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คํานํา 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยการปรับรูปแบบการทํางานใน
ลักษณะเชิงบูรณาการระหวางกองแบบแผนรวมกับสวนภูมิภาค โดยการสรางเครือขาย การถายโอนภารกิจ
บางสวนสูหนวยงานสถานบริการสุขภาพเครือขายในภูมิภาค  จึงมีความจําเปนตองสรางและพัฒนาขีด
ความสามารถของเครือขายใหมีความเขมแข็ง  สรางความสัมพันธที่ดี  มีระบบฐานขอมูลกลางที่สามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางถูกตอง  ปลอดภัย  ทันสมัย  สามารถเขาถึงไดจากทุกภูมิภาค  และที่สําคัญ
การถายทอดองคความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณดานอาคารและสภาพแวดลอมใหแกเครือขาย  
ทั้งหมดน้ีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และ
ประสิทธิผลที่ดีแกหนวยงานเครือขายทั่วประเทศ 

กองแบบแผนมีหนาที่ตามกฎหมาย ในการใหบริการดานอาคารและสภาพแวดลอม ใหแกหนวยงาน
บริการดานการแพทย การสาธารณสุข และเครือขายทั่วประเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และไดรับ
ความไววางใจแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจางรวมกับหนวยงานดังกลาวเสมอมา  ทําใหทราบวาเจาหนาที่
ของหนวยงานผูที่ไมมีความรูดานการกอสรางอาคาร  ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง  มีความ
กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่เกรงวาไมถูกตองฐานะกรรมการตรวจการจาง  อีกทั้งมูลคางานกอสรางมี
มูลคาที่ตองรับผิดชอบสูง  ดังน้ันเพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ฐานะกรรมการตรวจการจางที่
ถูกตอง  คณะทํางานวิชาการ  ในโครงการ  การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือขายดานอาคารและ
สภาพแวดลอม พ.ศ.2558  จึงจัดทํา “คูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร พ.ศ.2558” เพื่อใหคําแนะนํา
และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจการจางงานกอสรางอาคารของกระทรวงสาธารณสุข  ใหมี
ความถูกตองสอดคลองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  
และแนวทางการตรวจพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับแบบรูป ขอกําหนดและเอกสารประกอบสัญญา  เพื่อทํา
ใหการตรวจการจางงานกอสรางอาคารมีความครบถวนถูกตองทั้งปริมาณงานและคุณภาพ  พรอมสําหรับการ
ตรวจสอบได 

คณะทํางานวิชาการ  ของขอบคุณ  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผูอํานวยการกองแบบแผน 
และคณะทํางานทุกทาน  ที่ใหความสําคัญกับโครงการฯ  ทําใหการจัดทํา “คูมือการตรวจการจางงานกอสราง
อาคาร พ.ศ.2558” สําเร็จดวยดี  ดวยความคาดหวังวาจะสงผลใหการกํากับการตรวจสอบการกอสรางได
อาคารที่มีคุณภาพมาตรฐาน  อันจะยังใหเกิดประโยชนแกหนวยราชการและประชาชนผูใชบริการอาคารของ
กระทรวงสาธารณสุขตอไป 

 
 

คณะทํางานวิชาการ   
โครงการประชุมการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอม พ.ศ.2558 

กองแบบแผน   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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คูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร 
บทนํา 

 การตรวจการจางงานกอสรางอาคาร   เปนการปฏิบัติราชการตามคําส่ังโดยปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบราชการ       

ที่เก่ียวของในการตรวจการจางงานกอสรางอาคารใหเปนไปตามแบบรูปสัญญา  ขาราชการมีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ

ตามบทบัญญัติตางๆตามปกติ  เม่ือไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจางจึงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ    

ที่เก่ียวของเพิ่มเติม   คูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร กองแบบแผนจัดทําขึ้นเพื่อใหคําแนะนํา  และเปนแนวทาง  ใน

การปฏิบัติหนาที่ตรวจการจางใหมีความถูกตองสอดคลองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไขเพิ่มเติม  เพื่อใชในราชการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตองระบุเชนน้ีเน่ืองจาก แบบรูป ขอกําหนดและเอกสาร

ประกอบสัญญาจัดทําขึ้นโดยกองแบบแผน  ดังน้ันแนวทางในการปฏิบัติตามคูมือจึงสอดคลองตามแบบรูปสัญญาที่ ใชกับ

หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

คูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร  แบงออกเปนสามสวนคือ   

1. ระเบียบราชการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กลาวถึงหนาที่ของ

กรรมการตรวจการจาง  และกระบวนการตรวจการจาง  ที่ผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจการจางตองปฏิบัติ       

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติหนาทีท่ี่ถูกตอง 

2. เอกสารประกอบการตรวจการจาง เปนเอกสารที่เก่ียวของกับการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร  มีวัตถุประสงค

เพื่อใหทราบวามีเอกสารใดบางใชประกอบการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร ตามขอกําหนดของแบบรูปและเอกสาร

ประกอบสัญญาจัดทําขึ้นโดยกองแบบแผน  และเอกสารที่เก่ียวของที่ใชประกอบการตรวจการจาง เพื่อใหสามารถระบุได

วาผูรับจางดําเนินการกอสรางตามแบบรูปสัญญา โดยใชวัสดุและ/หรือรับรองวัสดุที่นํามาใชกอสรางอาคาร วามีคุณสมบัติ

และคุณภาพตามที่กําหนด  

3. แนวทางการปฏิบัติงาน  ตามคําวินิจฉัยคดีปกครองที่เก่ียวกับการตรวจการจาง  มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง  และแนวทางการปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการตรวจการจาง  ที่เปนบรรทัดฐานมา

จากคดีปกครอง 

นิยาม ความหมาย 

“คูมือ” ( Handbook ) หมายความวา เอกสารที่ใหความรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการใชอยางเปนระบบ 
โดยมีรายละเอียดของขอมูลแบงเปนสวน ๆ เพื่อแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงานใหผูใชสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพตามที่ผูจัดทํากําหนดไว 

“Guidelines” หมายความวา คําแนะนํา ตัวชี้นํา ที่มีการอธิบายถึงแนวทางและขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ  คําแนะนําในการปฏิบัติ
ตามขอเท็จจริง  เพื่อนําไปสูการดําเนินการหรือการตัดสินใจที่ถูกตอง 

“MOPH” Ministry of Public Health   หมายความวา    กระทรวงสาธารณสุข   หรือในกิจการของกระทรวงสาธารณสุข 

“มาตรฐาน” ( Standards ) หมายความวา ขอความระเบียบวิธี ขอบังคับ หรือเอกสารที่ไดรับความเห็นชอบยอมรับตาม

แนวทางเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเปรียบเทียบเกณฑกําหนด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหรือบงชี้แนวทางปฏิบัติใหเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนด จนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 

“อาคาร” ( Buildings ) หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาไปอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมถึงส่ิงกอสราง
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อ่ืนๆ ซ่ึงกอสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารน้ันๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปา และส่ิงอ่ืนๆ 

ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชนเครื่องปรับอากาศ ลิฟต ครุภัณฑ ฯลฯ  

“การกอสราง” ( Construction )   หมายถึง   การสรางส่ิงปลูกสรางอาคารขึ้นใหม และหมายความรวมถึง การดัดแปลง       

รื้อถอน ปรับปรุง ติดตั้ง ตอเติม อาคารหรืออุปกรณประกอบอาคารหรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆ 

“สถานที่กอสราง” หมายถึง บริเวณที่กําหนดใหกอสรางอาคารตามสัญญา 

“กรรมการตรวจการจาง”( Construction Commissioning )  หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง

งานกอสราง จากผูวาจาง การอํานวยการ การกํากับควบคุมการกอสราง และปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบขอบังคับของทาง

ราชการ สอดคลองตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวของ 

“การควบคุม” หมายความวา การติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการเตรียมการ ระหวางการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน   

วาเปนไปตามแผนหรือถูกตองตามขอกําหนดของสัญญาหรือไม หากมีปญหาสามารถดําเนินการเพื่อแกไขไดทันทวงท ี

“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบการควบคุมดูแลการกอสราง จากผูวาจาง การส่ังการไดตาม

ขอบเขตของอํานาจที่มี เปนผูใหคําแนะนํา เพื่อใหการกอสรางถูกตองตามขอกําหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบ

ขอบังคับของทางราชการ  สอดคลองตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวของ  

“รายละเอียด รายการประกอบแบบ ( Specification )” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดของแบบรูปเก่ียวกับ

ขอกําหนดในการกอสราง ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จํานวน ตลอดจนวิธีการกอสรางหรือมาตรฐานที่ใชกํากับการกอราง เพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

“แบบ แบบรูป แบบรูปสัญญา แบบกอสราง Drawing” หมายถึง แผนภาพเขียน ผานภาพลานเสน ภาพถาย ภาพ 3 มิติ 

แสดงองคประกอบในการกอสรางอาคาร  แบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนตางๆ รายละเอียดขอกําหนดประกอบ

แบบ แสดงสวนสําคัญที่ใชในการกอสราง ที่เปนสวนหน่ึงของสัญญา 

“แบบรูปขยายรายละเอียด ( Shop Drawing )” หมายความวา แบบรูปที่แสดงและรายละเอียดบางสวน หรือทั้งหมดของ

งานที่กําลังจะดําเนินการกอสราง จัดทําขึ้นกอนการกอสราง เพื่อใชเปนแบบรูปสําหรับการกอสรางจริง แสดงแบบรูปหรือแบบ

ขยายในกรณีที่แบบรูปฉบับสัญญาไมแสดงรายละเอียดที่ครบถวนชัดเจน แสดงแบบรูปงานกอสรางที่ซอนทับกับงานระบบ

ตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือแคตตาลอคผลิตภัณฑ ที่แสดงภาพ/รายละเอียดการติดตั้ง  เพื่อผูที่เก่ียวของทุกฝายมีความ

เขาใจในแบบรูปที่ถูกตองเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงคของแบบรูปฉบับสัญญา หรือเพื่อแสดงแบบรูปในการแกไขปญหาแบบ

รูปสัญญาที่ขัดแยง หรือแสดงแบบรูปตามขอตกลงแนบทายสัญญาที่ทําขึ้นภายหลัง หรือแสดงแบบรูปหรือแบบขยายเพื่อให 

ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมการกอสราง ผูรับจางและผูเก่ียวของ มีความเขาใจถูกตองตรงกัน กอนการ

กอสราง  

“แบบรูปการกอสรางจริง ( As-Built Drawing )” หมายความวา แบบที่แสดงแบบรูป ตามที่ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ

ตามสภาพความเปนจริง รายละเอียดที่ควรมี อาทิ เลขที่เอกสารที่ไดรับการอนุมัติ ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ 

การติดตั้ง การใชงาน อ่ืนๆ เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการตรวจการจาง และเพื่อใหผูวาจางใชสําหรับการบํารุงรักษาอาคาร

ตอไป 
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“แผนงานกอสราง” การวางแผนงานกอสราง ( Construction planning and scheduling)  หมายถึง การกําหนดขั้นตอน

วิธีการกอสราง หรือแผนในการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานกอสรางและการจัดลําดับความสําคัญของงาน

กอสรางที่จะดําเนินการกอนหรือหลังใหมีความสอดคลองและสัมพันธกัน หรือสอดคลองกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา 

เพื่อใหโครงการกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลาทีสั่ญญากําหนด  ประกอบไปดวย 

“แผนงานหลัก”( Master project schedule ) หมายถึง แผนการในการปฏิบัติงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน

กอสรางและการจัดลําดับความสําคัญของงานกอสรางทั้งโครงการ การดําเนินการกอนหรือหลังใหมีความสอดคลองและ

สัมพันธกันกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา ตามระยะเวลาที่สัญญากําหนด 

“แผนงานยอย หรือแผนงานติดตั้ง” ( Work schedule )  หมายถึง แผนงานที่แตกออกมาจากแผนงานหลัก เพื่อขยาย

รายละเอียดลําดับขั้นตอนการทํางาน ทรัพยากรและชวงเวลาใหชัดเจนขึ้น เชนแผนงานกอสรางฐานราก แผนงานกอสรางคาน

พื้น คสล. แผนงานกออิฐฉาบปูน แผนงานติดตั้งเครื่องสูบนํ้า อ่ืนๆ  

“ผังองคกร” ( organization Chart ) หมายถึง  ผังแสดงโครงสรางการบริหารจัดการงานกอสราง แสดงชื่อ/ตําแหนง 

ผูรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ลําดับการส่ังการ 

 “การตรวจผลงาน” หมายถึง การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน การทดสอบ การทดลอง เทียบตามเกณฑหรือ

รายละเอียดขอกําหนด การตรวจผลงานตองมีการบันทึกเปนเอกสาร ภาพถาย(ควรมี) รายงานสรุป ถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง 

ตําแหนง สถานสภาพการใชงานของชิ้นงาน อุปกรณ เครื่องจักรกล และสาระของงานที่ตรวจอยางชัดเจนวามีความถูกตอง 

ความสวยงาม การใชงาน ความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได เปนตามขอกําหนดของ

แบบรูปสัญญาหรือไม 
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การตรวจการจางงานกอสรางอาคาร  ของกระทรวงสาธารณสุข 

1. ระเบียบราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  และสัญญาจาง 

1.1. การแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ  กําหนดไวในขอ 34 - 36  
ขอ  ๓๔  ในการดําเนินการซ้ือหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบน้ี  พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี  คือ 

  (๑)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
  (๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
  (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๔)  คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
  (๕)  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
  (๖)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (๗)  คณะกรรมการตรวจการจาง 

ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน 
ขอ  ๓๕  คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการอยางนอย  
๒  คน  โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ  ๓  หรือเทียบเทาขึ้นไป  ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของ
ทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได  ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา  หรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการยัง    
ไมมาปฏิบัติหนาที่  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลาน้ัน  โดยให
คณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙  แลวแตกรณี  แลวรายงานประธานกรรมการซ่ึง
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป 

ในการซ้ือหรือจางครั้งเดียวกัน  หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  เปนกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการทุกคณะ  เวนแต  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  ควรแตงตั้งผูชํานาญการ
หรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางน้ัน ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
สําหรับการซ้ือหรือจางในวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคนหน่ึงซ่ึงมิใชผูจัดซ้ือ
หรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางน้ัน  โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางก็ได 
ขอ  ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ  ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมต ิ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด  เวนแต  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง  ใหถือมติเอกฉันท 

 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ  ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ กําหนดไวใน ขอ 35 ขอ 36  สรุปสวนท่ีเกี่ยวของกับ
กรรมการตรวจการจางไดดังน้ี.- 

                  1) องคประกอบของคณะกรรมการอยางนอยมี 3 คน ประกอบดวย 

                        - ประธานกรรมการ  1  คน และ 

                        - กรรมการอยางนอย  2  คน 

                        การแตงต้ังคํานึงถึงลักษณะงานหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนสําคัญ  

1



DCD

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015  กองแบบแผน 2558 

                  2) กรณีจําเปนจะแตงต้ังคนท่ีมิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

                  3) ถาประธานฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังประธานฯ แทน 

                  4) ควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจางรวมเปนกรรมการดวย 

      5) มติของคณะกรรมการตรวจการจาง ใหใชมติเอกฉันท  กรณีกรรมการคนใดไมเห็นดวยกับมติ
คณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไว หากหัวหนาสวนราชการส่ังการอยางไรก็ใหตรวจรับตามน้ัน 

6) เปนกรรมการเปดซองสอบราคาจาง หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจางหรือกรรมการจัด
รางขอบเขตของงาน (TOR) หรือกรรมการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวแตงต้ังใหเปน
กรรมการตรวจการจางได 

1.2. หนาที่กรรมการตรวจการจาง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ กําหนดไวใน ขอ72  
 ขอ  ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาที่ดังน้ี 

(๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน  โดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่ัง
หยุดงาน  หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 

(๒)  การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวา   ตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปน  
ไปได  ใหออกตรวจงานจาง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ โดยใหมีอํานาจส่ัง
เปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

(๓)  โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน  ๓ วันทําการ  นับแตวันที่ประธานกรรมการได 
รับทราบการสงมอบงาน  และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

(๔)  เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
แลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ัน  และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย  ๒  ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  
และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานให
หัวหนาสวนราชการทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ  หรือส่ังการ  แลวแต
กรณี 

(๕)  ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแยงไว   ใหเสนอหัวหนา 
สวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถาหัวหนาสวนราชการส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไว  จึงจะดําเนินการตาม (๔)  
กลาวโดยสรุป หนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง  คือจะตองทําการตรวจการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานและผู
รับจางทุกสัปดาห  และตรวจการจางใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาใหแลวเสร็จ
โดยเร็วท่ีสุด หากมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบหรือส่ังการแลวแต
กรณี 

1.3. สัญญาจาง  หนาที่คณะกรรมการตรวจการจาง ไดรับแตงตั้งจากผูวาจางใหทําหนาที่นอกจากจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯแลว ยังมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญา
ดวย เชน 

“ขอ 13.  การตรวจงานจาง” ( ตัวเลขเปนตัวอยางสมมติ แลวแตสัญญาน้ันๆกําหนด) 

ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางานของ 
ผูรับจาง กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษาน้ันมีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการน้ันตาม
สมควร 
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การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตาม
สัญญาน้ีขอหน่ึงขอใดไม” 

กลาวโดยสรุป  คือ กรรมการตรวจการจางมีอํานาจเขาไปตรวจในโรงงานสถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา โดยผู 
รับจางจะตองใหความรวมมือ  

“ขอ 14.  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน” 

ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หาก
ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค 
ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจาง
แตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได ” 

กลาวโดยสรุป  คือ กรรมการตรวจการจางหรือผูเกี่ยวของมีหนาท่ีใหคําวินิจฉัย  กรณีแบบรูปและรายการ
ละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค 

“ขอ 15.  การควบคุมงานโดยผูวาจาง” 

ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา  และมีอํานาจที่จะส่ังใหแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัท 
ที่ปรึกษามีอํานาจที่จะส่ังใหหยุดกิจการน้ันชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนน้ีผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวัน  
ทําการออกไปมิได ” 

กลาวโดยสรุป  คือ กรรมการตรวจกาจางมีอํานาจตรวจสอบเอกสารตางๆ แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือ  
ตัดทอนงานตามความเหมาะสม  หากผูรับจางขัดขืน กรรมการตรวจการจางมีอํานาจส่ังหยุดงานช่ัวคราวได  

1.4. กระบวนการข้ันตอนในการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ 
ดูภาพที่ 1 (แสดงแผนผังกระบวนการตรวจการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แกไขเพิ่มเติม) ประกอบ 

1.4.1. ผูรับจางดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามขอกําหนดของแบบรูปและสัญญา จัดทําหนังสือสงงานเพื่อการ
ตรวจการจางงานตามงวดงาน  นําสงพรอมเอกสารที่เก่ียวของ(กลาวในหัวขอตอไป)  ถึงหนวยงานเจาของสัญญา 
(ผูวาจาง) ผานผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งจากผูวาจาง 

1.4.2. ผูควบคุมงาน ตรวจผลงาน 
1.4.2.1. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของหนังสือสงงานและเอกสารที่เก่ียวของถูกตองครบถวน   
1.4.2.2. ตรวจสอบปริมาณงาน คุณภาพงาน ครบถวนถูกตองตามแบบรูปและสัญญา  
1.4.2.3. จัดเตรียมบันทึกรายงานการกอสรางอาคาร  พรอมแสดงตอคณะกรรมการตรวจการจางเม่ือรองขอ 
1.4.2.4. ดําเนินการตามขอ2.1)ถึงขอ2.3)ใหแลวเสร็จโดยเร็ว บันทึกความเห็นเสนอถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจการจาง  

1.4.3. กรรมการตรวจการจาง  ตรวจผลงาน 

1.4.3.1 ประธานกรรมการตรวจการจาง นัดวันเวลาสถานที่ทําการตรวจการจาง  เม่ือรับเอกสารสงงานจาก  
ผูควบคุมงานกอสราง   แจงใหกรรมการตรวจการจางทุกทานทราบ กรรมการตรวจการจางทุกทาน  
ลงนามรับทราบวัน เวลา สถานที่ ที่ทําการตรวจการจาง และไปตามกําหนด 

สํานักนายกรัฐมนตร ีตามหนังสือที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544    สรุปไดดังน้ี 
 ราคาเหมารวม(Lump Sum) ทุกราคาคางาน แตละงวดงาน 3 วันทําการ งวดสุดทาย 5 วันทําการ 
 ราคาตอหนวย (Unit Cost)  ทุกราคาคางาน  แตละงวดงาน 3 วันทําการ งวดสุดทาย 5 วันทําการ 
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  ภาพที่ 1 แสดงแผนผังกระบวนการตรวจการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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1.4.3.2 คณะกรรมการตรวจการจาง มีมติเปนเอกฉันทเห็นวา การสงงานถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบ 
และขอกําหนดสัญญา  ใหลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยทําอยางนอย 2 ฉบับ ใหผูรับจาง 
1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ รายงานหัวหนาสวนราชการ(ผูวาจาง) และเขากระบวนการ
เบิกจายคางานตามสัญญา 

1.4.3.3 กรณี คณะกรรมการตรวจการจาง มีมติเปนเอกฉันทเห็นวา ผลงานที่สงมอบไมเปนไปตามรูปแบบ
และขอกําหนดสัญญา  สรุปมติคณะกรรมการตรวจการจางแจงใหผูรับจางทราบ/แกไข/ปรับปรุง/
ดําเนินการใหแลวเสร็จ แลวกลับเขากระบวนการตรวจการจางใหม (รายงานใหหนวยงานผูจัดทํา
สัญญาทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี) 

1.4.3.4 มติของคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท (ไมใชเสียงขางมาก) กรณีคณะกรรมการตรวจ
การจางบางคนทําความเห็นแยงไว  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาส่ังการ ถาส่ังการใหรับก็ให
คณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตรวจรับ และลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานตอไป  แต
ถาส่ังการไมรับ  ใหคณะกรรมการตรวจการจางแจงใหผูรับจางทราบ/แกไข/ปรับปรุง/ดําเนินการให
แลวเสร็จ แลวกลับเขากระบวนการตรวจการจางใหม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



DCD

 

 

เอกสารประกอบ 

การตรวจการจาง 

 

 

 



DCD

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015  กองแบบแผน 2558 

2. เอกสารประกอบการตรวจการจาง เปนแนวทางการจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของกับการตรวจการจางงานกอสราง

อาคาร   
กองแบบแผนเปนหนวยงานที่มีหนาที่จัดทําแบบรูป รายการประกอบแบบ และเอกสารประกอบแบบที่ใช

ประกอบสัญญาจาง  สําหรับงานกอสรางอาคารตางๆของสถานบริการสุขภาพและเครือขาย ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  อาทิ โรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ  สถานีอนามัย  วิทยาลัยพยาบาล   และหนวยงานตางๆที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  กวา 1,200 หนวยงาน  ดังน้ันเอกสารที่เก่ียวของกับการตรวจการจางงานกอสรางอาคารของกระทรวง

สาธารณสุขจึงมีแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน  คําแนะนําในการเตรียมเอกสารประกอบการตรวจการจาง  จึงเปน

ประโยชนอยางยิ่งทั้งตอคณะกรรมการตรวจการจางและผูรับจาง  สามารถดําเนินการตรวจการจางและกํากับงานกอสราง

ใหเปนไปตามแบบรูปสัญญาไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เอกสารที่เก่ียวของในนํามาใชประกอบการตรวจการจางงานในงวด

ตางๆน้ัน   เพื่อใหสามารถระบุไดวาผูรับจางดําเนินการกอสรางตามงวดงานโดยใชเทคนิคการกอสรางที่ถูกตอง  การ

กอสรางหรือติดตั้งวัสดุ/อุปกรณเปนไปตามหลักวิชาชีพ  การรับรองวัสดุ/อุปกรณที่นํามาใชกอสรางอาคารวามีคุณสมบัติ

และคุณภาพตามที่แบบรูปสัญญากําหนด  หรือเอกสารอ่ืนๆตามที่แบบรูปสัญญากําหนด  เอกสารที่เก่ียวของที่ใช

ประกอบการตรวจการจาง  แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ 

1.1. เอกสารการขออนุมัติ  ตามขอกําหนดของสัญญา  เปนเอกสารที่ผูรับจางขออนุมัติจากผูวาจาง  หรือตัวแทนที่ไดรับ

การแตงตั้ง  หรือคณะกรรมการตรวจการจาง อาทิเชน  เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing  เอกสารอนุมัติชนิด

ฐานราก/เสาเข็ม  เอกสารอนุมัติการขอใชวัสดตุางๆ  เปนตน รายละเอียดดูจากตารางที่ 1 และ2 

1.1.1. เอกสารที่ผูรับจางนําสงเพื่อขออนุมัติ  เชนแบบรูป  แบบขยาย  รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ  ตัวอยางวัสดุ  

ตัวอยางสี  เอกสารรับรองวิชาชีพวิศวกรรม  ซ่ึงเอกสารที่เก่ียวของเปนไปตามเรื่องราวที่ผูรับจางขออนุมัติ 

รายละเอียดดูจากตารางที่ 2 

1.1.2. เอกสารที่ตอบอนุมัติจากผูวาจาง  หรือหนังสือที่คณะกรรมการตรวจการอนุมัติ   

1.2. เอกสารรับรองหรือรายงาน  (รวมถึงภาพถายงานกอสราง)  เปนเอกสารที่จัดทําหรือจัดหาโดยผูรับจาง  อาทิเชน  

รายงานผลการทดสอบการรับนํ้าหนักเสาเข็ม  เอกสารรับรองการรับนํ้าหนักเสาเข็ม  รายงานผลการทดสอบ  

เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบตางๆ  เอกสารรับรองวิชาชีพวิศวกรรม  `ใบรับประกัน  เปนตน 

ตารางที่ 1  เปน รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร ( Checklists )  เปนสวน

หน่ึงของ “คูมือการตรวจการจางงานกอสราง” เปนรายการตรวจสอบเพื่อคอยชวยเตือนใหกรรมการตรวจการจาง  ได

ตรวจสอบเอกสารหลักและเอกสารที่เก่ียวของกับการตรวจการจางงานกอสรางงานงวดน้ันๆ  

วิธีการใชรายการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร ( Checklists )   

ตารางที่ 1  แสดงตารางรายการตรวจสอบเอกสารหลักกับงวดงาน  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวามีเอกสารหลัก

อะไรบาง ที่เก่ียวของกับงานในแตละงวด  เม่ือดําเนินการตรวจการจางงานงวดน้ันๆ  ผูทําหนาที่กรรมการตรวจการจาง

สามารถสอบถามถึงเอกสารที่เก่ียวของไดอยางครบถวน  ไมหลงลืม  โดยมีวิธีใชตารางดังน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง หรือรวมกับผูมีความรูดานการกอสราง  ควรมีการ

ประชุมหารือ  เพื่อศึกษาแบบรูปสัญญาใหมีความเขาใจถูกตองตรงกัน   

2) คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง  รวมกันพิจารณาจากขอกําหนดงวดงานในแตละงวด  

วามีงานกอสรางที่ตองดําเนินการ  เก่ียวของกับเอกสารหลักอะไรบาง  ใหทําเครื่องหมายลงในชองเอกสารหลัก

ที่เก่ียวของ  จนครบในแตละงวดงานจนถึงงวดสุดทาย 
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3) พิจารณาจากแบบรูปสัญญา  วามีขอกําหนดที่ตองดําเนินการเพิ่มเติมเก่ียวกับเอกสารอะไรบาง  เก่ียวของกับ

งานกอสรางในงวดงานใด   ใหทําเครื่องหมายลงในชองเอกสารหลักที่เก่ียวของ  จนครบทุกงวดงาน 

4) หากพบวามีเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของกับงวดงานน้ันแตไมมีอยูในรายการตรวจสอบเอกสารหลัก  ก็ใหจดบันทึก

เพิ่มเติมลงในชองวางของตาราง 

5) จดบันทึกรายละเอียด  ลงหนาบันทึก 

หมายเหตุ :  ก) การพิจารณาเอกสารกับงวดงาน  หากเปนอาคารขนาดใหญหรือเปนอาคารพิเศษที่มีความยุงยาก

ซับซอน  นอกจากคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางแลว  ควรมีผูออกแบบรวมพิจารณาดวย 

  ข) ตารางที่ 1  ตารางรายการตรวจสอบเอกสารหลักกับงวดงาน  แมจะไดดําเนินการไวลวงหนาแลว แตก็

อาจมีเอกสารประกอบการตรวจการจางเกิดขึ้นเพิ่มเติมได อาทิเชน มีการแกไข/ปรับปรุงขอกําหนดแบบรูปสัญญา  การ

แกไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน  จึงควรทบทวนรายการเอกสารประกอบการตรวจการจางของงวดถัดไป ทุกครั้งที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อตรวจการจาง 

ตารางที่  2    แสดงรายชื่อเอกสารหลักและรายละเอียดเอกสารประกอบที่ เก่ียวของ  รายการเอกสารที่เก่ียวของ         

เปนรายการแนะนําวาปกติควรมีประกอบ   แตบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีครบทุกรายการ  บางกรณีคณะกรรมการ

ตรวจการจางอาจรองขอใหมีมากกวาที่แนะนํา  เน่ืองจากอาคารแตละหลังอาจมีความแตกตางกันไปในรายละเอียด    

การใชงานประกอบกับตารางที่ 1 
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รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. วิศวกรรมโครงสราง
1.1.เอกสารผานการตรวจสอบผัง
1.2. งานเสาเข็ม

1.2.1. เอกสารอนุมัติชนิดฐานราก/เสาเข็ม
1.2.2. รายงานการตอกเสาเข็ม
1.2.3. เอกสารรับรองเสาเข็ม

1.2.3.1. การทดสอบความสมบูรณเสาเข็ม
1.2.3.2. ผลการทดสอบการรับนํ้าหนักเสาเข็ม
1.2.3.3. ผลการคํานวณการรับนํ้าหนักเสาเข็ม

1.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด
1.3.  งานโครงสราง

1.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
1.3.2. เอกสารอนุมัติเทคนิคการกอสราง

1.3.2.1. โครงสรางท่ีแตกตางจากแบบกําหนด
1.3.2.2. การตอเหล็กเสริมโดยขอตอเชิงกล
1.3.2.3. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

1.3.3. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุงานโครงสราง
1.3.3.1. เหล็กเสริมโครงสราง
1.3.3.2. เหล็กเสริมแรงดึงสูง
1.3.3.3. เหล็กรูปพรรณ
1.3.3.4. คอนกรีต
1.3.3.5. แผนพ้ืนคอร.สําเร็จรูป
1.3.3.6. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

1.3.4. เอกสารผลการทดสอบวัสดุงานโครงสราง
1.3.4.1. เหล็กเสริมโครงสราง
1.3.4.2. เหล็กเสริมแรงดึงสูง
1.3.4.3. เหล็กรูปพรรณ
1.3.4.4. คอนกรีต
1.3.4.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

1.4. งานพิเศษ
1.4.1. ระบบกันซึม

1.4.1.1. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุกันซึม
1.4.1.2. เอกสารการรับประกัน

1.4.2. ระบบกําจัดปลวก
1.4.2.1. เอกสารอนุมัติการใชระบบกําจัดปลวก
1.4.2.2. เอกสารการรับประกัน

1.4.3. หรือแบบรูปสัญญากําหนด
1.5. Asbuilt Drawing (คูมือ/อบรม)

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015 กองแบบแผน 2558
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บันทึก
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2. หมวดงานสถาปตยกรรม
2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุงานสถาปตยกรรม

2.2.1. งานผนัง
2.2.1.1. วัสดุกอผนัง
2.2.1.2. ผนังเบา
2.2.1.3. ผนังพิเศษ
2.2.1.4. วัสดุตกแตงผิวผนัง
2.2.1.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.2.2. งานพ้ืน
2.2.2.1. วัสดุตกแตงผิวพ้ืน
2.2.2.2. วัสดุเคลือบผิวพ้ืน
2.2.2.3. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.2.3. งานประตูหนาตาง
2.2.3.1.  วงกบประตูหนาตาง
2.2.3.2.  บานประตูหนาตาง
2.2.3.3.  อุปกรณประตูหนาตาง
2.2.3.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.2.4. งานสุขภัณฑ/อุปกรณ
2.2.5. งานฝาเพดาน
2.2.6. งานทาสี
2.2.7. งานหลังคา
2.2.8. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานสถาปตยกรรม(ถามี)
2.4. งานพิเศษ

2.4.1. ระบบกันซึม/กันรอน
2.4.1.1. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ
2.4.1.2. เอกสารการรับประกัน

2.4.2. ระบบกันเสียง
2.4.2.1. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ
2.4.2.2. เอกสารการรับประกัน

2.5. Asbuilt Drawing (คูมือ/อบรม)

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015 กองแบบแผน 2558
10



DCD

รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

บันทึก
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3. หมวดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3.1. ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ําท้ิง

3.1.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
3.1.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

3.1.2.1. ทอชนิดตางๆ
3.1.2.2. ปมระบบสุขาภิบาล
3.1.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบสุขาภิบาล
3.1.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

3.1.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
3.1.4. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบฯ
3.1.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

3.2. ระบบปองกันอัคคีภัย(ดับเพลิง)
3.2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
3.2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

3.2.2.1. ทอชนิดตางๆ
3.2.2.2. ปมระบบดับเพลิง
3.2.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบดับเพลิง
3.2.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

3.2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
3.2.4. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบฯ
3.2.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

3.3. ระบบบําบัดน้ําเสีย
3.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
3.3.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

3.3.2.1. ทอชนิดตางๆ
3.3.2.2. ปมระบบบําบัดนํ้าเสีย
3.3.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสีย
3.3.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

3.3.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
3.3.4. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบฯ
3.3.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015 กองแบบแผน 2558
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4. งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
4.1. ระบบปรับอากาศ

4.1.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
4.1.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

4.1.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
4.1.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
4.1.2.3. เครื่องปรับอากาศ
4.1.2.4. อุปกรณระบบปรับอากาศ
4.1.2.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

4.1.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
4.1.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
4.1.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

4.2. ระบบจายกาซทางการแพทย
4.2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
4.2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

4.2.2.1. ทอชนิดตางๆ
4.2.2.2. เครื่องจักรกลชนิดตางๆ
4.2.2.3. ระบบควบคุม
4.2.2.4. อุปกรณระบบฯ
4.2.2.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

4.2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
4.2.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
4.2.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

4.3. ระบบขนสงแนวด่ิง(ลิฟต)
4.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
4.3.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

4.3.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
4.3.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
4.3.2.3. ระบบควบคุม/ขับเคลื่อนลิฟต
4.3.2.4. อุปกรณลิฟต
4.3.2.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

4.3.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
4.3.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
4.3.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015 กองแบบแผน 2558
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5. งานระบบวิศวกรรมไฟฟา 
5.1. ระบบไฟฟาแสงสวาง

5.1.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.1.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.1.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.1.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.1.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.1.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.1.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.1.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.1.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

5.2. ระบบแจงเพลิงไหม
5.2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.2.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.2.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.2.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.2.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.2.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.2.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

5.3. ระบบสื่อสาร
5.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.3.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.3.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.3.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.3.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.3.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.3.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.3.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.3.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

5.4. ระบบเรียกพยาบาล,ไฟฟาสื่อสาร,ระบบไฟฟาอื่นๆ
5.4.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.4.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.4.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.4.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.4.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.4.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.4.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.4.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.4.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6. งานมัณฑนาการ
6.1. งานตกแตงภายใน

6.1.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
6.1.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณ

6.1.2.1. วัสดุตกแตงผิวผนัง/ตัวอยาง
6.1.2.2. วัสดุตกแตงผิวพ้ืน/ตัวอยาง
6.1.2.3. วัสดุตกแตงผิวฝาเพดาน/ตัวอยาง
6.1.2.4. วัสดุ/อุปกรณมาน,ฉาก/ตัวอยาง
6.1.2.5. วัสดุ/อุปกรณไฟฟาท่ีเก่ียวของ

6.1.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณ(ถามี)
6.1.4. เอกสารผลการทดสอบ(ถามี)
6.1.5. Asbuilt Drawing(คูมือ/อบรม)

6.2. งานครุภัณฑ(ติดต้ังกับท่ี)
6.2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
6.2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณ

6.2.2.1. วัสดุประกอบครุภัณฑ/ตัวอยาง
6.2.2.2. วัสดุตกแตงสีผิว/ตัวอยาง
6.2.2.3. วัสดุ/อุปกรณครุภัณฑ
6.2.2.4. วัสดุ/อุปกรณไฟฟาท่ีเก่ียวของ

6.2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณ(ถามี)
6.2.4. เอกสารผลการทดสอบการใชงาน(ถามี)
6.2.5. Asbuilt Drawing(คูมือ/อบรม)

6.3. งานครุภัณฑ(ลอยตัว)
6.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
6.3.2. เอกสารอนุมัติการใชผลิตภัณฑ/รุน/อุปกรณ

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7. งานภูมิสถาปตย
7.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
7.2. เอกสารอนุมัติวัสดุ/อุปกรณงานภูมิสถาปตย

7.2.1. วัสดุ/อุปกรณงานภูมิสถาปตย
7.2.2. ชนิด/ขนาด/จํานวนตนไม
7.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของ
7.2.4. วัสดุ/อุปกรณระบบสุขาภิบาลท่ีเก่ียวของ

7.3. เอกสารผลการทดสอบอุปกรณระบบตางๆ

8. งานท่ีแบบรูปสัญญากําหนด
8.1.  …..
8.2.  …..

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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3.  แนวทางการปฏิบัติงาน  ที่เปนบรรทัดฐาน ตามคําวินิจฉัยคดีปกครองที่เก่ียวกับการตรวจการจาง   
 
1. ตรวจรับการจางตามรายงานของผูควบคุมงาน ... ไมละเอียด ! ตองรับผิดในความเสียหาย  

(วารสารกรมประชาสัมพันธ คอลัมนกฎหมายใกลตัว ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕)  
นางสาวเบญญาภา ไชยคามี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ  

กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร  
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง  

 
คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางมีอํานาจหนาที่ทําการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง   และ

เหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน   โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด   และขอกําหนด   ในสัญญาทุกสัปดาห 
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
ส่ังการ และหากกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการตางๆ   ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานในสถานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ันๆ โดยใหมีอํานาจ ส่ังเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานไดตามที่
เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ทั้งน้ี ตามขอ ๔๘ 
(๑) และ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  

คดีที่จะนํามาเลาสูกันฟงในฉบับน้ีแมจะเปนคดีพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘    แตก็สามารถนําขอเท็จจริงในคดี     มาปรับใชกับระเบียบสานักนายก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะในเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจางปฏิบัติหนาที่โดยขาด
ความระมัดระวัง ไมไดออกไปตรวจงานจางในขณะที่ผูรับจางกําลังปฏิบัติงานตามสัญญา เพราะเชื่อตามรายงานการปฏิบัติงาน
ของผูควบคุมงาน เน่ืองจากในรายงานไมมีประเด็นหรือขอสงสัยที่จะเปนเหตุใหตองออกไปตรวจงานจาง กอนลงชื่อตรวจรับ
งานและทําใหทางราชการเสียหาย ซ่ึงขออางดังกลาวจะทําใหพนความรับผิดไดหรือไม มีขอเท็จจริงในคดีน้ีคือ  

ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจการจางโครงการบุกเบิกปรับถมดิน ที่ทําการของผูถูก
ฟองคดี (องคการบริหารสวนตําบล) ไดตรวจรับงานจางของผูวาจางเม่ือเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยไมออกตรวจ
งานจางจริง อาศัยเพียงขอรายงานของนาย อ. นายชางโยธาซ่ึงทําหนาที่ผูควบคุมงาน และเปนพนักงานใหมอยูระหวางทดลอง
งาน แตหลังจากที่ผูถูกฟองคดีเบิกจายเงินคาจางใหผูรับจาง จึงทราบวาปริมาณดิน ที่นํามาถมในโครงการขาดหาย ไมครบถวน
ตามสัญญาที่กําหนดใหผูรับจางถมดินหนาเฉล่ีย ๑.๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร ผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และสํานักงานโยธาธิการจังหวัดพบวาปริมาณดินที่ผูรับจางขนยายไป 
ปรับถมพื้นที่ไมครบถวนตามสัญญา ทําใหผูถูกฟองคดีตองสูญเงิน จํานวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย โดยเห็นวาผูฟองคดีกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
เน่ืองจากผูฟองคดีมีหนาที่จะตองตรวจสอบความถูกตองของผูรับจาง และใบรายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานดวย
ความละเอียดถี่ถวนเพื่อใหเปนไปตามสัญญา มิใชเพียงแตตรวจใบรายงาน และเชื่อถือรายงานของผูควบคุมงานโดยมิได
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง อันเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาสาเหตุที่ไมออกตรวจสถานที่     
เปนเพราะเม่ือพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานแลว เห็นวางานจางแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ไมมี
ขอโตแยงใดๆ วา การถมดินไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดีหรือไม ทั้งสภาพพื้นดินเปนปา มีความสูงต่ําไมเทากัน 
ดินไมไดขาดหาย และตนไมใชผูเชี่ยวชาญ ไมอาจยืนยันวาปริมาณดินที่ถมถูกตองหรือไม จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําส่ังใหชดใชเงินดังกลาว  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงเปนที่รับกันวาในขณะผูรับจางกําลังปฏิบัติงานตามสัญญา ผูฟองคดี
ไมไดออกไปตรวจงานจาง เพราะไดพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานแลวเห็นวา ไมมีประเด็นขอสงสัยตาม   
ขอ ๔๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แตจากรายงานการ
ปฏิบัติงานของผูควบคุมงานไมมีการจดบันทึกเพื่อรายงานการปฏิบัติงาน วาในวันที่ผูรับจางเขาดําเนินการตามสัญญาจางมี
รถบรรทุกขนดินเขามาจํานวนก่ีคัน แตละคันบรรทุกดินจํานวนก่ีลูกบาศกเมตร เพราะการจดบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอยางละเอียดยอมทําใหรับทราบผลการปฏิบัติงานในแตละวันไดวาขณะน้ีไดถมดินไปแลวก่ีลูกบาศกเมตร อันจะเปน
พยานหลักฐานอางอิงเพื่อทําการตรวจสอบจํานวนดินในเบื้องตนไดวา๒  

23



DCD

MOPH Construction Commissioning Guidelines 2015                                                                           กองแบบแผน 2558 

 
การดําเนินงานของผูรับจางตามสัญญาจางคืบหนาและเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือไม ซ่ึงหากผูฟองคด ีใชความระมัด 
ระวังในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานก็จะเห็นขอสงสัยในการรายงาน การปฏิบัติงานและออกไปตรวจ
งานจางเพื่อดูวาการดําเนินงานเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด ในสัญญาหรือไม ทั้งขอเท็จจริงจากการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสํานักงานโยธาธิการจังหวัด  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ก็เปนหลักฐานยืนยันไดชัดเจนวาจํานวนดินที่ถมไมครบตามสัญญา ถือไดวาผูรับจางไมไดปฏิบัติตามสัญญา การตรวจรับ
การจางของคณะกรรมการตรวจการจางจึงไมเปนไปตามระเบยีบดังกลาว เน่ืองจากเปนการตรวจรับการจางที่ไมถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญา และหากผูฟองคดีเห็นวา ไมสามารถยืนยันปริมาณดินที่ถมถูกตองตามสัญญา โดยหนาที่
แลว ก็ควรที่จะดําเนินการแจงใหผูเชี่ยวชาญเขาตรวจสอบในการตรวจรับงานจางรวมได เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
แกรัฐ แตผูฟองคดีมิไดดําเนินการแตอยางใด  

พฤติการณของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําท่ีขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบท่ีถูกตองตามวิสัยและ
พฤติการณของบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจางท่ีจะตองใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใชให
เพียงพอไม จึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือกรมบัญชีกลางเห็นวา การคํานวณ
จํานวนที่ดินที่ขาดหายไป ของสํานักงานโยธาธิการจังหวัดโดยวัดขนาดของพื้นที่และวัดความสูงต่ําของดินเดิมกับดินถมโดยใช
กลองระดับ อาจมีความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากดินมีการบดอัดไมเทากัน โดยคิดเปนเงินสูงถึง ๒๑๒,๑๕๖ บาท อาจไมเปนธรรม
แกเจาหนาที่ จึงใหคณะกรรมการตรวจการจางรับผิดรอยละ ๖๐ ของความเสียหายตามที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดตรวจสอบความเสียหาย (๑๒๙,๑๖๔ บาท) โดยใหแตละคนรับผิดเปนสวนละเทาๆ กัน อันเปนการกําหนด 
คาสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึงระดับความรายแรง แหงการกระทําและความเปนธรรมแลว ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไดมีคาส่ัง
แจงใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท จึงชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่    
อ. ๕๘๓-๕๘๔/๒๕๕๔)  

คดีน้ีเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการท่ีดีใหกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะผูท่ีทําหนาท่ี
เปนกรรมการตรวจการจาง ซึ่งการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจการจางก็โดยมีเจตนารมณท่ีจะ ใหการ
ตรวจรับผลงานท่ีผูรับจางสงมอบวาถูกตองสมบูรณครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา อันเปน
ประโยชนตอราชการหรือไม คณะกรรมการตรวจรับงานจึงมีหนาท่ีตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานดวย
ความละเอียดถี่ถวน และใชความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน และ
ตรวจสอบงานจางใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจการจางจึงไม
เพียงแตตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานดวยความละเอียดถี่ถวนเทาน้ัน หากเห็นวารายงาน มีขอบกพรอง
หรือมีขอสงสัยจะตองออกไปตรวจงานจางเพื่อดูวาการดําเนินงานของผูรับจาง เปนไปตามรายละเอียดของสัญญาหรือขอ 
กําหนดในสัญญาหรือไม นอกจากน้ี หากเห็นวาไมมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานไดอยางครบถวน ก็ควรจะดําเนินการ
เพื่อใหผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆ เขามาตรวจสอบ เพราะการที่ราชการไดรับความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการไมใชความ
ระมัดระวังและไมตรวจสอบงานจางดวยความละเอียดรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ การทําหนาที่เปนกรรมการตรวจการ
จาง ยอมเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ที่กรรมการตรวจการจางจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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2. คําพิพากษาศาลปกครองที่นาสนใจ  
“ความลึกที่ระบุในสัญญา ถือเปนเพียงรายการประมาณราคากลาง  ผูวาจางตองจายคาจางตามจํานวนทีต่กลงกันไว” 
                                                                                           สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานศาลปกครอง 
                                                                                                                    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
                                                                                    คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๔๘/๒๕๕๔ 

สัญญาจางเหมากอสรางระบบประปาหมูบานคิดคาจางในลักษณะเหมารวมซ่ึงถือความสําเร็จของงานขุดเจาะบอนํ้า
บาดาล อันไดแก ปริมาณของนํ้าท่ีบรรจุไดเปนผลสําเร็จของงาน การท่ีผูรับจางขุดเจาะบอบาดาลจนไดปริมาณนํ้าตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาแลว แมวาจะไมไดความลึกของการขุดเจาะตามขอกําหนดของสัญญา ก็ตองถือวาผูรับจางทํางาน
แลวเสร็จครบถวนสมบูรณแลว สําหรับความลึกของการขุดเจาะท่ีระบุในสัญญาน้ัน ถือเปนเพียงรายการประมาณราคา
กลาง  เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดราคาจางเทาน้ัน มิไดมีความหมายเปนการแยกจางตามระยะความลึกของการ
ขุดเจาะแตอยางใด ดังน้ัน หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงมีหนาที่ตองจายคาจางใหแกผูรับจางตามจํานวนที่ตกลงกันไว   
ในสัญญาโดยมิอาจหักเงินคาจางจากภาระงานที่ผูรับจางทํานอยกวาที่ประมาณการไวได 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๔๘/๒๕๕๔ ระหวาง หางหุนสวนจํากัด จิตมาตตรัง (ผูฟองคดี) กับ องคการบริหารสวน
ตําบลคลองชีลอม ที่ ๑ หัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอมที่ ๒ หัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวน
ตําบลคลองชีลอมที่ ๓ ผูวาราชการจังหวัดตรัง ที่ ๔ (ผูถูกฟองคดี) 
เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง  

ก. สรุปคําฟอง 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทําสัญญาจางผูฟองคดีใหกอสรางระบบประปาหมูบาน ในวงเงิน 
๘๗๘,๐๐๐ บาท โดยขอสัญญากําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะส่ังใหผูฟองคดีทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยูใน
เอกสารสัญญาได หากงานพิเศษน้ันอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา รวมทั้งผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะส่ังใหผู
ฟองคดี เปล่ียนแปลงหรือแกไขรูปแบบและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญาน้ีดวย ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีเริ่ม
ทํางานกอสรางตามสัญญาโดยการขุดเจาะบอบาดาล หัวหนาสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม (ผูถูกฟองคดีที่ 
๓) ไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายสัญญาจาง โดยรายละเอียดวา ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตกลงเปล่ียนแปลง
จากการขุดเจาะบอบาดาลความลึกที่ ๑๕๐ เมตร เปนความลึกที่ ๕๖ เมตร ทําใหโครงการขุดเจาะบอบาดาลในวงเงิน 
๒๖๘,๙๕๐ บาท เปล่ียนแปลงเปนเงิน ๑๐๐,๔๐๘ บาท และตัดคาอุปกรณตางๆ จํานวน ๖ รายการ เปนเงิน ๒๒,๖๓๒ บาท 
โดยผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดลงลายมือชื่อในบันทึกขอตกลงดังกลาวแตอยางใด ตอมาผูฟองคดีไดสงมอบงานตาม
สัญญา ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระเงิน
คาจางใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท ซ่ึงเปนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จาย และหักคาปรับกรณีผูฟองคดีสงมอบงาน
ลาชา แตผูฟองคดีเห็นวาการหักเงินคาจางจํานวน ๑๖๘,๕๔๒ บาท ซ่ึงเปนคาขุดเจาะบอบาดาลที่ขาดไปจํานวน ๙๔ เมตร 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเปนธรรม ประกอบกับการที่ผูฟองคดีไดรับเงินคาจางลาชาเปนเวลา ๕๗ วันทําใหผูฟองคดีไดรับความ
เสียหาย จึงฟองคดีตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๒๑๘,๕๘๘ บาท พรอม
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  

ข. สรุปคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยที่ขอ ๑ และขอ ๔ ของสัญญาจางพิพาท กําหนดวา “ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลง
รับจางเหมาทําการกอสรางระบบประปาหมูบาน” และ “(สัญญาเปนราคาเหมารวม) ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับ
คาจางจํานวนเงิน ๘๗๘,๐๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ” ประกอบกับตามสัญญาดังกลาวคูสัญญาทั้งสองฝาย   
ตกลงกันใหผูรับจางขุดเจาะบอบาล จํานวน ๑ บอ ใหไดปริมาณนํ้าไมนอยกวา ๕ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คิดคาจาง ใน
ลักษณะเหมารวม ซ่ึงหมายความวา สัญญาจางถือความสําเร็จของงานขุดเจาะบอบาดาลใหไดปริมาณนํ้า ๕ ลูกบาศกเมตร   
ตอชั่วโมงเปนผลสําเร็จของงาน สวนความลึกของการขุดเจาะเปนเพียงประมาณการไวเทาน้ัน หากผูรับจางไดทําการขุดเจาะ
บอบาดาลไดนํ้า ๕ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ถือวาผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จครบถวนบริบูรณตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
ตามแบบแปลนทายสัญญา และขอกําหนดกับเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญาแลว ผูวาจางมีหนาที่ตองจาย
คาจางใหแกผูรับจางตามจํานวนที่ตกลงกันไว สําหรับสวนที่เก่ียวกับการขุดเจาะบอนํ้าบาดาลน้ัน สัญญาพิพาทกําหนดหลักการ
ไวกวาง ๆ วา ทําการขุดเจาะบอบาดาลใหไดปริมาณนํ้า ๕ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง จํานวน ๑ บอ สวนการกําหนดรายละเอียด
ตางๆ ไวในประมาณการคากอสรางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทําขึ้น ซ่ึงรวมถึงการกําหนดความลึกของการขุดเจาะวาไมนอยกวา 
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๑๕๐ เมตร จํานวน ๑ บอ ราคาคาวัสดุกอสรางตอหนวย ๑,๗๖๓ บาท เปนเงิน ๒๖๘,๙๕๐ บาท น้ัน เปนเพียงรายการ
ประมาณราคากลาง เพื่อประกอบการพิจารณาราคาจางเทาน้ัน มิไดมีความหมายเปนการแยกจางเปนระยะความลึกตามการ
ขุดเจาะแตประการใด สําหรับกรณีที่มีการทําบันทึกขอตกลงเพื่อเปล่ียนแปลงรายละเอียดการขุดเจาะบอบาดาลจากความลึก 
ที่ ๑๕๐ เมตร มาเปนความลึกที่ ๕๖ เมตร และตัดลดคางานลงไปเปนจํานวนเงินรวม ๑๙๑,๑๗๔ บาท น้ัน เม่ือทั้งผูฟองคดี
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดลงนามในขอตกลงดังกลาว กรณีจึงมิใชเปนการตัดทอนงานหรือเพิ่มงานตามขอกําหนดในสัญญา จึง
ไมอาจนํามาใชบังคับผูกพันคูสัญญาได และการที่ผูฟองคดียอมรับเงินคาจางบางสวนไปแลวก็ไมอาจถือไดวาผูฟองคดียอมรับ
ขอตกลงตามบันทึกดังกลาวโดยปริยายแตอยางใด  
  นอกจากน้ี แมวาขอ ๑๓ ของสัญญาจาง จะกําหนดใหผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจส่ังใหแกไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญาได และขอ ๑๔ ของสัญญาจะกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขรูปแบบและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญาโดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะก็ตาม แตเม่ือสัญญาจาง
พิพาทเปนการทํางานที่วาจางเหมาแลวเสร็จตามสัญญา มิใชเปนกรณีที่ผูควบคุมงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ส่ังใหผูฟองคดีแกไข
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามขอ ๑๓ แตอยางใด ประกอบกับขอกําหนดดังกลาวน้ี เปนเพียงสวนที่ใหอํานาจ      
ผูควบคุมงานในการแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการของการไมปฏิบัติตามเทาน้ันมิไดมีความหมายถึง
ขนาดวาหากผูรับจางทํางานแลวเสร็จโดยมีภาระการทํางานนอยกวาที่คาดคะเนไว จะตองลดเงินคาจางลงแตประการใด 
นอกจากน้ี การที่สัญญาทางปกครองมีลักษณะพิเศษที่ใหอํานาจคูสัญญาฝายปกครองสามารถแกไขสัญญาไดแตเพียงฝายเดียว 
โดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงน้ัน เปนขอกําหนดที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจของคูสัญญาฝายปกครอง
ในอันที่จะแกไขเพิ่มเติมขอสัญญาไดแตเพียงฝายเดียว ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษประการหน่ึงของทางสัญญาทางปกครอง แตการใช
สิทธิของผูวาจางดังกลาวตองอยูบนพื้นฐานหลักความจําเปนและความเปนธรรมตอคูสัญญา โดยคูสัญญาตองเคารพตอเจตนา
ของคูสัญญาตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา ตอเม่ือมีความจําเปนเพื่อใหบริการสาธารณะสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง
หรือมิใหประโยชนสาธารณะตองเสียไปเทาน้ัน คูสัญญาฝายปกครองจึงจะมีสิทธิแกไขสัญญาแตเพียงฝายเดียวได และการ
แกไขสัญญาขางตนตองคํานึงถึงดุลยภาพทางการเงินหรือความเปนธรรมตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึงดวย ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาการแกไขสัญญาโดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดเกิดขึ้นจากความจําเปน การแกไขเพิ่มเติมสัญญา โดยบันทึกขอตกลงที่ผูถูก
ฟองคดีที่ ๓ ทําขึ้น จึงไมมีผลใชบังคับกับผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีอํานาจที่จะปรับลดเงินคาจางจากผูฟองคดี และมี
หนาที่ตองคืนเงินคาจางที่ปรับลดลงไปจํานวน ๑๖๘,๕๔๒ บาท ใหแกผูฟองคดีดวย  
สําหรับประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาจางใหแกผูฟองคดีลาชาโดยอางเหตุเก่ียวกับขั้นตอนในการทําหนังสือหารือไปยัง
จังหวัดตรัง น้ัน กรณีดังกลาวเปนขั้นตอนการปฏิบัติภายในหนวยงานดวยกันเอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจนําเหตุผลขางตนมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนคูสัญญาได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ตามสัญญาโดยการชําระเงินคาจาง
ใหแกผูฟองคดีตั้งแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน คือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ชําระเงินคาจางใหแกผูฟองคดีในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงถือไดวาเปนการผิดนัดชําระหน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตอง
รับผิดชําระดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดการชําระหน้ีดังกลาวพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ของตนเงิน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท นับแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนเงิน ๕,๑๒๑.๘๕ บาท 
ใหแกผูฟองคดี 
 
3. ตัวอยางคดี ศาลปกครอง ที่นาสนใจ 
“หยุดงานไมแจงเหตุ   ฝนตก..เปนเหตุการณปกตติามฤดูกาล” 
                                                                                                                      www.athiwat.com 
                                                                   เกร็ดความรู - สรุปคําพิพากษา / คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ  
                                                                      คดหีมายเลขแดงที่ อ.303/2554 คดีหมายเลขดําที่ อ.796/2549 

                คดีน้ีปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 (กรุงเทพมหานคร) ไดทําสัญญาจางผูฟองคดีปรับปรุงซอยทาเรือจากถนน

รมเกลาถึงคลองสาม และจากถนนคุมเกลาถึงคลองส่ีตามสัญญา ลงวันที่ 1 เมษายน 2546 เปนเวลา 120 วัน ซ่ึงผูฟองคดี

จะตองเริ่มทํางานภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 กําหนดแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 แตผูฟองคดี

ทํางานแลวเสร็จชากวากําหนดเปนเวลา 185 วัน จึงถือวาผูฟองคดีผิดสัญญา ซ่ึงตามขอ 17 ของสัญญาผูฟองคดีจะตอง

ถูกหักเงินคาจางหรือเงินประกันหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนคาปรับวันละ 20,367 บาทกรณีมีปญหาที่จะตอง
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วินิจฉัยวา การที่ผูฟองคดีสงมอบงาน ตามสัญญาจางลาชาเกินกวาที่กําหนดตามสัญญามีสาเหตุมาจากผูฟองคดีหรือไม เห็น

วา จากหลักฐานบันทึกผลการทํางานของผูฟองคดีซ่ึงนายชางโยธาผูควบคุมงานไดบันทึกไว ฟงเปนที่ยุติวาผูฟองคดีไมเขา

ทํางานตามสัญญาทําใหระยะแรกตองเสียเวลาไปถึง 21 วัน สวนที่ผูฟองคดีอางวาชวงตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 20 เมษายน 

2546 ตํารวจทองท่ีและตํารวจทางหลวงไดมีประกาศขอความรวมมือผูประกอบการใหหยุดทําการขนวัสดุชวงเทศกาล

เช็งเมงและสงกรานตน้ัน ชอบท่ีผูฟองคดีจะแจงใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ทราบและขออนุญาตงดทํางานในชวงเวลาดังกลาว 

แตผูฟองคดีก็หาไดปฏิบัติดังกลาวไม ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุดังกลาวเพื่อใหตนพนผิดได และที่ผูฟองคดีอางวาไดเขา

ทํางานตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2546 เปนตนไปแลว ก็เปนเพียงการขนยายวัสดุ มากองไวบริเวณหนางานที่กอสรางเทาน้ัน

แลวหยุดงานไปอีก  

             โดยอางวาตองรอผลการทดสอบวัสดุ ที่จะนํามาทําการกอสรางถนน จนกระทั่งเม่ือทราบผลแลวจึงไดเขาทํางาน

อีกครั้งเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 ซ่ึงเปนชวงใกลเขาฤดูฝน ทั้งๆ ที่เปนหนาที่ของผูฟองคดีจะตองวางแผน และ

ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา ประกอบกับการทดสอบวัสดุจากหนวยงานที่เก่ียวของก็สามารถทราบผลไดทันที 

นอกจากน้ี กรณีบันทึกรายงานผลการทํางานของผูฟองคดีก็นาเชื่อวา ไดจัดทําขึ้นตามขอเท็จจริง และผูฟองคดีไดลงลายมือ

ชื่อหรือประทับตราบริษัทเปนหลักฐานไว โดยชอบแลว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา เหตุที่ผูฟองคดีทํางานลาชาจนผูถูกฟองคดี

ปรับคาจางเปนเพราะความผิดของผูฟองคดีเองที่ไมเขาทํางานตามสัญญาและเรงรัดการดําเนินงานตามแผนที่ ไดเสนอตอผู

ถูกฟองคดีที่ 1 ตอมา แมผูฟองคดีไดเขาทํางานอีกครั้งเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 ก็เปนชวงเขาฤดูฝน ซ่ึงเปนขอเท็จจริง

ที่ผูฟองคดีควรจะรูตั้งแตแรกแลว เพราะกอนท่ีผูฟองคดี จะเขาเสนอราคาตองมีการตรวจสอบและออกไปดูสถานท่ีท่ีจะ

ทําการกอสรางแลววามีสภาพอยางใด ดังน้ัน การท่ีฝนตกหนักทําใหนํ้าเร่ิมทวมในขณะท่ีสัญญายังเหลืออีก 35 วัน

นับตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 และตอเน่ืองจนผูฟองคดีไมสามารถทํางานตอไปได เปนผล

ใหผูฟองคดีตองทํางานลาชากวากําหนดเปนเวลา 168 วัน จึงเปนเหตุการณปกติตามฤดูกาลท่ีเกิดข้ึน มิใชเหตุสุดวิสัย

เพราะเกิดอุทกภัยตามท่ีผูฟองคดีอางแตอยางใด ผูฟองคดี จึงไมอาจอางเอาเหตุท่ีฝนตกนํ้าทวมบริเวณท่ีกอสรางมาเปน

อุปสรรคเพื่อขอตออายุสัญญาใหแก ผูฟองคดีออกไปอีก 168 วันได เพราะขัดตอมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกอง

สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว.165/2500 ลงวันที่ 21 ตลุาคม 2500 ขอ 2 (ก) การที่ ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไมตออายุ

สัญญาใหผูฟองคดีออกไปอีก 168 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน จึงเปนการใชดุลพินิจชอบดวยกฎหมายแลว โดย

ที่ตามขอ 132 ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 กําหนดวา ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติ

ตามสัญญา หรือขอตกลงไดและจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของ

วงเงินคาพัสดุหรือคาจางใหหนวยงานเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแต

คูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกกรุงเทพมหานคร โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครผอนปรน

การบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดปรับผูฟองคดีเปนเวลา 185 วัน วันละ 20,367 บาท 

เปนเงิน 3,767,895 บาท โดยผูฟองคดีเพียงแตมีหนังสือขอผอนปรนการบอกเลิกและยืนยันวาเม่ือนํ้าทวม ที่บริเวณกอสราง

ลดลงแลวจะทําการกอสรางตอไปใหแลวเสร็จ แตไมไดยินยอมเสียคาปรับดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ 1 โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งส้ิน อันจะทําใหผูถูกฟองคดีที่ 1 สามารถผอนปรน การบอกเลิกสัญญาไดตามขอ 132 ของขอบัญญัติขางตน หนังสือของผู

ฟองคดีดังกลาวจึงมิใชหนังสือขอผอนปรนการบอกเลิกสัญญาแตอยางใด ดังน้ัน เม่ือคาปรับที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 หักจากเงิน

คาจางจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่จาง คือ 407,326 บาท ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงตองบอกเลิกสัญญา เม่ือไมมีการยกเลิก

สัญญาจึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ปฏิบัติฝาฝนขอบัญญัติขางตนเสียเอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ปรับผูฟองคดีเปนเงิน 

3,767,895 บาท ซ่ึงเกินกวารอยละ 10 ของวงเงินคาจางที่ควรจะปรับได จึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงมีสิทธิ

ปรับผูฟองคดีไดเพียงเงินจํานวน 407,326 บาท และตองชําระคาจางสวนที่เหลือจากการหักคาปรับใหแก ผูฟองคดีเปนเงิน

จํานวน 3,665,934 บาท นับแตวันที่ 31 มีนาคม 2547 ซ่ึงเปน วันสุดทายของการครบกําหนดเบิกจายเงินเหล่ือมป เม่ือ
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ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไมไดชําระหน้ีและ หรือขอปฏิบัติการชําระหน้ี จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ 1 ผิดนัดชําระหน้ีตามมาตรา 204 

วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และตองชําระดอกเบี้ยระหวางผิดนัดอีกรอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิน 

3,665,934 บาท นับแตวันที่ 31 มีนาคม 2547 เปนตนไป จนถึงวันที่ชําระแลวเสร็จใหแกผูฟองคดีตามมาตรา 224 

วรรคหน่ึง  แหงประมวลกฎหมายดังกลาว 

 
 

 

4. ตัวอยางคดี ศาลปกครอง ที่นาสนใจ 
“กรรมการตรวจการจางตรวจงานผิดพลาดไมแลวเสร็จตามสัญญา ประมาทเลินเลออยางรายแรง” 
                                                                        คดีหมายเลขแดงที่ อ.233/2553 คดีหมายเลขดําที่ อ.609/2551 
                                                                    เกร็ดความรู - สรุปคําพิพากษา / คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่นาสนใจ  

                ผูฟองคดี (องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาก) ฟองวาไดทําสัญญาวาจางผูถูกฟองคดีใหกอสรางขยายเขต
ทอเมนประปาหมูบาน ชนิดทอพีวีซี ความยาว 1,700 เมตร โดยมีคาจางจํานวน 88,080 บาท ผูถูกฟองคดีไดกอสรางแลวเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานแลวออกใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 วาไดตรวจรับมอบงานแลว
เห็นวาถูกตองครบถวน ควรจายเงินใหผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดอนุมัติจายเงินคาจางจํานวน 88,080 บาท และผูถูกฟองคดี
ไดรับเงินดังกลาวแลว ตอมา ผูฟองคดีไดตรวจพบวา ผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา โดยขาดอยูอีก 
472 เมตร จึงแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแต ผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการกอสรางในสวนที่ยังทําไมครบตามสัญญา ผูฟองคดี
จึงวาจางผูรับจางรายใหมใหดําเนินการกอสรางทอเมนประปาที่เหลือระยะทาง 472 เมตร ซ่ึงผูรับจางรายใหมไดดําเนินการ
ครบถวนแลว ผูฟองคดีไดอนุมัติจายเงินคาจางใหผูรับจาง รายใหมจํานวน 22,660 บาท จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาให
ผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน 22,660 บาท พรอมดอกเบี้ย น้ันเห็นวา 

  แมคณะกรรมการตรวจการจางจะออกใบตรวจรับพัสดุ วาผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสรางตามสัญญาครบถวนแลว 
แตเม่ือปรากฏขอเท็จจริงตามบันทึกของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีแตงตั้งวา ผูถูกฟองคดีดําเนินการ
กอสรางไมแลวเสร็จเปนระยะทาง 472 เมตร กรณีจึงเปนขอเท็จจริงที่ยืนยันไดวาคณะกรรมการตรวจการจาง ไมดําเนินการ
ตรวจรับงานใหถูกตองครบถวนหรือเปนไปตามที่สัญญากําหนด จึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีไดสงมอบงานครบถวนตามขอ 
48 (4) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 ประกอบกับสัญญากอสราง
ดังกลาว มีคาจางเปนเงนิ 88,080 บาท อันจะเห็นไดวามีลักษณะเปนสัญญาจางทําของ ตามมาตรา 587 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนที่ผูถูกฟองคดีจะตองดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามสัญญา 
โดยผูฟองคดีมีหนาที่จะชําระคาจางเปนคาตอบแทน แตการที่ผูถูกฟองคดีกอสรางทอเมนประปาเพียง 1,228 เมตร ทั้งที่
สัญญาไดกําหนดไว 1,700 เมตร กรณีดังกลาวจึงไมอาจถือวาผูถูกฟองคดีไดปฏิบัติตามสัญญาครบถวน อันจะมีผลใหไดรับ
คาจางตามสัญญา และเหตุดังกลาวทําใหผูฟองคดีมีสิทธิเรียกเงินคาจางในสวนที่ผูถูกฟองคดียังไมไดดําเนินการตามสัญญาให
แลวเสร็จคืนจากผูถูกฟองคดีได ซ่ึงเม่ือผูฟองคดีไดจายเงินคาจางกอสรางทอเมนประปาที่เหลือใหแกผูรับจางรายใหม จํานวน 
22,660 บาท ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองคืนเงินอันเกิดจากการดําเนินการกอสรางไมครบถวน เปนเงินจํานวน 22,660 
บาท ใหแกผูฟองคดี สวนกรณีท่ีศาลปกครองช้ันตน เห็นวา ผูฟองคดีประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงไมอาจอาง
ความสําคัญผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงมาเปนประโยชนน้ัน เห็นวา ความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของผูฟองคดี ควรไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีควบคุมหรือกํากับดูแลและควรรับผิดอยางใดอยางหน่ึงจาก
การประมาทเลินเลออยางรายแรงน้ัน (น่ันถือเปนประเด็นที่นาสนใจ) ซ่ึงตองแยกสวนจากความรับผิดอันเกิดจากการ        
ไมปฏิบัติตามสัญญาใหครบถวนของผูถูกฟองคดีที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญาตอผูฟองคดีโดยหาใชกรณีที่จะกลาวอาง เพื่อ 
ใหผูถูกฟองคดีพนจากความรับผิดตามสัญญาน้ีไปได 
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5. ตัวอยางคดี ศาลปกครอง ที่นาสนใจ 
“กรรมการตรวจการจาง ... พนจากตําแหนงเพราะไมเครงครัดตอระเบียบ”  

(คอลัมนระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใหญบาน ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๖)กรกฎาคม ๒๕๕๕)  
นางสาวฐิติพร ปานไหม  

พนักงานคดีปกครองชํานาญการ  
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง  

การเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต เปนลักษณะตองหามของสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และมีผลทําให
นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖๔/๑ (๕) และมาตรา ๕๘/๔ ประกอบมาตรา ๕๘/๑ โดยหากมีขอสงสัยเก่ียวกับพฤติกรรมที่อาจสงผลทําให
ความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลง ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัย
โดยเร็วและคําวินิจฉัยของนายอําเภอถือเปนที่สุดตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคสอง  
ดังเชนคดีปกครองที่จะนามาเลาสูกันฟงในฉบับน้ี เปนกรณีที่รองนายกองคการบริหารสวนตําบล มีพฤติกรรมในทางทุจริตจาก
การเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจางกอสรางรั้วรอบที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล โดยมีผูรองเรียนวา การกอสราง
ดังกลาวไมเปนไปตามแบบที่กําหนดในสัญญาจาง โดยระยะความยาวของรั้วขาดหายไป ๘๕.๖๐ เมตร แตมีการเบิกจายเงินให
ผูรับจางครบตามสัญญาจางแลว นายอําเภอ (ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวาในการ
ตรวจรับงานจางดังกลาว รองนายกองคการบริหารสวนตําบล มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันมีผลทําใหมีลักษณะตองหามในการ
ดํารงตําแหนงหรือไม  

ตอมา นายอําเภอไดวินิจฉัยและมีคําส่ังใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (ผูฟองคดี) จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนคําส่ัง โดยยอมรับวาได
ตรวจสอบการจางจากรายงานของผูควบคุมงาน ไมไดทําการตรวจวัดหรือตรวจสอบงาน ตามสัญญา และจากการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนก็ไมพบวามีพยานหลักฐานใด ระบุวามีผูใดไดรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนอ่ืนในการดําเนินการ 
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลไดรับชดใชคาเสียหายแลว นอกจากน้ี คณะทํางานวิเคราะหเอกสารไมไดใหโอกาสทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน ดังน้ัน กระบวนการสอบสวนและคําส่ังใหพนจากตําแหนงจึงไม
ชอบดวยกฎหมาย  

คดีน้ีจึงมีประเด็นที่นาสนใจ ๒ เรื่อง คือ  
ประเด็นแรก การที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวา แมผูฟองคดีจะปลอยปละละเลย ไมปฏิบัติหรืองดเวนไม

กระทําการตามอํานาจหนาที่ในการตรวจรับงานจางกอสรางทําใหราชการเสียหายก็ตาม แตเม่ือไมมีพยานหลักฐานใดระบุวา มี
ผูใดไดรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนอ่ืนในการดําเนินการ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลไดรับชดใชคาเสียหายแลว 
จึงไมมีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอวา ผูฟองคดีมีเจตนาหรือจงใจหรือมีพฤติกรรมในทางทุจริต แตผูถูกฟองคดีเห็นวา การชดใช
เงินคืนไมถือวาความผิดส้ินสุด เพราะความบกพรองเสียหายและพฤติกรรมทุจริตน้ันยังคงอยู ประกอบกับผูฟองคดียอมรับใน
ชั้นสอบสวนวา เหตุที่เกิดเปนเพราะไมไดไปตรวจรับงาน แตเชื่อผูควบคุมงาน การสอบสวนจึงยังมีขอบกพรอง ไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหเอกสารที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมไว ซ่ึง
คณะทํางานฯ   เห็นวา  การที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ทําใหเกิดความเสียหาย   ถือไดวากระทําการทุจริต   
ดังน้ัน กระบวนการในการสอบสวนโดยเฉพาะการทําหนาที่ของคณะทํางานวิเคราะหเอกสาร ที่ทําหนาที่วิเคราะหเอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมไว จะตองใหโอกาสผูฟองคดี ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานหรือไม? ซ่ึงตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ วางหลักการสําคัญวา ในกรณีที่คําส่ังทางปกครอง อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะ
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน บทบัญญัติดังกลาวมีนัยสําคัญวา 
กอนท่ีเจาหนาท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองใดๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันชอบธรรมของ
คูกรณีมาใชบังคับ เจาหนาท่ีจะตอง ใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐานเพื่อปองกันสิทธิของตน โดยขอเท็จจริงท่ีคูกรณีมีสิทธิรับทราบจะตองเปนขอเท็จจริงสําคัญท่ี
เจาหนาท่ีจะใชเปนเหตุผลในการตัดสินใจออกคาส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของคูกรณีน้ัน และจะตองเพียงพอท่ีคูกรณี
จะสามารถโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนไดโดยเหมาะสมและครบถวนในสาระสําคัญ  
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ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นน้ีวา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดมีหนังสือแจงขอกลาวหาและสิทธิตางๆ ในการ
สอบสวนใหแกผูฟองคด ี และในวันที่ไปพบคณะกรรมการสอบสวนก็ไดมีการแจงขอเท็จจริงและเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดชี้แจง
แกขอกลาวหาอยางเต็มที่แลว จึงถือไดวาผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสโตแยงและแสดงพยาน  
หลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับการตรวจสอบ
ของคณะทํางานวิเคราะหเอกสารน้ัน เม่ือคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดังกลาวไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เพียงวิเคราะหขอมูลการ
สอบสวนและพยานหลักฐานตางๆ ในสํานวนคดีที่คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนและรวบรวมไวเทาน้ัน การทําหนาที่ของ
คณะทํางานจึงเปนเพียงการตรวจสอบและทบทวนการทําหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน โดยไมทําใหผูฟองคดีเสียเปรียบ
หรือไดรับความไมเปนธรรมในการสอบสวนแตอยางใด ดังน้ัน การดําเนินการสอบสวนผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย  

ประเด็นท่ีสอง การที่รองนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเปนกรรมการตรวจรับงานจางไมไดทําการตรวจวัด
หรือตรวจสอบงานจางตามสภาพความเปนจริง แตก็ไมไดรับประโยชนตอบแทนใดๆ อีกทั้ง องคการบริหารสวนตําบลไดรับการ
ชดใชความเสียหายแลว ถือเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม ?  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๔๘ วรรคหน่ึง กําหนด
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางโดยสรุปไดวา ใหตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ของผูรับจางและ
เหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ในกรณีมีขอ
สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนด และกรณีที่เห็นวา
ผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานประธาน
กรรมการบริหารผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี  
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในประเด็นน้ีวา แมความบกพรองสวนหน่ึงของการกอสรางอาจเปนผลมาจากการคํานวณความยาว
ของรั้วผิดพลาดมาตั้งแตการออกแบบและประมาณการการกอสรางของหัวหนาสวนโยธา และในขณะสํารวจสภาพพื้นที่จะ
พบวาเปนปาและเปนเนินสูงต่ําสงผลใหการวัดระยะความยาวไมแนนอนก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดียอมรับในชั้นสอบสวนวา 
ตรวจสอบงานจางจากรายงานของชางผูควบคุมงานเทาน้ัน โดยมิไดทําการวัดหรือตรวจสอบงานจางตามสภาพความเปนจริง 
ประกอบกับผูฟองคดีเปนผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ยอมตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของ และตองมีความระมัดระวัง  

ในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งหากไดตระหนักในบทบาทหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจางและผูบริหารซึ่ง
เปนผูแทนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีอาสาเขามาทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนสวนรวม โดยการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ อยางเครงครัดแลว ยอมตรวจพบความ
บกพรองในงานจางท่ีตนมีหนาท่ีตรวจรับตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏไดไมยากนัก และแมวานายกองคการบริหารสวนตําบล
จะนําเงินสวนตัวมาชดใชคืนใหแกองคการบริหารสวนตําบลแทนความเสียหายท่ีคํานวณไดแลวก็ตาม ก็มิอาจลบลาง
ความผิดหรือเปนผลใหผูฟองคดีไมตองรับโทษจากความผิดท่ีไดกระทําสําเร็จแลวแตอยางใด พฤติการณของผูฟองคดีจึง
เปนการละเลยตอหนาท่ีและจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ท้ังยังเปนการไมรักษาประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลท่ี
ตนมีหนาท่ีพึงกระทํา เปนผลใหผูรับจางไดรับประโยชนท่ีมิควรไดโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงมีเหตุนาเช่ือวา ผูฟอง
คดีมีพฤติกรรมในทางทุจริต  
ดังน้ัน คําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่อ. ๓๔๕/๒๕๕๕)  

ในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงหากไดตระหนักในบทบาทหนาที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจางและผูบริหารซ่ึงเปน
ผูแทนของประชาชนในพื้นที่ที่อาสาเขามาทําหนาที่ดูแลผลประโยชนสวนรวม      โดยการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ อยางเครงครัดแลว ยอมตรวจพบความบกพรองใน   
งานจางที่ตนมีหนาที่ตรวจรับตามขอเท็จจริงที่ปรากฏไดไมยากนัก และแมวานายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเงินสวนตัว
มาชดใชคืนใหแกองคการบริหารสวนตําบลแทนความเสียหายที่คํานวณไดแลวก็ตาม ก็มิอาจลบลางความผิดหรือเปนผลใหผู
ฟองคดีไมตองรับโทษจากความผิดที่ไดกระทําสําเร็จแลวแตอยางใด พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ และ
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ทั้งยังเปนการไมรักษาประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลที่ตนมีหนาที่พึงกระทํา เปนผลให 
ผูรับจางไดรับประโยชนที่มิควรไดโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงมีเหตุนาเชื่อวา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริต  
ดังน้ัน คาส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที ่อ. ๓๔๕/๒๕๕๕)  
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี นอกจากจะยืนยันหลักกฎหมายสําคัญเก่ียวกับขั้นตอน และวิธีการอันเปน
สาระสําคัญในการออกคําส่ังทางปกครองวา ขอเท็จจริงที่เจาหนาที่จะใชเปนเหตุผลในการตัดสินใจออกคําส่ังทางปกครองที่
กระทบสิทธิของคูกรณีน้ัน เจาหนาที่จะตองใหคูกรณีไดมีโอกาสทราบขอเท็จจริงน้ันอยางเพียงพอ และตองใหมีโอกาสได
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดไวแลว ยังมี
บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีในเรื่องการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางซ่ึงไมวาเจาหนาที่น้ันจะดํารงตําแหนงใด 
หากไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาวก็จําเปนตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบอยางเครงครัด และตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ของตนที่ตองรักษาผลประโยชนของสวนรวมหรือของราชการเปนสําคัญ ไมแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองหรือเปดโอกาสให
บุคคลใดแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายได 

 
 

6. ตัวอยางคดี ศาลปกครอง ที่นาสนใจ 
“ผูควบคุมงานจางใชดุลพินิจเปล่ียนแปลงงานจาง ... ผูรับจางรับผิดดวย” 

นางวชิราภรณ อนุกูล พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ  
กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร  

สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง  
ในการทําสัญญาจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน ถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในอันที่จะทําใหสัญญาจาง
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดอําหนาที่ของคณะกรรมการ ตรวจการจางไวในขอ 72 วาจะตองทําการตรวจการปฏิบัติงานของ   
ผูควบคุมงาน ผูรับจางและตรวจการจาง ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา และขอ 73 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของผูควบคุมงานที่จะตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาอายุสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการ
จาง และผูควบคุมงานยังมีอํานาจส่ังเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และหากผูรับจาง    
ขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานมีอํานาจส่ังหยุดกิจการน้ันชั่วคราวได  

ดังน้ัน เม่ือคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานมีอํานาจดังกลาว และไดใชอํานาจในการส่ังแกไข
เปล่ียนแปลงรูปแบบของงานตามสัญญาใหแตกตางไปจากแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด ในสัญญาและเกิดความ
เสียหายขึ้น คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานและผูรับจางจะตองรับผิด ในความเสียหายน้ันหรือไม ? เพียงใด ?  

ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยประเด็นดังกลาวไวอยางนาสนใจ  
กรณีผูฟองคดี (กรมทางหลวง) ไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดี (เอกชน) ใหซอมทางหลวงบริเวณที่ถูกอุทกภัย โดยผูถูกฟองคดีได
ใชเงินสดเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผูถูกฟองคดีไดทํางานตามสัญญาและสงมอบงานเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2546 
คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2546 ตอมาในระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางตามสัญญาพบวาทางหลวงดังกลาวถกูนํ้ากัดเซาะฐานรากสะพานชํารุดเสียหาย นายชางแขวงการทางจึงมีหนังสือ ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2547 แจงใหผูถูกฟองคดีทําการแกไขเน่ืองจากการที่สะพานพังเพราะผูถูกฟองคดีใชวัสดุที่ไมถูกตอง แตผู
ถูกฟองคดีเพิกเฉย จนกระทั่งสะพานไดพังทลายลงเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2547 ผูฟองคดีจึงทําการแกไขซอมแซมเองคํานวณ
คาใชจายเปนเงิน 1,900,000 บาท โดยไดยึดเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาคงเหลือเงินที่ผูถูกฟองคดีตองชดใชอีกจํานวน
เงินจึงขาดอยู 1,816,436 บาท จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวนดังกลาว  

คดีน้ีผูถูกฟองคดีโตแยงวา ปฏิบัติงานตามคําส่ังและภายใตดุลพินิจของผูควบคุมงาน เน่ืองจากมีอุปสรรคในการ
กอสรางบริเวณสะพานโดยนํ้าปาไหลหลากพัดเอากอนหินขนาดใหญมาทับถม RC. Box Culvert หรือทอระบายนํ้าส่ีเหล่ียม 
ทําใหทุบรื้อออกไมหมด และพบหินขนาดกวางไมสามารถขุดดินหรือเจาะเพื่อทําฐานรากสะพานได จึงไดแจงผูควบคุมงานและ
ไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานใหเปล่ียนแปลงรูปแบบได โดยไดปรับดินถมทับทอ RC. Box Culvert และกอสรางตอมอ   
ฐานรากแผและดาด ค.ส.ล. บนพื้นดินที่ปรับถม  

ผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดตามสัญญาจางดังกลาวหรือไม เพียงใด ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เอกสารแนบทาย
สัญญากําหนดใหทุบรื้อ RC. Box Culvert ซ่ึงผูฟองคดีไดกอสรางอยูเดิมในบริเวณใตสะพานที่จะทําการกอสรางออก กอนการ
กอสรางตอมอฐานรากของสะพาน และสรางสะพานพรอมทําดาด ค.ส.ล. ทองคลองใตสะพาน แตผูถูกฟองคดีไดกอสราง
สะพานโดยไมทุบรื้อทอ RC. Box Culvert ออกใหหมด แตไดปรับดนิถมทับทอ RC. Box Culvert และกอสรางตอมอฐานราก
แผและดาด ค.ส.ล. บนพื้นดินที่ปรับถม  
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ซ่ึงไมถูกตองตามแบบรูปรายการและขอกําหนดในสัญญา แมการกอสรางดังกลาวจะไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงาน
ของผูฟองคดีใหเปล่ียนแปลงรูปแบบกอสรางสะพานเปนตอมอแบบฐานรากแผได แตก็เปนการปฏิบัติงาน ตามคําส่ังของ       
ผูควบคุมงานที่ส่ังการไมถูกตองตามรูปแบบรายการ และขอกําหนดในสัญญาและไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาการสําหรับงาน
กอสราง ประกอบกับผูถูกฟองคดีตกลงทําสัญญารับจางทํางานซอมทางที่ถูกอุทกภัย ยอมทราบอยูกอนแลววาบริเวณที่
กอสรางมีปญหาอุทกภัยสูงตองกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานแหงหลักวิชาการ และตามแบบที่ผูฟองคดีกําหนดตามสัญญา 
เม่ือผูถูกฟองคดีทําการกอสรางสะพานไมถูกตองตามรูปแบบรายการ และขอกําหนดในสัญญาที่เก่ียวของกับความม่ันคง
แข็งแรงของสะพาน จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาและตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญา  

นอกจากน้ี แมผูควบคุมงานจะมีอํานาจส่ังเปล่ียนแปลงงานตามสัญญา แตการควบคุมงานกอสรางดังกลาวตองให
ผูรับจางปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาดวย เม่ือผูถูกฟองคดีไมทุบรื้อทอ RC. Box Culvert ออกใหหมดและกอสรางฐาน
รากแผของสะพานไมถูกตองตามรูปแบบรายการและขอกําหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
ของผูฟองคดีไดรับรองวาไดทุบร้ือทอ RC. Box Culvert หมดแลว และส่ังใหเปล่ียนแปลงจากแบบกอสรางแบบฐานเสา
ตอกมาเปนแบบฐานรากแผ จึงเปนการตรวจการจาง และควบคุมงานกอสรางไมเปนไปตามแบบรูปรายละเอียด จึงเปน
กรณีท่ีความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายเกิดข้ึนจากกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลง
งานตามสัญญา จึงถือวามีสวน ทําใหเกิดความเสียหายดวย ผูฟองคดีในฐานะผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการจางและ  
ผูควบคุมงาน จึงตอง รับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวย แตความเสียหายเกิดจากการท่ีผูถูกฟองคดี ซึ่งเปนผูมีอาชีพใน
การกอสราง ไมปฏิบัติตามรายละเอียดงานจางเหมาทําการซอมทางท่ีถูกอุทกภัยและรายการละเอียดตอทายสัญญา ซึ่ง
เปนสาเหตุหลักของการพังของสะพาน ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดในความเสียหายสวนใหญท่ีเกิดข้ึน  

คดีน้ีผูรับจาง (ผูถูกฟองคดี) กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานโดยผูฟองคดีจะตองรับผิดเพียงใด ? ผูสนใจ
สามารถศึกษาไดจากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 351/2556 และคดีน้ีเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่องรัฐเก่ียวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานวา แมระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะใหอํานาจ ในการส่ังเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควร ก็มิไดหมายความวาจะใชดุลพินิจ ไดตามอําเภอใจ เพราะการใชอํานาจดังกลาวยังตองอยูภายใตรูปแบบและ
รายละเอียดของสัญญา ดังน้ัน ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานจึงควรที่จะศึกษารูปแบบ
และรายละเอียดของสัญญาใหเขาใจชัดเจน นอกจากน้ี ในสวนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
จะตองแตงตั้งผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน ใชอํานาจหนาที่ของ
ตนดวยความระมัดระวังภายใตความรูความเชี่ยวชาญของตน  
(สานสัมพันธ) ผูควบคุมงานจาง /D:นุช 

 
 

7. ตัวอยางคดี ศาลปกครอง ที่นาสนใจ 
“ใชผลิตภัณฑไมตรงตามสัญญา ... แตขอคาเสียหายเพราะตรวจงานชา”  

จัดทาโดย นางสาววชิราภรณ คงกัลป พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ  
กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร  

สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง  
ในการดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางของสวนราชการ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได

กําหนดใหคณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ และใหทําการตรวจรับให
เสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด เม่ือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวา งานจางถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา ใหถือวาผูรับจาง สงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ัน แตถาเห็นวาผลงานที่สงมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดงวดหน่ึง ไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อ
ทราบหรือส่ังการ ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนา สวนราชการ
เพื่อพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาสวนราชการส่ังการใหตรวจรบังานจางน้ันไวจึงจะดําเนินการตอไป ทั้งน้ี ตามขอ ๗๒ (๓) (๔) 
และ (๕) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

กรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางบางคนไมตรวจรับงานจางเพราะเห็นวาผูรับจางมิไดใชผลิตภัณฑตามที่กําหนดไว
ในสัญญาจางหรือเอกสารแนบทายสัญญาจาง และมิไดมีการดําเนินการ เพื่อขอเทียบเทาคุณภาพของผลิตภัณฑกอน แตได
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ดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ แตภายหลังจากผูรับจางสงมอบงานและไดพิจารณาเทียบเทาคุณภาพผลิตภัณฑแลวจึงได
ตรวจรับงานจาง กรณีดังกลาวจะถือวาคณะกรรมการตรวจรับงานลาชา อันเปนเหตุใหตองรับผิดตอผูรับจางหรือไม  
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยกรณีดังกลาวไวโดยมีขอเท็จจริงสรุปไดวา ผูถูกฟองคดี (กรมการ
แพทย) ไดทําสัญญาวาจางผูฟองคดีกอสรางอาคาร ซ่ึงกําหนดใหผูฟองคดีตองติดตั้งวงกบกรอบบานประตูหนาตางใหแลวเสร็จ
ในการกอสรางงวดที่ ๑๓ และงวดที ่ ๑๔ ตามลาดับ โดยเอกสารแนบทายสัญญา ขอ ๕๕ กําหนดใหผูฟองคดีใชวงกบกรอบ
บานประตูหนาตางอะลูมิเนียม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไมถึง ๓ ราย จึง
ระบุใหผูฟองคดีใชผลิตภัณฑของ ๑๑ บริษัทที่กําหนดไว ตอมา ผูฟองคดีไดดําเนินการติดตั้งวงกบกรอบบานประตูหนาตาง
อะลูมิเนียมของบริษัท ม. ซ่ึงมิใชผลิตภัณฑที่ไดกําหนดไว และไดสงมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจการจางจํานวน ๘ คน 
เห็นควรตรวจรับงาน แตอีก ๔ คน ไมตรวจรับงาน เน่ืองจากไมไดใชผลิตภัณฑของ ๑๑ บริษัท ที่กําหนด แตภายหลังจากที่มี
การตรวจสอบคุณภาพวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมของผูฟองคดี วามีคุณภาพเทียบเทาตามเอกสารแนบทาย
สัญญา กรรมการตรวจการจาง ๔ คน จึงตรวจรับงาน ผูฟองคดีเห็นวาคณะกรรมการตรวจการจาง ๔ คน ที่ไมตรวจรับงาน   
ใชดุลพินิจบิดเบือนขอเท็จจริง ประวิงเวลาตรวจรับงานทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงขอใหศาลมีคาพิพากษาใหผูถูก
ฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๒๖๖,๙๓๔ บาท  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กอนที่ผูฟองคดีจะทําการกอสรางงานงวดที่ ๑๓ และ งวดที่ ๑๔ ผูฟองคดีไดยื่น

หนังสือขอใชวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมของบริษัท ม. ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑที่ระบุไวใน

ขอ ๕๕ ของเอกสารแนบทายสัญญา จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดขอใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเทาผลิตภัณฑที่ระบุไว ผูฟอง

คดีจึงตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ซ่ึงกําหนดใหตองมีการพิสูจนใหเปนที่เชื่อถือกอน สวน

ราชการจึงจะยอมรับวาเปนส่ิงของเทียบเทาได ตอมา คณะกรรมการตรวจการจางไดมีหนังสือหารือไปยังกองแบบแผน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุมงานวินัยและนิติการของผูถูกฟองคดี ซ่ึงเห็นวาผูฟองคดีใชวงกบกรอบบานประตู

หนาตางอะลูมิเนียมของบริษัท ม. ในการติดตั้งได แตในระหวางที่การเสนอขอใชวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียม  

ยังไมไดขอยุติ ผูฟองคดีไดเขาติดตั้งวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมโดยใชผลิตภัณฑของบริษัท ม. จนแลวเสร็จ และ

ไดสงมอบงานงวดที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และงวดที ่๑๔ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยคณะกรรมการ

ตรวจการจางมีความเห็นแบงเปน ๒ ฝาย คือ ฝายที่ ๑ กรรมการจํานวน ๘ คน เห็นควรตรวจรับงาน สวนฝายที่ ๒ กรรมการ

อีกจํานวน ๔ คน ไมยอมตรวจรับงาน และไดทําบันทึกความเห็นแยงโดยเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นมา

พิจารณาเทียบเทาคุณภาพวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมของผูฟองคดีตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๒๐ และหลังจากคณะกรรมการดังกลาวเห็นวา วงกบกรอบบานประตูหนาตางของผูฟองคดมีีคุณภาพเทียบเทาตามขอ ๕๕ 

ของเอกสารแนบทายสัญญา กรรมการตรวจการจางจานวน ๔ คน ที่ไมยอมตรวจรับงานในครั้งแรกจึงไดตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ 

และงวดที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒  

การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจางที่เกิดความลาชาจึงมีสาเหตุ ๒ ประการ ไดแก ประการที่หน่ึง การ

เสนอขอใชวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมของบริษัท ม. ไมเปน ไปตามขอ ๕๕ ของเอกสารแนบทายสัญญา และ

ประการที่สอง ผูฟองคดีลงมือติดตั้งวงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมโดยที่ยังไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ

การจาง และยังมิไดมีการดําเนินการพิสูจนคุณภาพเทียบเทาผลิตภัณฑตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ 

ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ ของเอกสารดังกลาว ซ่ึงเปนผลใหกรรมการตรวจการจางจํานวน ๔ คน ไมยอมตรวจรับงานและไดทํา

บันทึกความเห็นแยงไวเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพเทียบเทาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ดังน้ัน การที่กรรมการตรวจการ

จางจานวน ๔ คน ไมยอมตรวจรับงานและไดทําบันทึกความเห็นแยงไว จึงเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน

ขอ ๗๒ (๕) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไมอาจรับฟงไดวาคณะกรรมการตรวจการจาง

ตรวจรับงานลาชาเกินสมควร และความเห็นของกองแบบแผน และกลุมงานวินัยและนิติการก็เปนเพียงการตอบขอหารือจึงไม

มีผลผูกพันคณะกรรมการตรวจการจาง และไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ นอกจากน้ี แมวา   
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วงกบกรอบบานประตูหนาตางอะลูมิเนียมของบริษัท ม. จะเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม แตเม่ือ

เอกสารแนบทายสัญญาระบุใหใชผลิตภัณฑของบริษัท ๑๑ บริษัท ผูฟองคดีจึงตอง  

ปฏิบัติตามหรือดําเนินการขอเทียบเทาคุณภาพของผลิตภัณฑกอนการติดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ผูฟองคดีจึงอางไมไดวา

ปฏิบัติถูกตองตามสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี  

จากคําพิพากษาดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักการสําคัญในเรื่องเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ วา คณะกรรมการตรวจการจางมีอํานาจท่ีจะไมตรวจรับงาน

จางหากเห็นวาผูรับจางไมไดใชผลิตภัณฑตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา ถึงแมวาผูรับจางจะใชผลิตภัณฑท่ี

ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมแลว หรือเจาหนาท่ีภายในหนวยงานไดใหความเห็นวาสามารถใชผลิตภัณฑ

ดังกลาวไดแลว ก็ไมมีผลผูกพันใหคณะกรรมการตองยอมรับผลิตภัณฑดังกลาวแตอยางใด เน่ืองจากผูรับจางมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาและความเห็นดังกลาวก็เปนเพียงการตอบขอหารือไมถือวาเปน

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ซึ่งผูรับจางท่ีขอใชผลิตภัณฑอื่นนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว

ในเอกสารแนบทายสัญญาจะตองเสนอขอเทียบเทาคุณภาพของผลิตภัณฑตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสวนราชการ

แตงต้ังข้ึนจากผูชํานาญการหรือผูแทนของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และความเห็นของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนท่ีสุด

ในเร่ืองน้ัน หากคณะกรรมการยอมรับส่ิงของน้ันก็ให สวนราชการยอมรับวาเปนส่ิงของท่ีเทียบเทาได  
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กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง 

สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานศาลปกครอง 

สํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คูมือการจัดซื้อจัดจาง สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

คูมือการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สสอ.บานโคก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

คูมือการกํากับการควบคุมงานกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.2557 กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รายการกํากับการควบคุมงานกอสรางใหมีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.2557 กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.2553  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ที่ นร 0203/ว 132                                                                                    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
                                                                                                                ทําเนียบรัฐบาล  กทม.  10300 
 

2  กันยายน  2535 
 

เร่ือง  การใหขาวสารเกี่ยวกับงานกอสรางของทางราชการแกประชาชน 
 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

อางถึง  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 192 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2522 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบแผนปายรายละเอยีดงานกอสรางที่แกไขแลว 
   

                   ตามที่ไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ในกรุงเทพมหานคร มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  นั้น 
  บัดนี้ สํานักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ) ไดเสนอหลักเกณฑการให
ขาวสารเกี่ยวกับงานกอสรางของทางราชการแกประชาชนมาเพื่อเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ขางตน ดังนี้ 
  (1) ใหสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศที่
มีงานกอสราง ซ่ึงมีคางานตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป ติดตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางไว 
ณ บริเวณสถานที่กอสราง โดยกําหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาจางใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดทําและติดตั้งแผนปายดังกลาว 

 (2) แผนปายแสดงรายละเอียดเกีย่วกับงานกอสรางโดยปกติใหจัดทําตามแบบที่ไดสง
มาพรอมนี้ โดยใหมีรายละเอยีดในการประกาศ ดังนี้ คือ 

      (2.1) ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวง
ตราหนวยงานเจาของโครงการ 

      (2.2) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง 
                     (2.3) ปริมาณงานกอสราง 

       (2.4) ช่ือ ทีอ่ยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
       (2.5) ระยะเวลาการกอสราง 
       (2.6) วงเงนิกอสราง 
       (2.7) ช่ือของเจาหนาที่สวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
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  (3) สําหรับงานกอสรางที่ เปนการสรางทาง คลองหรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปาย
รายละเอียดงานกอสราวไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสรางอยางนอย 2 จุด 
  คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฝายสังคมและกฏหมายพิจารณาแลว 
เห็นควรอนุมัติหลักเกณฑการใหขาวสารเกี่ยวกับงานกอสรางของทางราชการแกประชาชน ตามที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยใหแกไขรายละเอียดของขอความในแผนปายตามขอ (2.5) เปน “ระยะเวลาเริ่มตน
และระยะเวาลาสิ้นสุด” เพื่อเปนขอมูลแสดงใหประชาชนไดทราบถึงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของ
โครงการที่แนนอน 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่ อวันที่  1  กันยายน  2535  อนุมัติตามความเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝายสังคมและกฏหมาย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)  นาวาอากาศเอก  โสภณ  สุวรรณะรุจิ 
         (โสภณ  สุวรรณะรุจ)ิ 

          เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 
 
 
กองนิติธรรม 
โทร. 2828150 
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