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กรรมการว่าด้วยการพสัดุ (กวพ.)

                    การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา
                                                    ของส านักงานอยัการสูงสุด     



            เมือ่พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
                 จะมผีลให้ใช้บังคบัเมือ่พ้นก าหนดหน่ึงร้อย
แปดสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
                  การพจิารณาท าสัญญาและการบริหาร
สัญญาในกรณีต่างๆ ควรศึกษาและเตรียมการเพือ่ให้
สอดคล้องกบั พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุ
ภาครัฐฯ ดงักล่าวด้วย 



      “หน่วยงานของรัฐ”      หมายความว่า ราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน 
องค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในก ากับรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี้

“การจัดซ้ือจัดจ้าง” หมายความว่า การ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ 
งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่น
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



“สินค้า” หมายความว่า วสัดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน  ส่ิ งปลูกสร้าง  และทรัพย์ สินอื่น ใด 
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าน้ันด้วย 
แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้าน้ัน



“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้าง
เหมาบริการ งานจ้างท าของ และการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์จากบุคคลธรรมดา
หรือนิตบุิคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดนิทางไปราชการ
หรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างทีป่รึกษา 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและการจ้าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 



“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร 
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างอืน่ใด และ
การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท า
อืน่ที่มีลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร สาธารณูปโภค 
หรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่
ในงานก่อสร้างน้ันด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างน้ัน



     มาตรา ๘ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุของ
หน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ดงัต่อไปนี้

(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพ
หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวตัถุประสงค์ในการใช้งาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่ เหมาะสม และมี
แผนการบริหารพสัดุทีเ่หมาะสมและชัดเจน 



(๒) โปร่งใส โดยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้อง
กระท าโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการ
ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีหลักฐานการ
ด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีการประเมินและ
เปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 



(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเกบ็ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
           ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลกัการตามวรรคหน่ึงเพือ่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ หากการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการ
ดงักล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนัยส าคญั หรือ
เกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น การ
จดัซ้ือจดัจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป 



                             หมวด ๙ การท าสัญญา
มาตรา ๙๑  วรรคแรก
            หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญาน้ันให้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาด้วย
มาตรา ๙๑  วรรคสอง
          การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
ตัวอย่างสัญญาตามวรรคหน่ึง โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญา
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได้  เว้นแต่หน่วยงานของ
รัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ัน
ไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน



หมวด ๙ การท าสัญญา
มาตรา ๙๑ วรรคสาม
         ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามวรรคหน่ึงได้  และจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่   

ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบ
มาแล้ว  กใ็ห้กระท าได้

มาตรา ๙๑ วรรคส่ี

ในกรณีจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ  
และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา   เว้นแต่เป็นการท า
สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ตามแบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด



หมวด ๙ การท าสัญญา
มาตรา ๙๒
          การท า สัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะท า สัญญาเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ โดยผ่านการ
พจิารณาของผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานของรัฐกไ็ด้

มาตรา ๙๓
สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง

ผู้อื่นท าอีกทอดหน่ึง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่า
ฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของวงเงนิของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา



 มาตรา ๙๕ วรรคแรก

   สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้น
แต่ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิให้
แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๑ วรรคห้า
(๒) ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ

แก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์

สาธารณะ
(๔) กรณีอืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง



 มาตรา ๙๕ วรรคสอง
   ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี

ปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอกใ็ห้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไข
น้ันไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน

มาตรา ๙๕ วรรคสาม
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่ม
หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการท างาน  ให้ตกลง
พร้อมกนัไป



มาตรา ๙๕ วรรคส่ีและห้า

         ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เมื่อ
รวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึน้ใหม่แล้ว 
หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ัง
จ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
ด้วย
          ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



มาตรา ๙๖ 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของ

สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลีย่นแปลง
สัญญาห รือ ข้อตกลง ในระบบ เค รือ ข่ ายสารสน เทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ
วธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
มาตรา ๙๗

รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการท าสัญญาที่ไม่ได้
บัญญตัิไว้ในหมวดนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด



                                       หมวด ๑๐
                 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

มาตรา  ๙๘ วรรคแรก
ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มี

อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเพือ่รับผดิชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพสัดุ



 มาตรา ๑๐๐ วรรคแรก
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตาม

สัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตาม
จ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริง เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปนี้

(๑)  เหตุเกดิจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวสัิย
(๓)  เหตุเกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผดิตาม

กฎหมาย
 (๔) เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง
           หลกัเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยาย
เวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด



 มาตรา ๑๐๑ วรรคแรก
ในกรณีที่มีเหตุบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี ้ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มี

อ านาจทีจ่ะบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงกบัคู่สัญญา
(๑)  เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด

            (๒) เหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

(๓) เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนีิห้รือในสัญญาหรือข้อตกลง
            (๔) เหตุอืน่ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
          การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
ได้เฉพาะกรณีที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ   หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงน้ันต่อไป



มาตรา ๑๐๒ วรรคแรก
ในกรณีทีสั่ญญาหรือข้อตกลงเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างเกดิจากกรณีที่

หน่วยงานของรัฐมไิด้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี ้ในส่วนทีไ่ม่เป็นสาระส าคัญหรือ
ผดิพลาดไม่ร้ายแรง หาท าให้สัญญาหรือข้อตกลงเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
เป็นโมฆะไม่

มาตรา ๑๐๒ วรรคสองและสาม
ให้คณะกรรมการนโยบายมอี านาจประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคัญหรือเป็นกรณีผดิพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส าคัญหรือ
เป็นกรณีผดิพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีทีม่ีปัญหาเกีย่วกบัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลง
ตามวรรคหน่ึง ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการนโยบาย
เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด



  มาตรา ๑๐๓

รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพสัดุทีไ่ม่ได้บัญญตัไิว้ในหมวด
นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด



           คณะกรรมการส าคญัตามกฎหมายใหม่
 
๑. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
     ภาครัฐ 
๒. คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
     พสัดุภาครัฐ 
๓. คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ
    งานก่อสร้าง 
๔. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต
๕. คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  



         การบริหารสัญญาจะมีอุปสรรคน้อยลงหรือ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ง่าย หากมีการยกร่างสัญญา
ส าหรับงานซ้ือหรืองานจ้าง ๆ หรืองานพัสดุอื่น ๆ ไว้
อย่างรอบคอบและถูกต้องครบถ้วน
                         



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

มาตรา ๒๓  ส านักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกบังานธุรการ
และงานวชิาการ  เพือ่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานอยัการ

แล้วให้มีอ านาจและหน้าที่ดงัต่อไปนีด้้วย
                  ...
 (๒) ให้ค าปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ให้ค าปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคลซ่ึง
มิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น  
ทั้งนี ้ ตามทีเ่ห็นสมควร

                 



           ในการตรวจร่างสัญญาตาม  (๒) และ (๓)  

    ให้ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ
ในการนี้ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล  
หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๒) หรือนิติบุคคลตาม (๓)  ที่
เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้
สมบูรณ์ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐ 



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

            เจตนารมณ์ของคู่สัญญา
       ๖. ป้องกนัข้อขดัแย้งหรือข้อพพิาทในอนาคต

   



มตคิณะรัฐมนตรี  ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗  และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
และ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ใช้กบัสัญญาสัมปทาน  ก าหนดให้

- ให้ใช้ภาษาไทย
- ใช้กฎหมายไทยบังคับ
- ไม่ให้ใช้วธีิการระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญา

ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
สัญญาสัมปทาน
           - หากมีปัญหาความจ าเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอกี
ฝ่ายทีม่ิอาจหลกีเลีย่งได้ ให้เสนอ ครม. พจิารณาเป็นรายๆ ไป      



โครงสร้างของสัญญา

๑. ช่ือสัญญา   พิจารณาดูวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะสญัญา
๒. วนัที ่และสถานที่ท าสัญญา

     (สถานท่ีหน่วยงานของรัฐ)
๓. วรรคคู่สัญญา   รายละเอียดของคู่สญัญา
   - นิตบุิคคลในประเทศ
   - นิตบุิคคลต่างประเทศ
   - กจิการร่วมค้า    
   - อ านาจผู้ลงนาม



  ๔.วรรคเจตนารมณ์ หรือ วรรคอารัมภบท
   - วรรคแสดงท่ีมาของสญัญา หรือท่ีมาเร่ิมตน้
     ของโครงการ

   - วรรคท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการตีความสญัญา 

 ๕. บทนิยาม  
             เพ่ือความเขา้ใจตรงกนั หรือ เพ่ือสะดวกในการไม่ตอ้ง
กล่าวซ ้ าในสญัญา และความชดัเจนในการบริหารสัญญา



๖. เงื่อนไขการปฏิบัตติามสัญญา

  
   - วนัท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช ้เช่น วนัเร่ิมท างานตามสญัญา
   - ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคู่สญัญา
   - หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาหรือหนงัสือค ้าประกนั    
   - การตรวจรับงานหรือส่ิงของ
   - การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง
   - การปรับ
   - การบอกเลิกสญัญา และการริบหลกัประกนั
   - การก าหนดเร่ืองการเรียกค่าเสียหาย 
   



๗. เงื่อนไขอืน่ๆ 

   - เหตุสุดวสิยั จะตอ้งบอกกล่าวเหตุสุดวสิยัเพ่ือขอขยายเวลา
   - ค่าภาษีอากร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
   - ภาษาท่ีใชใ้นการตีความจะเป็นภาษาใด
      (กรณีท่ีเป็นสญัญาภาษาองักฤษ)    
   - การระงบัขอ้พิพาท และอนุญาโตตุลาการ
      (มกัมีอยูใ่นสัญญาตามโครงการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลหรือ    
        นิติบุคคลต่างชาติ)

   - การก าหนดเร่ืองการประกนัภยั
   
      



๘. เอกสารแนบท้าย  เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา รายละเอียด   
                                            แบบรูปอนัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญามีอะไรบา้ง

๙. วรรคท้ายสัญญา  เป็นการย  ้าเจตนาของคู่สญัญาวา่เขา้ใจขอ้ความต่างๆ
                      ในสญัญาดีแลว้

๑๐. ช่องลงนาม      มีช่องลงนามคู่สญัญา และลงนามพยาน ของแต่ละฝ่าย 
ซ่ึงกรณีคู่สญัญาฝ่ายนิติบุคคลตอ้งประทบัตรานิติบุคคล
ไวด้ว้ย



   
        การร่างและบริหารสัญญาควรต้องพิจารณา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่น 
ๆ และระเบียบอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง ควบคู่ไปด้วย



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



 
มาตรา ๓๖๘ 
          สัญญาน้ันท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทาง
สุจริต โดยพเิคราะห์ถึงปกตปิระเพณด้ีวย
     



                               หมวด ๓ 
                     มัดจ าและก าหนดเบีย้ปรับ
 
มาตรา ๓๗๗  เมื่อเข้าท าสัญญา ถ้าได้ให้ส่ิงใดไว้เป็นมัดจ า 
      -การทีใ่ห้มัดจ าน้ันย่อมเป็นพยานหลกัฐานว่าสัญญาน้ันได้      
ท ากนัขึน้แล้ว 
      -มัดจ านีย่้อมเป็นประกนัการทีจ่ะปฏิบัตติามสัญญา
น้ันด้วย 



มาตรา ๓๗๙ ถ้าลูกหนีสั้ญญาแก่เจ้าหนีว่้าจะใช้เงนิจ านวนหน่ึงเป็น
เบีย้ปรับเมื่อตนไม่ช าระหนีก้ด็ ีหรือไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้องสมควรกด็ ี
            -เมือ่ลูกหนีผ้ดินัดกใ็ห้ริบเบีย้ปรับ 
            -ถ้าการช าระหนีอ้นัจะพงึท าน้ันได้แก่งดเว้นการอนัใด
อนัหน่ึง หากท าการอนัน้ันฝ่าฝืนมูลหนีเ้มือ่ใด กใ็ห้ริบเบีย้ปรับเมื่อ
น้ัน 



มาตรา ๓๘๐ วรรคแรก
    ๑. ถ้าลูกหนีไ้ด้สัญญาไว้ว่าจะให้เบีย้ปรับเม่ือตนไม่ช าระหนี้
    ๒. เจ้าหนีจ้ะเรียกเอาเบีย้ปรับอนัจะพงึริบน้ันแทนการช าระหนีก้ไ็ด้ 
    ๓. ถ้าเจ้าหนีแ้สดงต่อลูกหนีว่้าจะเรียกเอาเบีย้ปรับแล้ว เป็นอนัขาดสิทธิ
เรียกร้องช าระหนีอ้กีต่อไป 

 มาตรา ๓๘๐วรรคสอง
       ๑. ถ้าเจ้าหนีม้ีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพือ่การไม่ช าระหนีจ้ะ
เรียกเอาเบีย้ปรับอนัจะพงึริบน้ันในฐานเป็นจ านวนน้อยทีสุ่ดแห่งค่าเสียหาย
กไ็ด้ 
       ๒. ถ้ามีค่าเสียหายมากกว่าน้ัน กพ็สูิจน์ได้ 



มาตรา ๓๘๑ วรรคแรก
           ถ้าลูกหนีไ้ด้สัญญาไว้ว่าจะให้เบีย้ปรับเม่ือตนไม่ช าระหนีใ้ห้ถูกต้อง
สมควร (เช่นช าระหนีไ้ม่ตรงตามเวลา)
           ๑. เจ้าหนีม้ีสิทธิเรียกให้ช าระหนี ้
           ๒. เรียกเอาเบีย้ปรับอนัจะพงึริบน้ันด้วยกไ็ด้  
           ๓. ถ้าเจ้าหนีมี้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลช าระหนีไ้ม่
ถูกต้องสมควร ให้บังคบัตามมาตรา ๓๘๐ วรรค ๒ 

 มาตรา ๓๘๑ วรรคสอง
ถ้าเจ้าหนีย้อมรับช าระหนีแ้ล้ว จะเรียกเอาเบีย้ปรับได้ต่อเม่ือได้บอก

สงวนสิทธิไว้เช่นน้ันในเวลารับช าระหนี้ 



 
มาตรา ๓๘๓     ถ้าเบีย้ปรับทีริ่บน้ันสูงเกนิส่วน ศาลจะลดลงเป็น
จ านวนพอสมควรกไ็ด้ ในการที่จะวนิิจฉัยว่าสมควรเพยีงใดน้ัน 
ท่านให้พเิคราะห์ถงึทางได้เสียของเจ้าหนีทุ้กอย่างอนัชอบด้วย
กฎหมาย... 



      กรณศึีกษาเกีย่วกบั
ตรวจร่างและบริหารสัญญาของ

ส านักงานอยัการสูงสุด



กรณีศึกษา นายกเทศมนตรีเมือง อ.  
หารือกรณขีอเข้าใช้สถานทีซ่ึ่งอยู่ระหว่างพจิารณาคดีและกรณหัีกเงินเพือ่
แก้งานจากเงินค่าจ้างก่อสร้าง

                   เทศบาลฯ วา่จา้ง หจก. น. ก่อสร้าง อาคารชั้นเดียว หลงัคาไร้
โครงสร้างไดด้ าเนินการแลว้เสร็จในงวดงานท่ี ๔ (งวดสุดทา้ย) และ
คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจรับมอบงานแลว้ แต่เทศบาลฯ ยงัมิไดจ่้าย
เงินงวดท่ี ๔ ใหก้บัผูรั้บจา้ง เน่ืองจากพบรอยร่ัวดา้นฝ่ังทิศใตข้องตวัอาคาร 
ขนาดกวา้งประมาณ ๔ – ๑๐ มิลลิเมตร ก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดทา้ย

 



     เทศบาลฯ แจง้ หจก. น. หลายคร้ังใหด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนหลงัคาท่ีมี
รอยร่ัวใหม่ แต่ไม่ยอมเปล่ียนหลงัคาแต่แกไ้ขโดยใชว้ิธีการด าเนินการ คร้ัง
สุดทา้ยหา้งหุน้ส่วนจ ากดั นวรรณ ยงัมิไดด้ าเนินการตามความประสงคข์อง
ทางเทศบาลฯ แต่แกไ้ขโดยใชซี้เมนตเ์หลก็ชนิดพิเศษประสานเน้ือของ 
MATAL SHEET  เทศบาลฯ จึงแจง้คร้ังสุดทา้ยวา่จะด าเนินการตาม
สัญญาขอ้ ๖ โดยเทศบาลฯ มีสิทธิจะเปล่ียนแผน่หลงัคาท่ีมีรอยร่ัวและหกั
เงินจ านวน ๘๙,๑๙๒ บาท จากค่าจา้งงวดงานท่ี ๔ ซ่ึงเหลืออีกจ านวน 
๑,๖๙๒,๕๐๐ บาท แต่ หจก. น. มีหนงัสือโตแ้ยง้ไม่ยนิยอมใหห้กัเงินใน
กรณีดงักล่าว อีกทั้งยงัไดย้ืน่ฟ้องนายกเทศมนตรีเมือง อ. ขอ้หาความผดิต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชกาต่อศาล ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 



        เทศบาลฯ จงึได้หารือไปยงัพนักงานอยัการว่า สามารถให้ผู้
ประกอบกจิการค้าขายเข้าด าเนินการประกอบกจิการค้าขายใน
อาคารดงักล่าวในระหว่างพจิารณาคด ีได้หรือไม่ และจะสามารถ
ด าเนินการตามความในสัญญาโดยจะเปลีย่นแผ่นหลงัคาที่มีรอยร่ัว 
และหักเงินจ านวน ๘๙,๑๙๒ บาท จากค่าจ้างงวดงานที่ ๔ (งวด
สุดท้าย) ได้หรือไม่  



            ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาแล้ว เห็นว่า
            ๑.  เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงาน
งวดที่ ๔ ซ่ึงเป็นงวดสุดท้ายแล้ว อาคารดงักล่าวย่อมเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของเทศบาลเมือง อ.  และเทศบาลฯ ย่อมมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ใน
พืน้ทีอ่าคารในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามนัยมาตรา ๑๓๓๖             
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงหมายความรวมถึงการ
ให้ผู้ประกอบการกจิการค้าขายเข้าไปประกอบกจิการค้าขายใน
อาคารดงักล่าวได้ โดยคดคีวามทีม่ีการฟ้องร้องด าเนินคดกีนัน้ัน 
เป็นคนละกรณกีบัการทีเ่ทศบาลฯ เข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่อาคาร
ดงักล่าว



            ๒. ส่วนกรณีท่ีงานแลว้เสร็จบริบูรณ์และเทศบาลฯ ไดรั้บมอบงาน
จาก หจก. น. ผูรั้บจา้ง แลว้ หากรอยร่ัวหลงัคาดา้นฝ่ังทิศใตข้องตวัอาคาร
ดงักล่าวเป็นความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายจากความบกพร่องของผู ้
รับจา้งอนัเกิดจากใชว้สัดุไม่ถูกตอ้ง หรือท าไวไ้ม่เรียบร้อย หรือท าไม่
ถูกตอ้งตามมาตรฐานแห่งหลกัวิชา ซ่ึงเกิดข้ึนในก าหนด ๒ ปี นบัถดัจาก
วนัท่ีไดรั้บมอบงานดงักล่าว เทศบาลฯ ยอ่มมีสิทธิท่ีจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๖ แห่งสญัญาจา้ง โดยหากมีค่าใชจ่้ายในการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ยอ่มถือเป็นค่าเสียหายซ่ึงเทศบาลฯ มีสิทธิหกัจาก
ค่าจา้งงวดสุดทา้ยได ้ตามขอ้ ๑๗ แห่งสญัญาจา้ง



กรณีศึกษา 
กรม ป. ได้ว่าจ้างองค์การ ส. ให้ตัดเยบ็เคร่ืองแต่ง
กายชุด ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน)

สัญญาไม่ได้ระบุรายละเอยีดจ านวนแต่ละขนาด (size) 
ของชุด ชรบ. เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการตดัเยบ็ โดยได้ตก
ลงกนัไว้ด้วยวาจาว่าจะส่งให้ภายหลงั



กรม ป. ส่งขนาดเคร่ืองแต่งกายให้ล่าช้า องค์การ ส. จึง
ส่งมอบของเกนิก าหนดเวลาไปมาก

กรม ป. จงึหารือว่าสามารถขยายระยะเวลาส่งมอบตาม
สัญญาออกไปได้หรือไม่

จ านวนวันที่กรม ป.เห็นว่าควรขยายให้ถูกต้องหรือไม่ 



เมื่อการส่งมอบงานจ้างเกนิกว่าก าหนดในสัญญามีเหตุ
เกดิจากความผดิหรือความบกพร่องของส่วนราชการผู้
ว่าจ้าง จึงเป็นกรณีทีก่ารช าระหนีน้ั้นยงัมิได้กระท าลง
เพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้อง
รับผดิชอบ ตราบน้ันลูกหนีย้งัหาได้ช่ือว่าผดินัดไม่
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๐๕ และเงื่อนไขในสัญญา ข้อ 
๑๒ แล้ว



หัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างย่อมมีอ านาจทีจ่ะพจิารณา
ขยายเวลาท าการตามสัญญาได้ตามจ านวนวนัทีม่ีเหตุ
เกดิขึน้จริง ตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ ได้ 



ส่วนในประเด็นที่ว่าในแต่ละสัญญาจะขยายระยะเวลา
ออกไปได้เป็นจ านวนเท่าใดน้ัน กรมการปกครองชอบที่
จะตรวจสอบและท าการนับจ านวนวนัไปตาม
ข้อเท็จจริงที่เกดิขึน้จริงในแต่ละกรณี  



กรณศึีกษา  
กองทพัเรือได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขาย

เคร่ืองบิน EMBRAER รุ่น EMB 135 LR จ านวน ๑ เคร่ือง 
พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม การสนับสนุน การส่ง
ก าลงับ ารุง รวมอะไหล่และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดนิ 
การบินทดสอบเพือ่การตรวจรับ การประกนัภยัและการบิน
ส่งมอบ 



สัญญาฯ ข้อ ๑ ข้อตกลงซ้ือขาย ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและ
ผู้ขายตกลงขายเคร่ืองบิน EMBRAER รุ่น EMB 135 LR 
จ านวน ๑ เคร่ือง ซ่ึงต้องเป็นไปตามข้อเสนอทีร่ะบุไว้ใน
ผนวก ๒ คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค
(Technical Description), ผนวก ๖ อะไหล่และอุปกรณ์
สนับสนุนภาคพืน้ดนิ (Spare Parts and GSE), ผนวก ๘ 
การสนับสนุนการซ่อมบ ารุงรวม
(Integrated Logistic Support) ซ่ึงต่อไป ในสัญญาฯ จะ
เรียกว่า “เคร่ืองบิน”



ข้อ ๖.๑ “ผู้ขายสัญญาว่าเคร่ืองบินตามข้อ ๑ ของ
สัญญานีจ้ะท าการทดสอบต่างๆ ตามสัญญานีเ้พือ่ให้
เคร่ืองบินพร้อมทีจ่ะส่งมอบได้ภายใน ๔๗๐ วนั นับถัดจาก
วนัลงนามในสัญญา ผู้ขายจะส่งมอบเคร่ืองบิน วสัดุอุปกรณ์
และบริการตามทีร่ะบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญานีใ้ห้ผู้ซ้ือตาม
ตารางการส่งมอบตามผนวก ๗” ซ่ึงผนวก ๗ ได้แบ่ง
ก าหนดเวลาส่งมอบและการช าระเงนิไว้รวม ๖ รายการ โดย
ระบุให้ส่งมอบอะไหล่และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดนิ 
(รายการล าดบัที่ ๖) ภายใน ๔๗๐ วนั



ข้อ ๖.๑.๑ “หากผู้ขายส่งมอบเคร่ืองบินให้แก่ผู้ซ้ือ
ล่าช้ากว่าวนัก าหนดส่งมอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี ้ผู้ซ้ือ
มสิีทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ขายในอตัราร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวนั 
จากราคาเคร่ืองบินจนถึงวนัที่เคร่ืองบินพร้อมส าหรับการ
ตรวจสอบและการตรวจรับมอบ และการส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือ
ต่อไปโดยสอดคล้องกบัสัญญานี.้..”



บริษทัฯ ผู้ขายได้ส่งมอบเคร่ืองบนิพร้อมอะไหล่และ
อุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดนิ (บางรายการ) ให้แก่กองทัพเรือ เมื่อ
วนัที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ภายในก าหนดเวลาตามสัญญาฯ 
(วนัที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑) แต่มีอะไหล่และอุปกรณ์สนับสนุน
ภาคพืน้ดนิจ านวน ๘๒๗ รายการ ส่งมอบล่าช้ากว่าก าหนดสัญญาฯ 
และส่งไม่ครบถ้วนตามก าหนดในสัญญาฯ อกี ๒๐ รายการ รวม
ล่าช้า ๘๔๗ รายการ (จาก ๑,๔๗๓ รายการ) ซ่ึงบริษทัฯ ได้ส่งมอบ
ครบเมื่อวนัที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ล่าช้ากว่าก าหนดส่งมอบตาม
สัญญาฯ รวม ๘๔ วนั



เคร่ืองบนิพร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ฯ(บางรายการ) บริษทัฯ 
ได้ส่งมอบให้กองทพัเรือภายในก าหนดเวลาตามสัญญาสามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ได้รับผลกระทบจากการทีบ่ริษทัฯ ส่งมอบ
อะไหล่และอปุกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดนิหลายรายการทีล่่าช้า จงึ
มิใช่เป็นการจดัหาส่ิงของทีป่ระกอบกนัเป็นชุดตามนัยระเบียบ 
สนร.ว่าด้วยการพสัดุฯ ข้อ ๑๓๔ ทีว่่าถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่ง
ส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ จงึต้องคดิ
ค่าปรับบริษทัฯ จ านวน ๘๔ วนั จากราคารายการรายอะไหล่และ
อุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดนิทีส่่งมอบล่าช้าโดยไม่ได้คดิค่าปรับ
จากราคาตามสัญญาถูกต้องหรือไม่



ค าวนิิจฉัย
สัญญาฯ ข้อ ๑ ข้อตกลงซ้ือขาย ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตก

ลงขายเคร่ืองบิน EMBRAER รุ่น EMB 135 LR จ านวน ๑ เคร่ือง 
ซ่ึงต้องเป็นไปตามข้อเสนอทีร่ะบุไว้ในผนวก ๒ คุณลกัษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค (Technical Description), ผนวก ๖ อะไหล่และอุปกรณ์
สนับสนุนภาคพืน้ดนิ (Spare Parts and GSE), ผนวก ๘ การ
สนับสนุนการซ่อมบ ารุงรวม (Integrated Logistic Support) ซ่ึง
ต่อไปในสัญญาฯ จะเรียกว่า “เคร่ืองบิน”



ค าวนิิจฉัย
วตัถุประสงค์แห่งสัญญาซ้ือขายและราคาตามสัญญา

ซ้ือขายมใิช่การซ้ือขายเฉพาะตัวเคร่ืองบิน EMBRAER 
เท่าน้ัน แต่เป็นการซ้ือขายทีร่วมถึงอะไหล่และอุปกรณ์
สนับสนุนภาคพืน้ดนิ การสนับสนุนการซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
ข้อมูล คู่มอื องค์ความรู้ด้านเทคนิคและการฝึกบินจากผู้ขาย           
ตามความหมายค าว่า “เคร่ืองบิน” อนัเป็นส่ิงของตามสัญญา
ข้อ ๔



การส่งมอบล่าช้าตามสัญญาข้อ ๖.๑.๑ จึงย่อมหมายถึง 
การส่งมอบอะไหล่และอุปกรณ์ตามรายการต่าง ๆ                 
ในสัญญาที่ก าหนดส่งมอบในตารางส่งมอบ เอกสาร
ผนวก ๗ ตามสัญญาข้อ ๖.๑ ล่าช้ากว่าที่ก าหนดด้วย                   
ซ่ึงกองทพัเรือผู้ซ้ือกม็ีสิทธิปรับในอตัราร้อยละ ๐.๐๕ 
ต่อวนัจากราคาเคร่ืองบินหรืออกีนัยหน่ึงคอืราคา
ทั้งหมดตามสัญญา 



และกเ็ป็นการสอดคล้องกนักบัเอกสารประกาศเชิญ
ชวนเสนอราคาเคร่ืองบินล าเลยีงขนาดกลาง เลขที ่๑/
๒๕๕๐ ลงวนัที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ข้อ ๘ ที่
ก าหนดให้ปรับเป็นรายวนัเป็นจ านวนตายตัวในอตัรา
ร้อยละ ๐.๐๕ ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย



ส าหรับการที่กองทพัเรือจะพจิารณาว่าการปรับจะ
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี               ว่า
ด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ ซ่ึงเป็นกรณกีาร
ปรับโดยการจัดหาส่ิงของทีป่ระกอบกนัเป็นชุดหรือไม่
น้ัน เห็นว่าสัญญาซ้ือขายมิได้มีการก าหนดการปรับใน
ลกัษณะดังกล่าวไว้แต่อย่างใด จึงไม่อาจน าข้อความใน
ระเบียบฯ ดังกล่าวมาใช้ตีความสัญญาได้



        
 กรณีศึกษา    กรมสรรพากรขออายดัเงินประกนัตาม
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
        การเคหะแห่งชาติได้ท าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์ชุมชน ในโครงการบ้านเอือ้อาทรรังสิต คลอง ๒ กบั ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั ช. โดยผู้รับจ้างได้วางหลกัประกนัการปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างเป็นเงินสด จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผู้ว่า
จ้างจะคนืหลกัประกนัให้เมือ่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพนัตาม
สัญญา 



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)



กรณีศึกษา  กรมสรรพากรได้หารือคณะกรรมการว่าด้วยการ
พสัดุ (กวพ.) กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส. ค้างช าระ
ภาษมูีลค่าเพิม่ทีส่ านักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขายางตลาด 
จังหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน  74,472.41 บาท 



ห้างฯ เป็นคู่สัญญา กบัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน และได้น าเงนิสดมาวางเป็น
หลกัประกนัการปฏิบัติ  ตามสัญญาเลขที่ 2/2550 เป็นเงิน 
25,000 บาท และสัญญาเลขที่ 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
มอบเงนิหลกัประกนัสัญญาส่วนทีเ่หลอืจากการหักค่าปรับ
และค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่สรรพากรเมือ่สิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวเกดิขึน้ ซ่ึงกค็อื เมือ่ผู้รับจ้างพ้นจากภาระผูกพนัตาม
สัญญาแล้วน้ันเอง



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 นับถดัจาก        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 านวนเงินเท่าใด



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
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญานีภ้ายในวนัที่ 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
ทีซ้ื่อตามสัญญาให้แก่ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั พร้อมส าเนาให้
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม” 



ตามเงื่อนไขตามสัญญา และเมื่อพเิคราะห์ถึงประเพณีของสัญญา
ซ้ือขายรถยนต์และการใช้รถซ่ึงส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม
ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
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
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