่ี 2-3 ซึ่งเปนไปโดยถูกตอง ตาม
ระเบียบราชการ ดังนี้ การแจงสงมอบงานงวดท่ี 1/2 ของบริษัท ข. จึงเปนการปฏิบัติทางธุรการตาม
คําส่ัง ของคณะกรรมการตรวจรับการจางท่ีเปนการผิดหลงในขอเท็จจริงเทานั้น ระยะเวลาท่ีลวงเลยมา
จึงมิใชความผิดของผูรับจาง บริษัท ข. จึงไมตองรับผิดในคาปรับ 
  ประเด็นน้ี เห็นวา ในหลักการ การตรวจรับงานจางกอสราง โดยปกติคณะกรรมการตรวจ
การจาง จะตองทําการตรวจรับตามงวดงานท่ีปรากฏในสัญญาจางเปนสําคัญ โดยไมสามารถตรวจรับ
ขามงวดงานได อีกท้ังจะตองดําเนินการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1305/ว 
5855 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 เร่ืองระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสราง  และการตรวจรับ
พัสดุ กรณีนี้ หากขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการตรวจการจางมิไดทําการตรวจรับใหเปนไปตาม
เง่ือนไขแหงสัญญาและหลักเกณฑดังกลาวแลว ยอมถือวามีสวนสัมพันธและมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของผูรับจางโดยตรง กรม ก. จึงชอบท่ีจะพิจารณางด หรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได ตาม
นัยระเบียบฯ ขอ 139 (1)  
 จากตัวอยางคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุท่ีนํามาเสนอขางตน นับวาเปน

ประโยชนอยางย่ิง ท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจางจะสามารถนําไปปรับ
ใชเปนเกณฑเพ่ือประกอบการใชดุลยพินิจ พิจารณาเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการไดอยาง

ถูกตอง อันจะชวยลดปญหาการรองเรียนของผูรับจางซึ่งเปน คูสัญญาของทางราชการไดอีกทางหนึ่ง 
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