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คูมือการตรวจรับพสัด ุ
 

๑.  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเปนกระบวนการสําคัญมากประการหนึ่งเพ่ือใหการใชจายเงิน
งบประมาณเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งผูไดรับ  
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีความรู ความเขาใจในกระบวนการพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กําหนดไววาเปนอยางไร เพราะหากไมเขาใจหรือมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในหนาที่ความรับผิดชอบที่ตนไดรับการแตงตั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญได ดังนั้น เพ่ือใหผูไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความรู  
ความเขาใจตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองจึงขอนําสาระสําคัญของกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวของมาเสนอไวเปนแนวทางประกอบการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติ กา รจั ดซื้ อจั ดจ า งและการบริห ารพัสดุ ภาครั ฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
(เฉพาะบางสวน) 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสด”ุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ัง 
งานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 
 “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและ        
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการ
จางลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
งานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
 “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสราง
อ่ืนใด และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
ตออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย  
แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 
 “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรอืสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ
ซึ่งสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา
หรือสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน 
 “งานจาง ท่ีปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
เพ่ือเปนผูใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
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เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม  
การศกึษาวิจัย หรือดานอ่ืนท่ีอยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 
 “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสด ุ
  มาตรา 97 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขไมได เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได 
  (๑) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา 
  (๒) ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลง หากการแกไขนั้นไมทําใหหนวยงาน
ของรัฐเสียประโยชน 
  (๓) เปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ 
  (๔) กรณอ่ืีนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสด ุ
  องคประกอบ องคประชุม และหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
  ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะแตงตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม
ซึ่งไมใชผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุใหไดรับ
คาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๑๐๑ งานจางกอสรางที่ มีขั้นตอนการดําเนินการเปนระยะๆ อันจําเปนตองม ี          
การควบคุมงานอยางใกลชิด หรือมีเงื่อนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนาของงาน ใหมีผูควบคุมงาน 
ซึ่งแตงตั้งโดยผูมีอํานาจเพ่ือรับผิดชอบในการควบคุมงานกอสรางนั้น 
  การแตงตั้ง คุณสมบัติ และหนาที่ของผูควบคุมงาน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  คาตอบแทนผูควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ
ขอตกลง ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณี
ดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
  (๒) เหตุสุดวิสัย 
  (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
  (๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  หลักเกณฑและวิธีการของดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือขอตกลง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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  มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มี เหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตอไปนี้  ใหอยู ในดุลพินิจ 
ของผูมีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงกับคูสัญญา 
  (๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
  (๒) เหตุอันเชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบงานหรือทํางานใหแลวเสร็จได 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือขอตกลง 
  (๔)  เหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจพิจารณาไดเฉพาะในกรณี
ที่เปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบ 
ของหนวยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 
  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลงนั้นเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับ แลวแตกรณี หากคูสัญญาเห็นวา หนวยงาน 
ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย คูสัญญาจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาเสียหายก็ได 
ในการนี้  หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา 
เม่ือหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเปนเชนใดแลว หากคูสัญญายังไมพอใจในผลการพิจารณา 
ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญาตอไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดซึ่งอยางนอยตองกําหนดให
หนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาคาเสียหายและการกําหนดวงเงินคาเสียหายที่ตอง
รายงานตอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเกิดจากกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้
ในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญหรือผิดพลาดไมรายแรง หาทําใหสัญญาหรือขอตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางนั้น
เปนโมฆะไม 
  ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอยางที่ถือวาเปนสวนที่เปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผิดพลาดอยางรายแรง หรือที่ไมเปน
สาระสําคัญหรือเปนกรณผีดิพลาดไมรายแรงตามวรรคหนึ่ง 
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการนโยบายเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
  มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไมได
บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เฉพาะบางสวน) 
  ๑.๒.๑ องคประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
   (ก)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจาง (ระเบียบฯ ขอ ๒๕ (๕)) 
    ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
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หนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้ง 
เปนสําคัญ (ระเบียบฯ ขอ ๒๖) 
    ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืน 
รวมเปนกรรมการดวยก็ได แตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่ง 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
งานซื้อหรือจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
   (ข) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง 
    ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน 
ของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้ง 
เปนสําคัญ (ระเบียบฯ ขอ ๒๖) 
    ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวม
เปนกรรมการดวยก็ไดแตจํานวนกรรมการที่เปนบุคคลอื่นนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคณุวุฒิเก่ียวกับงานจางนั้นๆเขารวมเปนกรรมการดวย 
   (ค) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา (ระเบียบฯ ขอ ๑๐๕ (๔)) 
    ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้ง 
เปนสําคัญ และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูที่กระทรวงการคลังไดกูเงินจากตางประเทศ 
ใหมีผูแทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเขารวมเปนกรรมการดวย (ระเบียบฯ ขอ ๑๐๖) 
    ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวม
เปนกรรมการดวยก็ไดแตจํานวนกรรมการที่เปนบุคคลอื่นนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาทุกคนควรแตงตั้งผูชํานาญการ
หรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจางนั้นๆเขารวมเปนกรรมการดวย 
   (ง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
(ระเบียบฯ ขอ ๑๔๑ (๕)) 
    ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอ่ืน โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปน
สําคัญ (ระเบียบฯ ขอ ๑๔๒) 
    นอกเหนือจากกรณตีามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิที่เปน
บุคคลภายนอกในงานที่จางนั้นรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 
  ๑.๒.๒ องคประชมุของคณะกรรมการ มติ และการมีสวนไดเสีย (ระเบียบฯ ขอ ๒๗) 
   การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดย 
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ประธานกรรมการตองอยูดวยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐแตงตั้งประธานกรรมการคนใหมเปนประธานกรรมการแทน 
   มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการ
ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท 
   กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยง
ไวดวย 
   ประธานกรรมการและกรรมการ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือ
คูสัญญาในการซื้อหรือจางครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีสวนไดเสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
   หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
ในการซื้อหรือจางครั้งนั้น ใหประธานหรือกรรมการผูนั้นลาออกจากการเปนประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่ตนไดรับการแตงตั้งนั้น และใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่
เห็นสมควรตอไป 
 
  ๑.๒.๓ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

   (ก) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจางทั่วไป มีหนาที่ดังนี้ 

(ระเบียบฯ ขอ ๑๗๕) 

    (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวใน

สัญญาหรือขอตกลง 

    การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน 

    (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี

การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ

นั้นๆ ก็ได 

    ในกรณีจําเปนไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม

หลักวิชาการสถิต ิ

    (๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการให

เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

    (๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูขายหรือผูรับจาง 

ไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพรอมกับ 

ทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่  

๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ทราบ 

     ในกรณีที่เห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา

หรือขอตกลงใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ 



6 
 

    (๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวนตามจํานวน 

หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไว

เฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ 

เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงาน

ของรัฐที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

    (๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบ 

อยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น 

และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ  

นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

    (๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวจึงดําเนินการ

ตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณ ี

   (ข) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง มีหนาที่ดังนี ้(ระเบียบฯ ขอ 176) 

    (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอม 

ที่ผูควบคุมงานของหนวยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา

หรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน  

แลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

   (๓) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ 

ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไวเพ่ือเปนหลักฐานดวย 

   (๔) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ี

เห็นวาแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอย หรือไม

เปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 

และตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

   (๕) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่

ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

   (๖) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปรายการละเอียดและ

ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น 

และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยางนอย 

๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงาน

ของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 
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   ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม

ไมเปนไปตามรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาที่เพ่ือทราบและสั่งการ แลวแตกรณ ี

   (๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็น 

แยงไว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหตรวจรับ   

งานจางนั้นไวจึงดําเนินการตาม (๖)  

  (ค) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา มีหนาที่ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ ๑๗๙) 

   (๑) กํากับและติดตามงานจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

สัญญาหรือขอตกลง 

   (๒) ตรวจรับงานจางที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผูวาจาง หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไว

ในสัญญาหรือขอตกลง 

   (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาในวันที่ท่ีปรึกษานําผลงานมาสง และ

ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

   (๔) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว  

ใหรับงานจางที่ปรึกษาไวและถือวาที่ปรึกษาไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ท่ีปรึกษานําผลงานมาสง

แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกที่ปรึกษา  

๑ ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐ และรายงาน 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 

   ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนด

ในสัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจสั่ ง ใหแก ไขเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่ งงานตามสัญญา  

แลวใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณ ี

   (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาว

ทําความเห็นแยงไวแลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการให

รับผลงานนั้นไว จึงดาํเนินการตาม (๔)  

  (ง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

มีหนาทีด่ังนี้ (ระเบียบฯ ขอ ๑๘๐) 

   (๑) ตรวจใหถูกตองตามที่ระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง 

   (๒) ตรวจรับงาน ณ ท่ีทําการของผูวาจาง หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญา

หรือขอตกลง 

   (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานในวันที่ผูใหบริการนําผลงานมาสง และใหดําเนินการให

เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

   (๔) ในกรณีที่ผลงานบกพรองหรือไมเปนไปตามความประสงคของหนวยงาน 

ของรัฐอันเนื่องมาจากไมไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการทางสถาปตยกรรม และหรือวิศวกรรม  

ตองรีบแจงใหผูใหบริการดําเนินการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยเร็ว 
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   (๕) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว 

ใหรับงานไว และถือวาผูใหบริการไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูใหบริการนําผลงานมาสง แลวมอบ

แกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูใหบริการ ๑ ฉบับ 

และเจาหนาที่  ๑ ฉบับ เ พ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานให           

หัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 

   ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนด

ในสัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจสั่ ง ใหแก ไขเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่ งงานตามสัญญา  

หากคูสัญญาไมปฏิบัติตามมีอํานาจสั่งใหหยุดงานนั้นชั่วคราวได หรือรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณี 

   (๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาว 

ทําความเห็นแยงไวแลวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการให

รับผลงานนั้นไว จึงดาํเนินการตาม (๕)  

 

 ๑.๒.๔ อํานาจหนาที่ของผูควบคุมงาน (ระเบียบฯ ขอ ๑๗๗ –  ๑๗๘) 

  ในการจางกอสรางแตละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเปนระยะๆ อันจําเปนตอง 

มีการควบคุมงานอยางใกลชิด หรือมีเงื่อนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนาของงาน ใหหัวหนา

หนวยงานของรัฐแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง 

จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ

หนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐนั้น หรือขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่นของหนวยงาน

ของรัฐอ่ืน ตามท่ีไดรับความยินยอมจากหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นสังกัดแลวในกรณีท่ีลักษณะของ 

งานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือ 

เปนกลุมบุคคลก็ได 

  ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒ ิ

ไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ในกรณีจํ าเปนจะตองจางผู ใหบริการควบคุมงานกอสรางเปนผูควบคุมงาน  

ใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔ 

  โดยผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้  

  (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจาง

นั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง

แกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวชิาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมด

แลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงาน

จางกอสรางทันที 

  (๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญาม ี           

ขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด

ในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย            

ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบ

การบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางโดยเร็ว 

  (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 

พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพ่ือรายงานให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง 

และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาที่        

เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที ่

  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

วัสดุที่ใชดวย 

  (๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงาน   

แตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปน   

งานจางกอสรางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

 

 ๑.๒.๕ การปรบั การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายระยะเวลาสัญญา 

  (ก)  การปรับ 

  ขอ ๑๘๑ กรณีท่ีสัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดข้ึน

ใหหนวยงานของรัฐแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจาก

วันครบกําหนดสงมอบ และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ 

ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

  (ข)  การงดหรือลดคาปรบั หรือการขยายระยะเวลา 

  ขอ ๑๘๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือ

เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง ทําใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกําหนดเวลา        

แหงสัญญาได ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวให

หนวยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นไดสิ้นสุดลงหรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลา       
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ในภายหลังมิได เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจง 

หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  (ค)  การบอกเลิกสัญญา 

  ขอ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏวา

คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  

หากจํานวนเงนิคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ

บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสญัญาไดเทาที่จําเปน 

  (ง)  การประกันความชํารุดบกพรอง 

  ขอ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหวางท่ีอยูในระหวางระยะเวลารับประกัน

ความชํารุดบกพรอง ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบดูแล

บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีที่ไมมีผูครอบครองพัสดุหรือมีหลาย

หนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุด

บกพรองของพัสดุนั้น 

  ขอ ๑๘๕ ในกรณีท่ีปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของ 

การรับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนา ท่ีรับผิดชอบตามขอ ๑๘๔ รีบรายงาน            

หัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการแกไขหรือซอมแซมทันที พรอมทั้งแจงให      

ผูค้ําประกัน (ถาม)ี ทราบดวย 

  ขอ ๑๘๖ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๘๕ แลว กรณีที่สัญญาจะครบกําหนด

รับประกันความชํารุดบกพรอง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ เพ่ือปองกัน 

ความเสียหาย จากนั้นใหคืนหลักประกันสัญญาตอไป 

  (จ)  คาเสียหาย 

  ขอ ๑๘๗ กรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือ 

การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงนั้นเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับแลวแตกรณี หากคูสัญญา 

เห็นวาหนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย คูสัญญาจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใช

คาเสียหายก็ได ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑดังนี ้

  (๑) ใหคูสัญญายื่นคําขอมายังหนวยงานของรัฐคูสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก

วันที่ไดมีการบอกเลิกสัญญา 

 (๒) คําขอตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรอง และระบุขอเท็จจริงและเหตุผล     

อันเปนเหตุแหงการเรียกรองใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปดวย 

 (๓) หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้น 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคําขอ หากไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้น ใหขอขยาย

ระยะเวลาออกไปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไดไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกลาว 
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 (๔) ใหหนวยงานของรฐัแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และใหทําหนาที่

ตามขอ ๑๘๙ 

  (๕) ใหหนวยงานของรัฐแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือไปยังคูสัญญาเมื่อพิจารณา 

คํารองแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบดวยดับผลการพิจารณา 

  เมื่อหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเปนเชนใดแลว หากคูสัญญา 

ยังไมพอใจในผลการพิจารณาก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญาตอไป 

  ขอ 188 ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย” ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยใหแตงตั้ง

จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ

หนวยงานของรัฐท่ีเรียกอยางอ่ืน ภายในของหนวยงานของรัฐนั้น ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชน 

ในการพิจารณาวินิจฉันจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนอีกไมเกิน ๒ คนรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

  ขอ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหนาที่ดังนี ้

  (๑) ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงตามคํารองของคูสญัญา 

  (๒) ในกรณจีําเปนจะเชิญคูสัญญา หรือบุคคลที่เก่ียวของในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือ

ใหขอเท็จจริงในสวนที่เก่ียวของได 

  (๓) พิจารณาคาเสียหายและกําหนดวงเงินคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถามี) 

  (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาตาม (๑) ถึ ง  (๓) พรอมความเห็นเสนอ        

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

  การพิจารณาคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการวินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐตองชดใช

คาเสียหาย และมีวงเงินคาเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็น

เสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการรายงาน ใหเปนไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
 

 ๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจผูควบคุมงานและกฎหมายควบคุมอาคาร  

  1.3.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

  มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวง… 

  (๓) กําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 

  มาตรา ๘ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย  

การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวก 
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แกการจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

  (๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผูครอบครองอาคาร 

และเจาของอาคาร 

 

  1.3.2 กฎกระทรวงกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน 

ผูดําเนินการ ผูครอบครองอาคาร และเจาของอาคาร พ.ศ. 2561  

 ขอ ๔ ผูควบคุมงานมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้  

  (๑) อํานวยการหรือควบคุมการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

และการติดตั้งอุปกรณตางๆ ที่ใชประกอบอาคาร ใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

ที่ไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่พึงกระทําตามวิชาชีพ 

  (๒) อํานวยการหรือควบคุมใหมีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต 

รางกายหรือทรัพยสิน ในสถานที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และบริเวณขางเคียง 

ใหเปนไปตามแผนงาน ขั้นตอน และวธิีการที่ผูดําเนินการกําหนดไว 

 ขอ ๕ ผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ทั้งในสวนของงานถาวรและงานชั่วคราว และเสนอแผนงาน ขั้นตอน และวิธีการดังกลาวตอเจาของอาคาร 

  (๒) ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามแบบแปลนและ

รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

  (๓) ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามแผนงาน 

ขั้นตอนและวิธีการท่ีเจาของอาคารเห็นชอบตาม (๑) และตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

กําหนดไว จนกวาการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จ 

  (๔) เสนอแผนงาน ขั้นตอน และวิธีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย 

หรือทรัพยสิน ในสถานที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารและบริเวณขางเคียงตามมาตรการที่

ผูออกแบบกําหนดตอเจาของอาคารกอนนําไปดําเนินการ 

 

 ๑.๔ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  

  1.4.1 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 

เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสรางและการตรวจรับพัสด ุ

  1.4.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซอมความเขาใจ

เกี่ยวกับการงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)  
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  1.4.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กร มบั ญชี ก ล า ง  ด ว นที่ สุ ด  ท่ี  ก ค  ( ก ว จ )  0 40 5 .3 / ว 476  ล ง วั น ที่  ๓๐  กั นย ายน  ๒๕ ๖ ๒                         

เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับผูมีอํานาจอนุมัติแกไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ         

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

  1.4.4 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83 ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซอมความเขาใจ    

การบริหารสัญญากรณีที่ไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติดตอเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

  1.4.๕ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว108 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัต ิ

การดําเนินการภายหลังหนวยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)  

  1.4.๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง แนวทางการดําเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

  1.4.๗ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.๒/ว171 ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซอมความเขาใจ

เกี่ยวกับดําเนินการในชวงท่ีไดรับผลกระทบจากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

 

๒.  ขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจรับพสัด ุ

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  2.1 อาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ  

   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มี อํานาจหนาที่ตามขอ 1.2.3 (ก) - (ง)  แลวแตกรณ ี 

โดยสาระสําคัญคือตองตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้นหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว ตรวจรับใหถูกตอง

ครบถวนตามสัญญา ณ วันที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบ โดยปกติใหตรวจรับพัสดุใหแลวเสร็จโดยเร็ว กรณ ี

งานที่มีความยุงยากซับซอน จําเปนตองตรวจสอบทางเทคนิคใหตรวจรับใหเสร็จสิน้โดยเร็วท่ีสุด  

   สิ่งสําคัญ : การตรวจรับพัสดุกรณีเปนปญหา เชน พัสดุถูกตองแตไมครบถวน หรือสงมอบครบ

จํานวนแตไมถูกตอง พัสดุที่ ตองประกอบกันเปนชุด ส งมอบพัสดุไมตรงตามขอกําหนดในสัญญา  

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอรายงานตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยเรงดวน  

เพ่ือดําเนินการแจงคาปรับ สงวนสิทธิการเรียกคาปรับ บอกเลิกสัญญา และเรียกคาเสียหายเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบฯ ขอ ๑๘๑ - ขอ ๑๘๙ 

 

 



14 
 

   ขอพงึระวัง :  

   **  การตรวจรับพัสดุ ประธานคณะกรรมการตองอยูในที่ประชุมเสมอ และใหถือมติเอกฉันท

ขององคประชุม 

   ** การตรวจรับพัสดุ ใหคณะกรรมการฯ เรงรัดดําเนินการตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๑๓๐๕/ว๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่องระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสรางและ

การตรวจรับพัสด ุตามขอ ๑.๔.๑ 

   **  การปรับตามสัญญา หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง 

ใหรีบดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแต คูสัญญาจะมีหนังสือยินยอมเสียคาปรับใหพิจารณาผอนปรน    

 

  ๒.2 การตรวจรับพสัดุงานซื้อหรือจาง (ท่ัวไป) 

   2.2.1 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

    ๑) เจาหนาที่พัสดุ จัดสงสําเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จาง พรอมเอกสารประกอบ 

การตรวจรับ เชน ใบสงของ/ใบแจงหนี้ หนังสือสงมอบงาน แผนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุทําการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร ประกอบกับสิ่งของ/งานจางที่รับไว  

    ๒) กรณีการซื้อ หากเห็นวาสิ่งของที่รับไวนั้นครบถวนถูกตองตามสัญญาหรือขอตกลง 

ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทําใบตรวจรับพัสดุพรอมลงลายมือชื่อ เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบ 

การเบิกจาย 

     กรณีการจาง ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือ

ขอตกลง หากเห็นวาผูรับจางปฏิบัติงานครบถวนถูกตองเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลงใหคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุจัดทําใบตรวจรับพัสดุพรอมลงลายมือชื่อ เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย   

    ๓) เมื่อไดดําเนินการตาม ๒) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทํารายงานผล 

การตรวจรับพัสดุ เสนอตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผานกลุมงานคลังและพัสดุ เพ่ือดําเนินการ 

เบิกจายเงนิใหแกผูขาย/ผูรับจางตอไป 

 

   2.2.๒ การตรวจรับพัสดุกรณีเปนปญหา 

     ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ

ขอตกลงใหรายงานเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญผานกลุมงานคลังและพัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแลวแต

กรณ ี

  1) กรณีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบพัสดุ

ครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด 

  ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตอง

ใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ และตองแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบโดยเร็ว 

โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี ้

1.1) เมื่อพัสดุถูกตองแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุ

ถูกตองครบถวนเฉพาะจํานวนที่ถูกตองตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง  
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1.2) หลังจากตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว ใหมอบแกเจาหนาที่พัสด ุ

1.3) จัดทําใบตรวจรับพัสดุ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแก

ผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการ

เบิกจายจากคลัง และใหรีบรายงานใหเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบ 

1.4) แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันตรวจพบ  

แตทั้งนี ้ไมตัดสิทธิ์ของสํานักงานที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

    2) กรณีพัสดุท่ีประกอบกันเปนชดุหรือหนวย 

การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี ้

2.1 ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ 

ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงพัสดุนั้น 

2.2 รายงานใหเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบ 

2.3 แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ตรวจพบ  

    3) กรณีการไมยอมรับพัสดุ  

หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไวให

เสนอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหรับ

พัสดุนั้นไว ใหถือวาดําเนินการตามกรณ ี1) หรือ 2) 

       ท้ั งนี้  ใ ห คณะกรรมกา รตรวจรั บพั สดุ ดํ า เ นิ นการตร วจรั บตามระ เบี ยบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 

  

   2.2.3 เอกสารหลักฐานประกอบ ดังตอไปนี้  
     ๑)  รายงานผลการตรวจรับพัสดุ / ใบตรวจรับพัสดุ (ฉบับจริง) 
     ๒)  เอกสารสงมอบงานตามสัญญา/ใบสั่ง และเอกสารที่เก่ียวของของผูขาย/ผูรับจาง 
(ฉบับจริง) 
     ๓)  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     4)  สําเนาสัญญา/ใบสัง่ พรอมรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ (TOR)  
     ๕)  รายงานขอซื้อขอจาง และบันทึกตนเรื่องทั้งหมด  
     ๖)  สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ถามี) 
     7)  ภาพถาย (ถามี) 
  
  ๒.3 การตรวจรับพสัดุในงานจางกอสราง 

   2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

    1)  ผูรับจางสงงวดงานตามสัญญา (งวดงาน...) รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของใหกับ 
ผูควบคุมงาน 
    2)  ผูควบคุมงานตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตรวจปริมาณงาน ตรวจการติดตั้ง
วาถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญาหรือไม 
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     2.1) กรณถีูกตองครบถวนตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา  
       (ก) ผูควบคุมงานนําสงเอกสารขอสงงวดงานตามสัญญาและเอกสาร 
ที่เก่ียวของกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพรอมใหความเห็นเสนอตอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สําหรับงานกอสราง ผานกลุมงานคลังและพัสด ุ
       (ข) กลุมงานคลังและพัสดุจัดสงเอกสารขอสงงวดงานตามสัญญาและ
เอกสารที่เก่ียวของกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับงานกอสราง 
       (ค) เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับงานกอสราง แจง        
การสงมอบงวดงานตามสัญญาตอประธานและกรรมการทุกทาน 
      2.2) กรณไีมถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
       (ก) ผูควบคุมงานจัดทําบันทึกรายงานตอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
สําหรับงานกอสราง 
       (ข) ผูควบคุมงานแจงผูรับจางเพ่ือทราบและดําเนินการแกไขงานให       
เปนไปตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา 
     3)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานกอสราง รวมประชุมเพ่ือพิจารณาเอกสาร 
ติดตามความกาวหนางานกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน แกไขปญหาขอขัดแยงและอุปสรรคตางๆ รวมถึง
ตรวจบันทึกรายงานการกอสรางของผูควบคุมงาน เพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร็จตามขอกําหนดของสัญญา 
     4)  รายงานผลการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานจางกอสราง เสนอเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเบิกจายคาจาง 
     ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 

 
   2.3.2 เอกสารหลักฐานประกอบ ดังตอไปนี้  
     1) รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

๒) เอกสารสงงวดงานตามสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวของของผูรับจาง (ฉบับจริง) 
     3) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานจางกอสราง 
     4) สําเนาสัญญาจางกอสราง 
     5) สําเนาบันทึกรายงานการกอสรางของผูควบคุมงาน 
     6) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานจางกอสราง 
     7) ภาพถาย (ถามี) 

 
   2.3.3 กรณีมีการปรับเพิ่ม/ลดงาน หรือแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสัญญา  

 ในกรณีมีเหตุตองแกไขปรับเพ่ิมหรือลดงาน หรือมีการแกไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
สัญญา/แบบรูปรายการละเอียด ใหผูรับจางแจงเหตุดังกลาวเปนลายลักษณอักษรผานผูควบคุมงาน เพื่อให
ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมประชุมหารือ
สรุปความเห็นแลวเสนอรายงานตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
โดยใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 93 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามขอ 1.2.5 ของคูมือนี ้
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  ๒.4 การตรวจรับพสัดุในงานจางที่ปรึกษา 

   2.4.1 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
    สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญแตงตั้งขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานราชการของ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (และอาจมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก) รวมเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง 
ที่ปรึกษาโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
    ๑) ผูรับจางสงมอบงานตามงวด... ที่ระบุในเอกสารสัญญาจางท่ีปรึกษา 
    ๒) กํากับและติดตามงานจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา 
    ๓) กลุมงานคลังและพัสดุมีหนังสือแจงรายละเอียดการสงมอบงานมายังประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    ๔) ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความครบถวน  
ตรวจปริมาณงาน ตรวจความถูกตองของงานจางที่ปรึกษา ตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงประกอบ  
การตรวจรับพัสด ุณ ที่ทําการของผูวาจาง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง โดยคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาพิจารณาผลงาน ซึ่งที่ปรึกษาไดสงมอบงานตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร
สัญญาการจาง สามารถแบงออกเปน ๒ กรณ ีดังนี้ 
     4.1) กรณีไมมีการแกไขงาน 
      ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาผลงานแลวมีมติ 
ไมมีการแกไขงานจากที่ปรึกษา จะดําเนินการดังนี ้
      - ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการจัดทํารายงาน 
ผลการตรวจรับเสนอตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
      - ฝ าย เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุดํ า เนินการจั ดทํ า 
ผลการตรวจรับแจงตอที่ปรึกษาวางานที่ที่ปรึกษาสงมอบนั้น ถูกตองตามที่ระบุในเอกสารสัญญาจางที่ปรึกษา
     4.2) กรณีมีการแกไขงาน 
      ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาผลงานแลวมี     
มติการแกไขงานจากที่ปรึกษา จะดําเนินการดังนี ้
      - ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการจัดทํารายงาน 
ผลการตรวจรับเสนอตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหมีหนังสือแจงไปยังท่ีปรึกษาใหดําเนินการ
แกไขงาน 
      - ที่ปรึกษาดําเนินการสงงานที่ไดดําเนินการปรับแกไขแลว 
      - ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมเพ่ือพิจารณา 
ลงมติรับงานท่ีไดดําเนินการแกไขแลว  
      - ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการจัดทํารายงาน 
ผลการตรวจรับเสนอตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
      - ฝ าย เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุดํ า เนินการจั ดทํ า             
ผลการตรวจรับแจงตอที่ปรึกษา 
    ๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาว 
ทําความเห็นแยงไว แลวใหเสนอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหรับผลงานนั้นไว จึงดําเนินการเบิกจายตามระเบียบตอไป 
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    ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาดําเนินการตรวจรับ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 179 
 
   2.4.2 เอกสารหลักฐานประกอบ ดังตอไปนี้ 
     1) รายงานผลการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา 
     2) เอกสารสงมอบงวดงานตามสัญญา และเอกสารท่ีเก่ียวของของท่ีปรึกษา (ฉบับจริง) 
     3) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานขอจางสําหรับงานจาง 
ที่ปรึกษา 
     4) สําเนาสัญญาจางที่ปรึกษา 
     5) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 
 
  ๒.5 การตรวจรับพสัดุในงานจางออกแบบหรือจางควบคุมงานกอสราง 
   2.5.1 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

    1) ผูรับจางสงงวดงานตามสัญญา (งวดงาน...) รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของใหกับ 
เจาหนาที่พัสดุ 
    2) เจาหนาท่ีพัสดุสงเอกสารของผูรับจางใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร ตรวจผลงาน ปริมาณงาน วาถูกตองครบถวนตามขอกําหนดในสัญญาหรือไม 
      2.1) กรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เสนอรายงานผลการตรวจรับพรอมดวยเอกสารที่ รับไวตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ผานกลุมงานคลังและพัสดเุพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติเบิกจายคาจาง 
      2.2) กรณไีมถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของสัญญา 
             ในกรณีที่ผลงานบกพรอง หรือไมเปนไปตามความประสงคของหนวยงาน
ของรัฐ อันเนื่องมาจากไมไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการทางสถาปตยกรรม และหรือวิศวกรรม 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผลการตรวจรับพรอมดวยเอกสารที่รับไวตอเลขาธิการสํานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ผานกลุมงานคลังและพัสด ุเพ่ือรีบแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยเร็ว 
             สําหรับการจางควบคุมงานกอสราง ใหผูควบคุมงานจัดทําบันทึกรายงาน
ตอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา  
     3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานจางออกแบบหรือจางควบคุมงานกอสราง
รวมประชุมเพ่ือพิจารณาเอกสาร ติดตามความกาวหนาในงานออกแบบหรืองานกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน 
แกไขปญหาขอขัดแยงและอุปสรรคตางๆ รวมถึงตรวจบันทึกรายงานการกอสรางของผูควบคุมงาน  
เพ่ือใหงานออกแบบหรือกอสรางแลวเสร็จตามขอกําหนดของสัญญา 
         ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใด ไมเปนไปตามขอกําหนด 
ในสัญญาหรือขอตกลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี สั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาโดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางการและใหเปนไปตามเงื่อนไข 
ที่กําหนดในสัญญา หากคูสัญญาไมปฏิบัติตาม อาจสั่งใหหยุดงานนั้นชั่วคราว หรือรายงานหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี และแจงผูรับจางเพ่ือทราบและดําเนินการ
แกไขงานใหเปนไปตามขอกําหนดของแบบรูปสัญญา หรือการพิจารณาเพ่ือยกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่สัญญา
กําหนด 
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     4) หากกรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของสัญญา ใหรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ สําหรับงานจางออกแบบหรือจางควบคุมงานเสนอตอเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญผานกลุมงาน
คลังและพัสดุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติเบิกจายคาจาง 
     ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 180 

 

   2.5.2 เอกสารหลักฐานประกอบ ดังตอไปนี้  
     1) รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

2) เอกสารสงงวดงานตามสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวของของผูรับจาง (ฉบับจริง) 
     3) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานจางออกแบบหรือ 
จางควบคุมงานกอสราง    
     4) สําเนาสัญญาจางออกแบบหรือจางควบคุมงานกอสราง 
     5) สําเนาบันทึกรายงานการกอสรางของผูรับจางควบคุมงาน สําหรับงานจางควบคุม
งานกอสราง ซึ่งอยางนอยควรมีรายงานประจําวันในการควบคุมงานประกอบดวย 
     6) สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับงานจาง
ออกแบบหรือจางควบคุมงานกอสราง 
     7) ภาพถาย (ถามี) 
     หมายเหตุ เอกสารสงงวดงานตามสัญญาและเอกสารที่เก่ียวของของผูรับจางตาม ๒) 
เชน งานจางออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทําการของสํานักงานที่มีอยูเดิม เชน แผนงานและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน แบบสํารวจสภาพปจจุบันของงานแบบสถาปตยกรรม งานแบบวิศวกรรมโครงสราง งานแบบ
ตกแตงภายใน และงานระบบดานตางๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด ตลอดจนรายงานเอกสารการสํารวจสภาพปจจุบัน
ทั้งหมด รวมทั้งแบบนําเสนอ ๓ มิติ งานแบบสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน และงานทัศนียภาพทั้งภายใน
และภายนอกของอาคารที่ตองการปรับปรุง แบบพิมพเขียวที่พิมพจากกระดาษไขของงานดังกลาวฉบับสมบูรณ 
ภาพถายและหุนจําลอง เอกสารประมาณราคาหรือรายการประมาณราคากลาง รายการประกอบแบบ แบบท่ี
เปนไฟลดิจิตอล รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ (ถามี) เปนตน  
     ทั้งนี้ รายการตามตัวอยางดังกลาวจะเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอบเขต 
ของงานที่กําหนดไวในแตละงวดงานสําหรับงานจางนั้น 
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ภาพท่ี 1  แผนภาพกระบวนการตรวจรับพัสดุ (กรณีงานซื้อหรือจางท่ัวไปและงานจางที่ปรึกษา) 
 

  

กลุมงานคลังและพัสดุจัดสงเอกสารให

คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุผูตรวจรับพัสด ุ

ผูรับจางจัดสงมอบงาน                

ตามใบสง/สัญญา 

สงเอกสารผานกลุมงานคลังและพัสดุ 

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
นัดหมายวัน/เวลา/สถานที ่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
พิจารณาตรวจรับ           
ตามใบสั่ง/สญัญา 

รายงานผล 
การตรวจรับพัสดุ
พรอมระบุเหตุผล 

รายงานผลการ

ตรวจรับพัสด ุ

เลขาธกิารพิจารณา/ 
สั่งการ 

แจงผูรับจางทราบ 

ผูรับจางดําเนินการแกไข/
ปรับปรุงตามเหตุผล/

คําแนะนํา 

เบิกจายคาจางใหแกผูรับจาง 

ผาน ไมผาน 

สั่งรับ สั่งไมรับ 
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ภาพท่ี 2  แผนภาพกระบวนการตรวจรับพสัดุ (กรณีงานจางกอสราง) 
 

 

ผูรับจางจัดสงเอกสารขอสงงานตามงวด

งานของสัญญา 

สงเอกสารผานผูควบคุมงาน 

ผูควบคุมงานตรวจสอบเอกสาร
สงงาน/ 

เอกสารที่เก่ียวของ 

แจงผูรับจางทราบและ
ดําเนินการแกไข 

บันทึกรายงานตอประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
นัดหมายวัน/เวลา/สถานที ่

ผูควบคุมงานตรวจสอบเอกสารพรอมให

ความเห็นประกอบ 

กลุมงานคลัง

และพัสดุ

จัดสงเอกสาร

ใหเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
พิจารณาเอกสาร/ติดตาม

ความกาวหนา 

รายงานผล 
การตรวจรับพัสดุ
พรอมระบุเหตุผล 

รายงานผลการ

ตรวจรับพัสดุ 

เลขาธิการพิจารณา/ 
สั่งการ 

แจงผูรับจางทราบ 

ผูรับจางดําเนินการแกไข/
ปรับปรุงตามเหตุผล/

คําแนะนํา 

เบิกจายคาจางใหแกผูรับจาง 

ผาน ไมผาน 

สั่งรับ สั่งไมรับ 
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ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับองคประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

  

ตรวจรับพัสดุโดยเร็ว 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

(ครบองคประชุม) 

มติองคประชุม             

: เห็นวาไมถูกตอง 

มติองคประชุม              

: เห็นวาถูกตอง 

มติองคประชุม : เห็นวา

ถูกตองเพียงบางสวน 

มติองคประชุม        

: บางคนไมรับมอบ 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและสั่งการ 

สั่งการ 

สัญญาไมได

กําหนดเปน

อยางอื่น 

 
ทราบ 

(ตามมต)ิ 

รับพัสดุไว  

ถือวาสงมอบ

ถูกตอง ณ 

วันที่สง :  

สงมอบพัสดุ

ให จนท. 

ทําใบตรวจรับ 

อยางนอย ๒

ฉบับใหผูขาย/

ผูรับจาง ๑ 

ฉบับ และ 

จนท. ๑ ฉบับ 

รายงาน

หัวหนา

หนวยงาน 

ของรัฐ 

เพื่อทราบ 

 

รับไว

เฉพาะที่

ถูกตอง 

รายงาน

หัวหนา

หนวยงาน

ของรัฐ 

เสนอหัวหนา

หนวยงาน

ของรัฐ     

เพื่อสั่งการ 

ทําบันทึก

ความเห็น

แยง 

ใหรับ ไมรบั 

แจงคูสัญญา 

หมายเหตุ : การตรวจรับพัสดุ ใหคณะกรรมการฯ เรงรัดดําเนินการตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๑๓๐๕/ว๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่องระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสรางและ 

การตรวจรับพัสดุ ตามขอ ๑.๔.๑ 
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 2.6 การปรับ 
  2.6.1 ขั้นตอนปฏิบัติในการเรียกคาปรับ 
  1 )  เ ม่ือครบกํ าหนดระยะเวลาตามสัญญา หน วยงานตองจัด ทําหนั งสือ               
แจงเรียกคาปรับไปยังคูสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันครบกําหนด และ 
  2) เม่ือมีการสงมอบสิ่งของ/สงมอบงาน หนวยงานตองบอกสงวนสิทธิ์การเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 
  3) กรณีท่ีคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา ใหหนวยงานของรัฐ
พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  2.6.2 กรณีมีเหตุท่ีจะงดหรือลดคาปรับ หรือขยายระยะเวลาแกคูสัญญา 
  1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
  2) เหตุสุดวิสัย 
  3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
  4) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ทั้ งนี้  กรณีมี เหตุ เ กิด ข้ึนแลวคูสัญญาตองแจงหนวยงานเหตุภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง  
 
  2.6.3 หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีคูสัญญาของดหรือลดคาปรับ หรือ   
ขอขยายระยะเวลาสัญญา 
  1) ตรวจสอบวาขอเท็จจริงวาคูสัญญามีการแจงเหตุภายใน 15 วันนับถัดจาก       
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 
  2) จะตองเปนเหตุที่เกิดข้ึนจริงและพิจารณางดหรือลดคาปรับ หรือขยายระยะเวลา
สัญญา ไดไมเกินกวาจํานวนวันที่เหตุเกิดขึ้นจริงเทานั้น 
  3) พิจารณาวาคูสัญญาไดยื่นหนังสือในระหวางระยะเวลาตามสัญญาหรือไม  
หากยื่นภายในระยะเวลาตามสัญญา เปนกรณีขอขยายระยะเวลาสัญญา หากยื่นภายหลังจากลวงเลย
ระยะเวลาตามสัญญาและมีคาปรับแลว จะเปนกรณีการของดหรือลดคาปรับ 
 
  2.6.4 การคิดคาปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาปรับ = อัตราคาปรับ X 

มูลคาของสัญญาหรือ

ขอตกลง/พัสดุที่ยัง

ไมไดรับการสงมอบ 
X จํานวนวันที่ผิดนัด 
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  2.6.5 สรุปประเภทและอัตราคาปรับ 

 
  2.6.6 มูลคาของสัญญาหรือขอตกลง/พัสดุที่ยังไมไดรับการมอบ 

 

 

 

  

ประเภท อัตรา 
1. การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือนอกจาก
การจางที่ปรึกษา 

รอยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมได      
รับมอบ 

2. การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมด
พรอมกัน 

รอยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจางนั้น  
แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 

3. งานกอสราง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบตอ
การจราจร 

รอยละ 0.25 ของราคางานจาง 

4. กรณีจางที่ปรึกษา  รอยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจาง 

ประเภท อัตรา 
1. การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือนอกจาก
การจางที่ปรึกษา 

ราคาพัสดุที่ยังไมสงมอบ 

2. การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมด
พรอมกัน 

ปรับเต็มมูลคาของสัญญาหรือขอตกลง 

3. งานกอสราง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบตอ
การจราจร 

ปรับเต็มมูลคาของสัญญาหรือขอตกลง 

4. กรณจีางท่ีปรึกษา  ปรับเต็มมูลคาของสัญญาหรือขอตกลง 
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ภาคผนวก ก. 

แบบฟอรมใบตรวจรับพัสด ุ

(โดยใหใชแบบฟอรมที่กาํหนดในคูมือนี)้ 
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แบบฟอรมตรวจรับพัสดกุรณียืมเงิน (การจาง) 
 

                เลขที่ตรวจรับ         /          . 
วันที ่                           . 

ใบตรวจรับพสัดุ/ใบตรวจการจาง 

ตามที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดสั่งซื้อ/จาง                                                     .                                                    
โดยวิธ ี                 โดยซื้อ/จาง จาก                                                                                  .    
ตามคําอนุมัติวันที ่     .เดือน                 .พ.ศ.         และตามใบสั่งซื้อ/จางเลขที่                             .  
ลงวันที ่    .เดือน               .พ.ศ.         จํานวน                 บาท (                                       ) นั้น 

บัดนี้                                                                                                     .  
ไดทําการสงมอบ.                                                                                            เรียบรอยแลว  
เปนเงินทั้งสิ้น                     บาท  (                                                       ) ตามรายการสั่งซื้อ/จาง 
ดังกลาว                                                                         .                                            
.                   (กรณีสงมอบเกินกําหนดระยะเวลา โปรดระบุดวย)                         .                                            
ซึ่งผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวถูกตองแลว และเห็นควรรับไวใชในราชการตอไป  

 

ลงชื่อ                                       ประธานคณะกรรมการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการ 
              (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการและเลขานุการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
                     

เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือโปรดพิจารณา 
- เห็นชอบรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- ลงนามในแบบรายงานความสัมพันธเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน 
  ศาลรัฐธรรมนูญที่แนบมาพรอมนี้ 
 
                                                           (............................................) 

                                                                 ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสด ุ

เงินยืม สัญญายืมเลขที่         /           .           

. 
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แบบฟอรมตรวจรับพัสด ุ(การจาง) 
 

                เลขที่ตรวจรับ         /          . 
วันที ่                           . 

ใบตรวจรับพสัดุ/ใบตรวจการจาง 

ตามที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดสั่งซื้อ/จาง                                                     .                                                    
โดยวิธ ี                 โดยซื้อ/จาง จาก                                                                                  .    
ตามคําอนุมัติวันที ่     .เดือน                 .พ.ศ.         และตามใบสั่งซื้อ/จางเลขที่                             .  
ลงวันที ่    .เดือน               .พ.ศ.         จํานวน                 บาท (                                       ) นั้น 

บัดนี้                                                                                                     .  
ไดทําการสงมอบ.                                                                                            เรียบรอยแลว  
เปนเงินทั้งสิ้น                     บาท  (                                                       ) ตามรายการสั่งซื้อ/จาง 
ดังกลาว                                                                                                                       .                                            
.                                  (กรณสีงมอบเกินกําหนดระยะเวลา โปรดระบุดวย)                                  .                                            
ซึ่งผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวถูกตองแลว และเห็นควรรับไวใชในราชการตอไป  

 

ลงชื่อ                                       ประธานคณะกรรมการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการ 
              (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการและเลขานุการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
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แบบฟอรมตรวจรับพัสดกุรณียืมเงิน (การซื้อ) 
 

                         เลขที่ตรวจรับ         /          . 
วันที ่                           . 

ใบตรวจรับพสัดุ/ใบตรวจการซื้อ 

ตามที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดสั่งซื้อ/จาง                                                     .                                                    
โดยวิธ ี                 โดยซื้อ/จาง จาก                                                                                  .    
ตามคําอนุมัติวันที ่     .เดือน                 .พ.ศ.         และตามใบสั่งซื้อ/จางเลขที ่                            .  
ลงวันที ่    .เดือน              .พ.ศ.         จํานวน                  บาท (                                       ) นั้น 

บัดนี้                                                                                                     .  
ไดทําการสงมอบ.                                                                                            เรียบรอยแลว  
เปนเงินทั้งสิ้น                     บาท  (                                                       ) ตามรายการสั่งซื้อ/จาง 
ดังกลาว                                                                         .                                            
.                   (กรณีสงมอบเกินกําหนดระยะเวลา โปรดระบุดวย)                         .                                            
ซึ่งผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวถูกตองแลว และเห็นควรรับไวใชในราชการตอไป  

 

ลงชื่อ                                       ประธานคณะกรรมการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการ 
              (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการและเลขานุการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
                     

เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือโปรดพิจารณา 
- เห็นชอบรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- ลงนามในแบบรายงานความสัมพันธเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน 
  ศาลรัฐธรรมนูญที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 

                                                          (................................................) 

                                                                 ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสด ุ

เงินยืม สัญญายืมเลขที่         /           .           

. 
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แบบฟอรมตรวจรับพัสด ุ(การซื้อ) 
 

เลขที่ตรวจรับ         /          . 
วันที ่                           . 

ใบตรวจรับพสัดุ/ใบตรวจการซื้อ 

ตามที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดสั่งซื้อ/จาง                                                     .                                                    
โดยวิธ ี                 โดยซื้อ/จาง จาก                                                                                  .    
ตามคําอนุมัติวันที ่     .เดือน                 .พ.ศ.         และตามใบสั่งซื้อ/จางเลขที ่                            .  
ลงวันที ่     .เดือน              .พ.ศ.         จํานวน                 บาท (                                       ) นั้น 

บัดนี้                                                                                                     .  
ไดทําการสงมอบ.                                                                                            เรียบรอยแลว  
เปนเงินทั้งสิ้น                     บาท  (                                                       ) ตามรายการสั่งซื้อ/จาง 
ดังกลาว                                                                         .                                            
.                   (กรณีสงมอบเกินกําหนดระยะเวลา โปรดระบุดวย)                         .                                            
ซึ่งผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวถูกตองแลว และเห็นควรรับไวใชในราชการตอไป  

 

ลงชื่อ                                       ประธานคณะกรรมการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการ 
              (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
 

ลงชื่อ                                       กรรมการและเลขานุการ 
               (                                      ) 

 ลงวันที ่                                    . 
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ภาคผนวก ข. 

ตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ 
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ตัวอยางที่  ๑   

ตัวอยางการตรวจรับพัสดุ  

(สําหรับงานที่มีขอยุงยากหรือมีขอเท็จจริงหลายประเด็นที่จะตองเสนอหัวหนาสวนราชการ) 
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  โทร.     

ที่     ศร            /                                         วันท่ี                 

เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง           
 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  (ผานผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ) 
 

๑. เรื่องเดิม 
๑.๑ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ../....   

ลงวันที่ ......................... เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  ๑    

๑ . ๒  สํ า น ัก ง า น ศา ล ร ัฐ ธ ร ร ม น ูญ ไ ด ทํ า สัญญางานจ างออกแบบฯ กับบริษั ท 
............................... “ผูรับจาง” โดยมีกําหนดระยะเวลาการจางนับตั้งแตวันที่ . ...............  ถึงวันที่  
................ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาเลขที่ ..../.... ลงวันท่ี ................................ ระหวาง สํานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ “ผูวาจาง” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑  
  

 ๒. ขอระเบียบและสัญญา 
   ๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ขอ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

มหีนาที่ดังนี้ 

 (๑) ตรวจใหถูกตองตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง 
 (๒) ตรวจรับงาน ณ ที่ทําการของผูวาจาง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ

ขอตกลง 
 (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานในวันที่ผูใหบริการนําผลงานมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จ

สิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
 (๔) ในกรณีที่ผลงานบกพรองหรือไมเปนไปตามความประสงคของหนวยงานของรัฐอัน

เนื่องมาจากไมไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการทางสถาปตยกรรม และหรือวิศวกรรม ตองรีบแจงให
ผูใหบริการดําเนินการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยเร็ว 

 
/(๕) เมื่อตรวจ... 
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- ๒ - 
 

 (๕) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงาน
ไวและถือวาผูใหบริการไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูใหบริการนําผลงานมาสง แลวมอบแก
เจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูใหบริการ ๑ ฉบับ และ
เจาหนาที่ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐและรายงาน
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนด 
ในสัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคูสัญญา 
ไมปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดงานนั้นชั่วคราวได หรือใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา
เจาหนาที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณ ี

 (๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาว 
ทําความเห็นแยงไวแลวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการ
ใหรับผลงานนั้นไวจึงดําเนินการตาม  (๕) 
 

 ๒.๓ สัญญางานจางออกแบบ.................. สัญญาเลขท่ี ..../.... ลงวันท่ี............    

  ขอ ...........    

  ..........................(นําขอที่เก่ียวกับงวดงานการสงมอบ และรายละเอียดงานที่สงมอบ 

และขอสัญญาที่เก่ียวของกับขอเท็จจริงที่มีการเสนอ เชน การเสนอคาปรับ หรือการของดหรือลดคาปรับ 

ตามสัญญา).............................................................................................................................................. 

 

 ๓. ขอเท็จจริง 

๓.๑ บริษัท  ................  (ผูรับจาง) ไดมีหนังสือ ลงวันที่ .................. สงมอบงาน
................................................ ใหแกสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

๓.๒ เมื่อวันที่................คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางไดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรับงานตามที่ผูรับจางไดมาสงมอบ ณ ที่ทําการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

พรอมทั้งไดตรวจสอบรายละเอียดการสงมอบดังกลาวตามหลักฐานที่ตกลงกันไวดังที่ปรากฏในสัญญาฯ 

 โดยไดสงมอบ.......................(ระบุรายละเอียดที่ผูรับจางสงมอบตามเงื่อนไขของสัญญา).........................  เห็นวา 

ผูรับจางไดสงมอบงานใหแกสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ...............(ถูกตองครบถวน/ไมถูกตองครบถวนก่ีรายการ) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 

 ๔. ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางไดประชุม 

พิจารณาแลว มีความเห็นวา บริษัท ................ (ผูรับจาง) ไดสงมอบไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญาฯ  

จึงเห็นสมควรเบิกจายเงินใหแกบริษัท ...... .... ..... . (ผูรับจาง) เปนเงินท้ังสิ้น ..... ..... ..... ..... .. บาท 

(...................................บาทถวน) ตามสัญญาฯ ตอไป  

/จึงเรียนมา... 



33 
 

- ๓ - 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

         ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ 

                                                          (.........................................) 

                                                ตําแหนง.......................................... 
   

 ลงชื่อ...............................................กรรมการ             

                               (.........................................) 

                                                ตําแหนง............................................ 
 

  ลงชื่อ..............................................กรรมการและเลขานุการ    

    (.........................................) 

                                                ตําแหนง.............................................. 
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ตัวอยางที่  ๒   

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการตรวจรับพัสดุ (งานกอสราง) 
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ตัวอยางที่  ๓   

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการตรวจรับพัสดุ  (งานซื้อ – จาง ทั่วไป) 
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ตัวอยางที่  ๔   

ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการตรวจรับพัสดุ  (งานจางที่ปรึกษา) 
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ตัวอยางที่  ๕   

ตัวอยางการจัดทําใบตรวจรับพัสด/ุใบตรวจการจาง (กรณีท่ัวไป) 
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ตัวอยางที่  ๖   

ตัวอยางการจัดทําใบตรวจรับพัสด/ุใบตรวจการจาง (กรณีเงินยืม) 
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ตัวอยางที่  ๗   

ตัวอยางการจัดทําใบตรวจรับพัสด/ุใบตรวจการจาง (กรณีมีคาปรับ) 

 



คณะกรรมการจัดทําคูมือการตรวจรับพัสด ุ

------------------------- 

  

 ที่ปรึกษาคณะผูจัดทํา 

นายเชาวนะ ไตรมาศ     ที่ปรึกษา 

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 คณะผูจัดทํา 

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน     ประธานกรรมการ 

รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

นายอดิเทพ  อุยยะพัฒน     กรรมการ 

ผูเชี่ยวชาญดานคด ี

นางพรพิมล  นิลทจันทร     กรรมการ 

ผูเชี่ยวชาญดานบริหาร 

นางสาวสิริยา  หอมสุวรรณ    กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

นางพจนพร  ทวนทอง     กรรมการ 

ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ 

สิบตํารวจโท มนตรี  แดงศร ี    กรรมการ 

ผูอํานวยการกลุมงานนิติการ 

นายสุภัทร  แสงประดับ     กรรมการ 

ผูอํานวยการกลุมงานคดี ๕ 

นางสาวอริสา  ลิมปพนาทอง    กรรมการ 

เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญชํานาญการพิเศษ 



คณะกรรมการจัดทําคูมือการตรวจรับพัสด ุ

(ตอ) 

------------------------- 

 
นางก่ิงกาญจน  ศรีแกว     กรรมการและเลขานุการ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

นายฐิติพงศ  ฤกษเย็น     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญชํานาญการ 

นางสาวลีลาวดี  พิริยะตระกูล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ 

นายตามพล  กาญจนสุธา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นิติกรปฏิบัติการ 

นางสาวนลินรัตน  อโศกบุญรัตน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายวรินธิ์  ศรีพนัสกุล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวรัชนี  สุขศรีเพ็ง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นักวิชาการเงินและบัญช ี
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