
รวบรวมและเรียบเรียงโดย 

อาจารย์ณัฐนนท ์รัตนไชย

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

มูลนิธเิพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.)

ภาพรวมและทศิทางการบรหิารงานก่อสร้างในมหาวทิยาลยัของรฐั
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Q&A

ท าไมต้องมีการบริหารงานก่อสร้าง

➢ โครงการสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามก ำหนดเวลำ อยู่ภายใต้

งบประมำณที่ตั้งไว้ มีคุณภำพงานดี มีควำมปลอดภยั ได้หรือไม่ และ

อย่างไร

 สิ่งส าคัญใดที่ต้องบริหาร

➢ ทรพัยำกรที่มอียู่อย่างจ ากดั (คน เงนิ วัสดุ และเคร่ืองจักร)

➢ เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง เช่น BIM: 3D, 4D, 5D, 6D

➢ ควำมเสีย่ง (มาตรการหลีกเล่ียง ลด ถ่ายโอน และยอมรับ)

➢ ควำมปลอดภยั (Safety First VS ปลอดภัยไว้ก่อน)
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Award ?
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การบรหิารงานก่อสร้าง

Construction Management (CM)

Success

Time

Quality

Environment

Risk

Safety

Cost
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การบริหารงานก่อสร้าง
 การวางแผนงาน (Planning) WBS
- แผนงานท่ีใชค้วบคมุและติดตามการก่อสรา้ง เช่น Bar Chart, CPM

 การก าหนดระยะเวลางาน (Scheduling)

- ระยะเวลาและทรพัยากรท่ีใชด้  าเนินการในแตล่ะกิจกรรมของโครงการ
 การควบคุมและตดิตามงาน (Controlling and Monitoring) Plan V.S. Actual 
- การก ากบัและควบคมุงานก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงาน แบบรูป รายการก่อสรา้ง 
ความปลอดภยั และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ตลอดจนติดตามประเมินผล
 การก าหนดงบประมาณ (Budgeting) BOQ
- ตอ้งทราบว่าการท างานแต่ละขั้นตอนมีค่าใชจ้่ายเท่าไร เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน 
ค่าด าเนินงาน ค่าเครื่องมือ เครื่องจักรกล ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าอ านวยความ
สะดวก เป็นตน้
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การบริหารงานก่อสร้าง (ต่อ)
 การบัญชี (Accounting)

- การแสดงรายรบัและรายจ่ายของโครงการ ท าใหท้ราบสถานะทางการเงินในแต่ละ
ช่วงเวลา และเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

 การจัดองคก์ร (Organization)

- เป็นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของหน่วยงานในโครงการ

 การประสานงาน (Coordinating)

- การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในโครงการอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล ท าใหง้านราบรื่น ลดความขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดขึน้ได้

 การจัดการเอกสาร (Documentation)

- การจดัการเอกสารของโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ (ทัง้ภายในและภายนอก)
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การบริหารงานก่อสร้าง (ต่อ)
 การรายงาน (Reporting) Memo
- เป็นรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย แผนงาน ค่าใช้จ่าย
ปัญหาอปุสรรค (รายวนั สปัดาห ์หรอืเดือน) 
 การตัดสนิใจ (Decision Making)
- การตดัสินใจในการเลือกวิธีการด าเนินงาน วิธีแกไ้ขปัญหาอปุสรรคและข้อขดัแยง้
โตแ้ยง้ท่ีเกิดขึน้ในโครงการ อย่างรอบคอบ มีหลกัการและเหตผุล และมีความเสมอ
ภาคกนั
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เป้าหมายส าคญัทีต้่องการ VS ความเป็นจรงิ

ถูก

(ราคาเหมาะสม)

ดี

(มาตรฐาน)

เรว็

(แผนงาน)

ชา้กาก

แพง
เพอ้ฝัน

Normal“ถูก เร็ว ด”ี
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ประเภทของการใหบ้ริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
1. การตรวจงานก่อสร้าง (Inspection) ผูร้บัเหมารายเดียว มีหนา้ท่ีอยู่ในช่วงหลงัประกวดราคา 
และใชใ้นหน่วยงานของรฐั

2. การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervisor) ผูร้บัเหมามากกว่าหนึ่งราย มีหน้าท่ีอยู่ในช่วงหลัง
ประกวดราคา และใชใ้นงานของภาคเอกชน

3. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)

▪ เจา้ของโครงการขาดบคุลากรที่มีทกัษะ ความรู ้ความสามารถในดา้นการบริหารงานก่อสรา้ง มี
หนา้ท่ีตัง้แตช่่วงก่อนออกแบบ

▪ ประเภทการใหบ้รกิารพิเศษ คือ

- การส ารวจปริมาณงานและราคา (Quantity Surveyor)

- การบริหารโครงการ (Project Management) ส่วนใหญ่เจา้ของโครงการจะไม่มี
องคค์วามรูใ้นการด าเนินโครงการก่อสรา้ง ซึง่รวมถึงดา้นการตลาด การขาย การติดตอ่แหลง่เงินทนุ
และการติดต่อหน่วยงานของรฐั

หมายเหตุ อ้างอิงจาก คู่มือการแสดงขอบเขตและหน้าท่ีการให้บริการวิชาชีพการบริหารงาน
ก่อสรา้ง ว.ส.ท. (2540)9
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Work Breakdown Structure (WBS)

 Method by which a project is divided into tasks and 

subtasks.

Level

1 Program

2 Project

3 Task

4 Subtask

5 Work Package



WBS สนามบนิสุวรรณภูม ิ (Cont.)

S - ถมพื้น
T - ขดุร่องน ้า
U - ฝังท่อ
V - ราดยางมะตอย
X - รถบดถนน
Y - ตีเส้นทางเดินรถ

S T U Y

XV
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Steps to creating a CPM

ID Task Name Duration (Weeks) Predecessor

1 Prepare Drawings 5 -

2 Identify Tenants 6 -

3 Develop Prospectus 4 1

4 Procurement 3 1

5 Prepare Permits 1 1

6 Obtain Permits 4 5

7 Construction 14 4,6

8 Finalize Contracts 12 2,3

9 Tenants move in 2 7,8

Information for the project completion
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Steps to creating a CPM (Cont.)
Graphical Network
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Network Diagram 1

Steps to creating a CPM (Cont.)
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Network Diagram 2 (Critical Path)

Steps to creating a CPM (Cont.)
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Network Diagram for all ES, EF, LS, LF and Slack 

Steps to creating a CPM (Cont.)



ก่อสร้างอย่างไรไม่ตอ้งไปขึน้ศาล

1. ศึกษาเอกสารส าคัญ
1.1 สญัญาก่อสรา้ง, TOR, …
1.2 เง่ือนไขพิเศษ
1.3 แบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบ

2. รู้จักฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง : ในและนอกหน่วยงานก่อสรา้ง
Owner, Designer, Contractor, Consultant, CM, Supplier and Other

3. รู้จักสถานทีห่รือทอ้งถิน่ : คนและสภาพทอ้งถ่ิน
4. บนัทกึต่างๆ ทีม่ลีายมอืชื่อของผู้เกีย่วข้อง และจัดเกบ็ใหเ้รียบร้อย
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ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน

→ การไม่ตรวจสอบ Slump ของคอนกรตีพืน้ซึง่ใสส่ารหน่วงเวลาการเซ็ทตวั ท าใหค้อนกรตี
ไม่เซท็ตวัและมีก าลงัที่ 28 วนั ต ่ากวา่ 350 ksc ท่ีก าหนดไว้

 Owner มีสิทธิเรยีกชดใชค้วามเสียหาย “ไลเ่บีย้” (ปพพ. มาตรา 426)
คุณภาพของงานก่อสร้าง (Spec. : เชิงปริมาณ V.S. เชิงคุณภาพ)

→ Spec. ก าหนดใหพ้ืน้ปกูระเบือ้งจะตอ้ง “เรยีบ” และ “ไดร้ะดบั” 

 ตอ้งอา้งอิงมาตรฐาน ถา้ไม่มีก็ตอ้งตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร

กรณีตัวอย่าง

18



กรณีตัวอย่าง (ต่อ)

คุณภาพของงานก่อสร้าง (Spec. : เชิงปริมาณ V.S. เชิงคุณภาพ)

→ การขอเทียบเท่า เพ่ือความรวดเรว็ทนัเวลา

 ผูค้วบคมุงานไม่มีอ  านาจอนมุตัิ ตอ้งใหว้ิศวกรหรอืสถาปนิกผูอ้อกแบบอนุมตัิ
ความปลอดภยั

→ ตามกฎหมาย (กฎกระทรวงฯ) และขอ้สญัญา

 การละเวน้ละเลยในการอ านวยความปลอดภยัในเขตรบัผิดชอบถือเป็นขอ้บกพรอ่งรา้ยแรง 
(ภาระรบัผิดทัง้ทางแพ่งและอาญา)
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กรณีตัวอย่าง (ต่อ)

การจ่ายเงนิ

→ การกระท าซึง่จะก่อใหเ้กิดการเรยีกรอ้งขอเงินเพ่ิมโดยไม่ไดต้ัง้ใจ

 ผูค้วบคมุงานสั่งใหท้  าค า้ยนัใหแ้ข็งแรงเพ่ิมกวา่เดิม ทัง้ที่ของเดิมมีความแข็งแรงเพียงพอ 
ถกูตอ้งตาม Spec. ซึง่จะกลายเป็นงานเพ่ิมและเจา้ของงานตอ้งเสียเงินเพ่ิม

การวัดเนือ้งาน (มี / ไม่มี มาตรฐานการวดัเนือ้งาน)

→ งานทาสี Truss หากไม่มีการก าหนดวิธีการวดั อาจจะคิดเป็นเสน้รอบรูปคณูความยาว,
Gross Ares หรอืตอ่ช่วงความยาว

 ตอ้งพิจารณาวา่งานทาสีครอบคลมุเพียงใด เช่น การเบิกคา่ขดัสีเก่า, ค่านั่งรา้น20



กรณีตัวอย่าง (ต่อ)

ระยะเวลาการก่อสร้าง

→ ปัญหาท่ีมกัพบเสมอ คือ การขอตอ่ระยะเวลาและอาจจะรวมงานเพ่ิม

 ผูค้วบคมุงานตอ้งท าการบนัทกึเสมอ ส าหรบัเป็นหลกัฐานกรณี Unforeseen ซึง่ตอ้ง
พิสจูนก์นัจากบนัทกึท่ีมีความสมบรูณแ์ละสามารถใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งได้

การบอกเลิกสัญญา

→ การไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของวิศวกรเป็นอาจิณ การกระท าที่เสี่ยงอนัตรายหรอืความล่าชา้
ในการท างานอย่างมาก

 ผูค้วบคมุงานตอ้งจดัเก็บเอกสารจรงิ (Hard Copy) ส าหรบัการพิสจูนค์ดีในชัน้ศาล ซึ่ง
ตอ้งการ “ลายมือช่ือของผูท่ี้ตอ้งรบัผิด” เป็นส าคญั
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ข้อคิดทางการบริหาร

 ท าไมทพัเรือของโจโฉจงึแตกได้ ?
 ศิลปะในการใช้คนจากสามก๊ก ?
 ฮติเลอรไ์ดแ้บ่งคนออกเป็นกีป่ระเภท ?
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รวบรวมและเรียบเรียงโดย 

อาจารย์ณัฐนนท ์รัตนไชย

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

มูลนิธเิพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.)

การจดัท างบประมาณและก าหนดราคากลางงานก่อสร้างเบ ือ้งต้น
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต้องพิจารณา ดังน้ี

❑ ความต้องการทั่วไป

❑ รายจ่ายของโครงการ เช่น ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการ และ  

ค่าบ ารงุรักษา เป็นต้น

❑ รายรับของโครงการ

❑ แหล่งเงินทุนของโครงการ คือ เงินงบประมาณ เงินรายได้ หรือเงินส่วนใด

❑ ความเสี่ยงของโครงการ
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การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง



➢ การปฏบิตังิานด้านงบประมาณจ าเป็นต้องใช้ความรู้  ทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยเฉพาะการจัดท าแผนงบลงทุนและวิเคราะห์

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

▪ เร่ิมตั้งแต่กระบวนการวางแผนงบประมาณ กรอบวงเงินเบื้องต้น (Pre Ceiling) แผน

งบลงทุนเบื้องต้นและรายจ่ายประจ าขั้นต ่า (Fix Cost) การจัดท าค าของบประมาณ

การวางแผนการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบแผนงบประมาณ จนกระทั่ง

น าไปสู่กระบวนการจดัสรรงบประมาณ

▪ รวมถึงการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยการบันทึกข้อมูลรายการ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐผ่านระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของส านัก

งบประมาณ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์

รวมทั้งการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงกบัยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 
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การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง (ต่อ)



การบันทกึข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของส านักงบประมาณ เพ่ือน า ส่ง

ข้อมูลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(ระบบ GFMIS) ประกอบด้วย 3 ระบบ คอื

1) ระบบการจัดท างบประมาณ e-budgeting

2) ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB Evmis)

3) ระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ e-BGIS
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การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง (ต่อ)



อำ้งอิง

1. พระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มาตรา 4 มาตรา 40 และมาตรา 41)

2. ส านักงบประมาณ, “หลักเกณฑก์ารก่อหน้ีผูกพันข้ามปี ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ ์2552 แจ้ง

ตามหนังสอืส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร 0506/ ว 31 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562”

3. ส านักงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่ นขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จาก 

http://www.mua.go.th/users/budget/doc/MESRI64_Rules.pdf

4. ส านักงบประมาณ คู่มือการจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้ องต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ฉบับส่วนราชการ จาก http://www.mua.go.th/users/budget/b59_investments.html

5. ส า นักงบประมาณ คู่มือการจัดท า งบประมาณราย จ่ ายประจ า ปี งบประมาณ พ .ศ .  2564 จาก 

http://www.bb.go.th/

6. ส านักงบประมาณ สรุปขั้นตอนการบันทกึข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ e-budgeting

จาก http://www.bb.go.th/

27

การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง (ต่อ)
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ปัญหำกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจัดท ำและวิเครำะห์แผนควำมต้องกำรงบลงทุน

เบื้ องตน้ ดงันี้

1) ไม่มีการวิเคราะห์แผนการลงทุนที่คุ้มค่า

2) มหาวทิยาลัยจัดท าค าของบลงทุนเป็นจ านวนมากในช่วงเวลากระชั้นชิด ท าให้ขาดการ

ทบทวนและปรับลดงบลงทุนที่ไม่สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลอย่างจริงจัง ท าให้มีค าขอ

เกนิกรอบวงเงินลงทุนเป็นจ านวนมาก

3) การเสนอค าของบลงทุน โดยเฉพาะรายการครุภัณฑแ์ละรายการสิ่งก่อสร้างจะขึ้ นกับ

ความจ าเป็นตามนโยบายและเศรษฐกจิในช่วงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการสิ่งก่อสร้าง

รายการที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ จะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็น

รายจ่ายที่ต้องลงทุนสูง บางรายการต้องมีการด าเนินการข้ามปีท าให้ต้องมีการผูกพัน

งบประมาณ การพิจารณาต้องลงรายละเอียดเร่ืองแบบแปลนอาคารและแบบรูปรายการ

เพ่ือประเมนิราคาก่อสร้างที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
28

การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง (ต่อ)



ปัญหำกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจัดท ำและวิเครำะห์แผนควำมต้องกำรงบลงทุน

เบื้ องตน้ ดงันี้

4) มีบางส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังไม่ให้ความส าคัญ ในการประชุมรับฟังค าช้ีแจงการ

จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนและการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ โดยมกีารส่งข้อมูลล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการอื่นล่าช้าไปด้วย

5) มีบางส่วนงาน/หน่วยงาน จัดส่งแผนความต้องการงบลงทุนที่ไม่มีการทบทวนรายการ

และทบทวนงบประมาณ ส่งผลให้การจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน

เบื้องต้นของมหาวทิยาลัยที่ใช้เป็นข้อมูลเสนอขอตั้งกรอบงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน มี

วงเงินงบรายจ่ายลงทุนที่สงูมาก ท าให้การวิเคราะห์ตั้งงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มและ

สดัส่วนการเสนอขอตั้งงบลงทุนมากเกนิกรอบวงเงินที่ก าหนดและเกนิความจ าเป็น

29

การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง (ต่อ)



แนวทำงกำรแกไ้ขและพฒันำ ดงันี้

1) ควรมีคู่มือการปฏบิัติงานจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น

2) หน่วยงาน/ส่วนงานที่ต้องการเสนอรายการงบลงทุนสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ที่มีวงเงินงบประมาณ

สงู ควรด าเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการการเสนอโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้ องต้น 

(Conceptual Phase)

3) ส่วนงาน/หน่วยงานควรพิจารณาให้ความส าคัญกบัการจัดท าแผนงบลงทุนและรายละเอยีดในการ

เสนอของบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้รอบคอบและเป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

ส านักงบประมาณและความจ าเป็นอย่างแท้จริง

4) ควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ

ของแต่ละรายการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

5) ก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมและนโยบายในการควบคุมก ากบัดูแล ติดตาม เร่งรัด

การด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าแบบรูปรายการ การก าหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัด เจนและมี

ความพร้อมก่อนเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ30

การจดัท างบประมาณงานก่อสร้าง (ต่อ)



งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หมายถงึ งานก่อสร้าง และรวมถงึ งานร้ือถอน งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม

➢ ต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย

➢ ให้น าค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปค านวณหรือเทยีบหาค่า Factor F 

จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาค านวณกบัค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ ์

และวิธกีารที่ก าหนด

อำ้งอิง แนวทาง วิธปีฏบิัติ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖o

31

แนวทางและวธิปีฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง



32

เทียบบญัญติัไตรยางค์



33



งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หมายถงึ งานก่อสร้าง และรวมถงึ งานร้ือถอน งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม

➢ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่ อนไขและ

ข้อก าหนด

• ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างน้ัน

• การก่อสร้างในส่วนกลางใช้ฐานข้อมูลส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์

• กรณีไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

รายการน้ันในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง ที่มีระยะใกล้สถานที่

ก่อสร้างมากที่สดุออกไปตามล าดับ โดยใช้ราคาเฉล่ียซ่ึงไม่รวมค่าขนส่ง

อำ้งอิง แนวทาง วิธปีฏบิัติ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖o

34

แนวทางและวธิปีฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)



งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หมายถงึ งานก่อสร้าง และรวมถงึ งานร้ือถอน งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม

➢อัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้

ก าหนด ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลาง

งานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะเบียนผู้ประกอบการ

ก าหนด

• ถ้ามิได้ก าหนดอตัราค่าแรงงานส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง

ค านวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30-37 มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะค านวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ

เท่าใด ระหว่างร้อยละ 30-37 น้ัน ให้ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางที่จะ

พิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาด

แคลนของแรงงานส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้น

อำ้งอิง แนวทาง วิธปีฏบิัติ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖o35

แนวทางและวธิปีฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)



งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หมายถงึ งานก่อสร้าง และรวมถงึ งานร้ือถอน งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม

➢อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาก าหนดค่าดอกเบ้ียส าหรับการค านวณ

ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้

ค่าเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย 

3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณาโดยให้ก าหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ ยฯ 

เป็นเศษ ถ้าเศษถงึ 0.50 ให้ปัดขึ้น และถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง

อำ้งอิง แนวทาง วิธปีฏบิัติ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖o

36

แนวทางและวธิปีฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)



งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หมายถงึ งานก่อสร้าง และรวมถงึ งานร้ือถอน งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม

➢ ผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดท ารายการปริมาณงานและ

ราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย

➢การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะต้อง

ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้อง

กบัจ านวนเงินในแต่ละงวด โดยค านึงถงึความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

อำ้งอิง แนวทาง วิธปีฏบิัติ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖o

37

แนวทางและวธิปีฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)



งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หมายถงึ งานก่อสร้าง และรวมถงึ งานร้ือถอน งานปรับปรุง งานต่อเติม งานซ่อมแซม

➢คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง

➢องค์ประกอบ คือ ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นส าคัญ และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการ

แต่งตั้ งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความ

รับผิดชอบเป็นส าคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็น

กรรมการด้วย

อำ้งอิง แนวทาง วิธปีฏบิัติ และรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง, กรมบัญชีกลาง, ตุลาคม ๒๕๖o
38

แนวทางและวธิปีฏบิตั ิ
เก ีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)



รวบรวมและเรียบเรียงโดย 

อาจารย์ณัฐนนท ์รัตนไชย

คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

มูลนิธเิพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.)

พรบ.การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐

และกรณศีกึษา
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น าร่อง

1. กฎหมาย (เช่น กฎ ข้อบังคับ ระเบยีบ) ส่วนใหญ่ต้อง
มีหลักและข้อยกเว้น

2. “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

3. “กฎหมายไม่ได้หา้ม กส็ามารถท าได้” ส าหรับบุคคล
40
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Q&A

1. โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่

2. กรณีใดบ้างสามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสัญญาจ้าง

ได้และไม่ได้

การแก้ไขสญัญาจา้งในงานก่อสร้าง

42



นิยาม

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณปูโภค 

หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการ

กระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก

สร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างน้ันด้วย แต่มูลค่าของ

งานบริการต้องไม่สงูกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างน้ัน

43

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



เง่ือนไขท่ีส าคัญของสัญญา
 แบบรูป รายการประกอบแบบ ปริมาณงาน และราคา

 การจ่ายเงินล่วงหน้า

หลักประกนั

 การตรวจรับและการส่งมอบ

 การจ่ายเงินงวด

 การลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลา

 ค่าปรับ

 การประกนัความช ารดุบกพร่อง

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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หมวด ๙ การท าสัญญา

มำตรำ ๙๗ สญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ใน

กรณดีงัต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มอี านาจที่จะพิจารณาอนุมตัใิห้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้

หน่วยงานของรัฐเสยีประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณอีื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รัดกุมพอกใ็ห้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้

ความเหน็ชอบก่อนฯ
45

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



หมวด ๑๕ บทก าหนดโทษ

มำตรำ ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏบิัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ในการจัดซื้ อ

จัดจ้างหรือการบริหารพัสดตุามพระราชบัญญัตนิี้  กฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศที่

ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ ออกตามความใน

พระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่

สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

 ผู้ ใดเป็นผู้ ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ ง ผู้นั้นต้อง

ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผดิตามวรรคหนึ่ง

46

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



Q&A

1. โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่มีการขอขยายเวลางานก่อสร้างตาม

สญัญา หรือ เกดิความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน

2. เหตุผลใดที่สามารถน ามาใช้ขยายเวลางานก่อสร้างได้

3. อบุัติเหตุ กบั เหตุสดุวิสยั

สาเหตุส าคญัทีต้่องใชใ้นการขยายเวลางานก่อสร้าง

47



● ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 บัญญัติว่า

เหตุสุดวิสยั หมายความว่า เหตุใดๆ อนัจะเกดิขึ้นก็ดีจะให้ผล

พิบัติกด็ี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกนัได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ

หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตาม

สมควรอนัพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

● พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ได้ให้ค านิยามไว้สรุปว่า 

อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์อนัตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ 

หรือคาดคิดมาก่อน ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ สิน 

บุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาจบาดเจบ็ พิการ 

หรือรุนแรงถงึขั้นเสยีชีวิต 

48



เหตผุลส าคัญท่ีต้องมีการขยายเวลางานก่อสร้าง

ของภาครัฐ

1. กรณกีารชุมนุมทางการเมือง เช่น ปี พ.ศ. 2553 (45 วัน)

2. กรณนี า้ท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 (180 วัน)

3. กรณโีรคระบาด COVID-19 ปี พ.ศ. 2563 ( ? วัน)
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หมวด ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

 มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลา

ท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะ

พิจารณาได้ตามจ านวนวันที่ มี เหตุ เกิดขึ้ นจริง เฉพาะในกรณ ี

ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกดิจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เหตุสดุวิสยั

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด

ตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง50

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



51

ตัวอย่างการพิจารณาจ านวนวันที่จะขยายอายุสญัญา



Q&A

1. ประเดน็พิพาทเกี่ยวกบัอะไรบ้าง

2. ส่วนใหญ่ใครเป็นฝ่ายผิดสญัญาจ้างหรือพันธสัญญา

คดปีกครองเก ีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุ
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ท่ีมาของข้อพพิาท

 ไม่ไดป้ฎิบติัตำมสญัญำ

*สญัญำระหว่ำงเอกชนกบัเอกชน หรือ สญัญำระหว่ำงหน่วยงำนของรฐักบัเอกชน 

แบบและรำยกำรประกอบแบบไม่ชดัเจน

กำรท ำงำนไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย

*กำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยำ้ย ใชห้รือเปลี่ยนกำรใชอ้ำคำรโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย

ควบคุมอำคำรจะเป็นอย่ำงไร

กำรท ำงำนก่อใหเ้กิดควำมเดือดรอ้น ควำมเสียหำยต่อชีวิตและ

ทรพัยสิ์นของบุคคล

*ผูเ้สียหำยตำมกฎหมำยคือบุคคลใดบำ้ง

 ขอ้เรียกรอ้งต่ำงๆ ไม่ไดร้บักำรแกปั้ญหำโดยเร็ว53



๑. การจัดท าประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

๓. การอนุมัติสั่งซื้ อหรือสั่งจ้าง

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๕. การจัดท าสญัญา

๖. หลักประกนัซอง

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

อำ้งอิง สารบัญแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑-๑o หน้าที่ ๔๔๕-๔๕o

54

คดีปกครองเกี่ยวกบัการพัสดุ



 คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าเสนอราคาว่า การไม่

ยื่นส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ ซ่ึงเป็นเอกสารราชการที่ใช้ยืนยัน

ภมิูล าเนาของบุคคล และการยื่นหนังสอืรับรองของผู้ควบคุมงานที่มีการลบหรือแก้ไข

ข้อความส าคัญโดยมิได้ประทับตราของนิติบุคคลและลงช่ือก ากับ ซึ่ งถือเป็น

สาระส าคัญในการเข้าประกวดราคานั้น ไม่ถือเป็นข้อผิดพลาดเลก็น้อย และเป็นการ

ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ประกาศประกวดราคาก าหนดในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญ อนัมีผลท าให้ผู้เสนอราคารายอื่นได้เปรียบเสยีเปรียบ ซึ่งล้วนส่งผลให้ไม่

เข้าข้อยกเว้นที่จะน ามาพิจารณาผ่อนปรนไม่ตัดสิทธิเอกชนผู้ประกอบการในการเข้า

เสนอราคาได้

55

ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที่ อ.422/2561

การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีมีตใิหผู้ฟ้้องคดไีม่ผา่นการคดัเลอืกเบ ือ้งต้น จงึเป็นการกระท าท ีช่อบด้วยกฎหมาย



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดหีมายเลขแดงที ่อ.๑๑๙/๒๕๔๗

การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาว่าจา้งก่อสร้างอาคารของผูว้่าจา้งซ่ึงด าเนินการหลงัจากครบก าหนดเวลาแลว้เสร็จ
ตามสัญญานั้น แมจ้ะไม่ปรากฏว่ามีขอ้ก าหนดในสัญญาให้นับวนัแลว้เสร็จตามสัญญาเดิม แต่เน่ืองจาก
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาเดิม
ในการพิจารณาตรวจรับงาน ผูว้า่จา้งยอ่มตอ้งพิจารณาจากเง่ือนไขของสัญญาเดิมและสัญญาท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
เป็นสาระส าคญั ดงันั้น เม่ือมีการท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมหลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาเดิมจึงจะถือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาตามวนัส้ินสุดสัญญาเดิมไม่ได ้ฉะนั้น ระยะเวลาตั้งแต่ก าหนดเวลาส้ินสุดตามสัญญาเดิมจนถึงวนัท่ีมี
การแกไ้ขสัญญา ผูรั้บจา้งจึงยงัคงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาในช่วงเวลานั้นได ้โดยถือว่าวนัท่ีมีการ
แกไ้ขสญัญาเป็นวนัส้ินสุดสญัญาท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ผูว้่าจา้งจึงมีสิทธิปรับผูรั้บจา้งไดต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขสัญญาจนถึงวนัท่ีมีการส่งมอบงานงวด
สุดทา้ย การท่ีผูว้่าจา้งปรับผูรั้บจา้งโดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตาม
สญัญาจา้งเดิมจนถึงวนัแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาไวด้ว้ย จึงเป็นการปรับท่ีไม่ถูกตอ้ง ผูว้า่จา้งจึงตอ้งคืนเงินค่าปรับ
ส่วนท่ีหกัไวเ้กินใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง รวมทั้งตอ้งชดใชค่้าเสียหายเป็นดอกเบ้ียในตน้เงินดงักล่าว

56



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดหีมายเลขแดงที ่อ.๗๙/๒๕๔๘

ผูรั้บจา้งไม่สามารถท าการก่อสร้างไดเ้น่ืองจากมีท่อเมนประปาวางอยูต่ลอดแนวก่อสร้าง เม่ือผูรั้บจา้งไดมี้
หนังสือแจง้ ผูว้่าจา้งให้ด าเนินการแกไ้ข และขอขยายระยะเวลาออกไป กรณีจึงถือไดว้่าผูรั้บจา้งได้แจง้
เหตุขดัขอ้งและขอขยายระยะเวลาตามขอ้ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว้
เม่ือปรากฏว่าผูว้่าจา้งใช้เวลาในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนานถึง ๒๘ วนั กรณีจึงถือเป็นความ
ล่าชา้อนัเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผูว้า่จา้งท่ีไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้างได ้แมใ้นสัญญา
จา้งจะไม่ไดก้ าหนดเร่ืองการส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้างไว ้แต่ผูว้่าจา้งในฐานะผูรั้บผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ดงักล่าวยอ่มมีหนา้ท่ีจดัเตรียมพื้นท่ีใหพ้ร้อมส่งมอบเพื่อใหผู้รั้บจา้งท าการก่อสร้างตามสญัญา
ดงันั้น ผูว้่าจา้งจึงตอ้งขยายระยะเวลาให้แก่ผูรั้บจา้งและตอ้งคืนค่าปรับใหแ้ก่ผูรั้บจา้งตามจ านวนวนัท่ีความ
ล่าชา้ในการส่งมอบงานเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของผูว้า่จา้ง
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แมว้า่ในระหว่างท่ีผูรั้บจา้งท างานตอกเข็ม จะไม่สามารถท างานในส่วนอ่ืนได ้เพราะงานก่อสร้างอาคารใน
ส่วนอ่ืนจะท าไดก้็ต่อเม่ืองานตอกเสาเข็มเรียบร้อยแลว้ และผูรั้บจา้งตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขสัญญาให้ลด
งานตอกเขม็กต็าม
เม่ือมีการแกไ้ขสัญญาแลว้ ผูรั้บจา้งจึงไม่ตอ้งท างานตอกเข็มอีกต่อไป ดงันั้น เวลาท่ีผูรั้บจา้งจะใชท้ างาน
ส่วนอ่ืนท่ีมิใช่งานตอกเข็มยงัคงเท่าเดิมไม่เปล่ียนแปลง จึงไม่มีเหตุท่ีผูว้่าจา้งจะตอ้งขยายระยะเวลาท างาน
ตามสญัญาออกไป ดงันั้น เม่ือครบก าหนดเวลาตามสัญญาแลว้ผูรั้บจา้งยงัท างานไม่แลว้เสร็จ และผูว้า่จา้งได้
มีหนงัสือแจง้สงวนสิทธิปรับไวแ้ลว้
ผูรั้บจา้งจึงตอ้งช าระค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการส่งมอบงานล่าชา้กว่าก าหนดเวลาตามสัญญา โดยผูว้่าจา้งมี
สิทธิหกัเอาเงินค่าปรับออกจากเงินค่าจา้งท่ีคา้งจ่ายได้
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ในการด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญา แมเ้อกชนผูรั้บจา้งควรจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานตาม
สมควรกต็าม
หากขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่เอกชนผูรั้บจา้งสามารถด าเนินงานก่อสร้างไดภ้ายในก าหนดเวลาตามสัญญาในทุก
งวดงานท่ีหน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าจา้งครบถว้นและตรงเวลา เฉพาะแต่งานงวดท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองผูว้่าจา้งจ่ายเงินค่าจา้งล่าชา้เท่านั้นท่ีเอกชนผูรั้บจา้งไม่สามารถก่อสร้างไดภ้ายในก าหนดเวลา จึง
เห็นไดว้า่การจ่ายค่าจา้งล่าชา้ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อแผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างของ
เอกชนผูรั้บจา้ง เพราะเอกชนผูรั้บจา้งจ าเป็นตอ้งใชเ้งินค่าจา้งดงักล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน
ก่อสร้างในงวดงานต่อๆ ไป
การจ่ายเงินค่าจา้งล่าชา้จึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งท่ีทราบอยูแ่ลว้
ตั้งแต่ตน้ หน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งจึงไม่มีสิทธิปรับเอกชนผูรั้บจา้งดว้ยเหตุส่งมอบงานล่าชา้ดงักล่าว
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กรณีท่ีเอกชนผูรั้บจา้งประสบปัญหาเก่ียวกบัแบบแปลนการก่อสร้าง และหน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งได้
ให้เอกชนผูรั้บจา้งท าบนัทึกแนบทา้ยสัญญา เพื่อแก้ไขก าหนดเวลาท างานแลว้เสร็จให้ขยายออกไปจาก
ก าหนดเวลาเดิม
เอกชนผูรั้บจา้งก็เช่ือถือและไวว้างใจว่าหน่วยงานทางปกครองจะไม่ใชสิ้ทธิปรับจากการก่อสร้างงานล่าชา้
ดงักล่าว โดยไดด้ าเนินการก่อสร้างจนแลว้เสร็จและส่งมอบงานถูกตอ้งตามสัญญา กรณีดงักล่าวไม่ใช่การ
ท างานล่วงเลยก าหนดเวลาแลว้เสร็จตามสัญญาท่ีหน่วยงานทางปกครองผูว้่าจา้งจะใช้สิทธิปรับเอกชนผู ้
รับจา้งจากการก่อสร้างงานล่าชา้ได ้ดงันั้น กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองผูว้่าจา้งไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงแนบ
ทา้ยสัญญาแกไ้ขบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาเดิม เพื่อยกเลิกการแกไ้ขก าหนดเวลาท างานแลว้เสร็จตาม
สญัญา โดยใหน้ าเอาก าหนดเวลาแลว้เสร็จเดิมมาเป็นฐานในการเรียกเบ้ียปรับจากเอกชนผูรั้บจา้ง จึงเป็นการ
ใชสิ้ทธิตามสญัญาโดยไม่สุจริต
การใชสิ้ทธิปรับเอกชนผูรั้บจา้งจึงไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งมีหนา้ท่ี
ตอ้งคืนเงินค่าปรับดงักล่าวใหแ้ก่เอกชนผูรั้บจา้ง
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หนงัสือยินยอมช าระค่าปรับเน่ืองจากการก่อสร้างล่าชา้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ของเอกชนผูรั้บจา้งเป็นเพียง
การแสดงเจตนาของผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นคู่สัญญา เพื่อให้ส่วนราชการผูว้่าจา้งให้ความยินยอมในการด าเนินงาน
ตามสญัญาต่อไป
เม่ือในสญัญาทางปกครอง ส่วนราชการผูว้า่จา้งมีเอกสิทธ์ิในขอ้ก าหนดของสัญญายิง่กวา่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน 
การให้ข้อเสนอหรือความยินยอมดังกล่าวมีผลบังคับได้ย่อมเป็นช่องทางให้ส่วนราชการซ่ึงมีอ านาจ
เหนือกวา่บงัคบัแก่คู่สัญญา เพื่อใชเ้ป็นเง่ือนไขในการพิจารณาขยายหรือไม่ขยายเวลาด าเนินงานตามสัญญา 
ซ่ึงอาจไม่เป็นธรรมแก่คู่สญัญาฝ่ายเอกชน
ส่วนราชการผูว้่าจา้งจึงไม่อาจยกหนังสือยินยอมช าระค่าปรับขา้งตน้มาเป็นเหตุในการเรียกค่าปรับจาก
เอกชนผูรั้บจา้งได้
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ความล่าชา้ในการก่อสร้างงานส่วนหน่ึงเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งเองในการ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง รวมทั้งการประสานความร่วมมือไปยงัโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั ซ่ึงมีท่ีท าการ
อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัล่าชา้เกินสมควร
จึงถือเป็นความบกพร่องของฝ่ายผูว้่าจา้งซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏชดัแจง้ท่ีผูรั้บจา้งไม่จ าตอ้งแจง้เหตุพร้อม
หลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผูว้่าจา้งทราบเพื่อขยายระยะเวลาท างานตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้ง
จึงตอ้งขยายระยะเวลาปฏิบติังานตามสัญญาตามจ านวนวนัท่ีด าเนินการล่าช้าเกินสมควรดงักล่าวให้แก่
เอกชนผูรั้บจา้ง
แมเ้อกชนผูรั้บจา้งกบัหน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งจะตกลงท าบนัทึกแนบทา้ยสญัญายนิยอมรับเงินค่าจา้งท่ี
หกัเงินค่าปรับ รวมทั้งไดรั้บเงินค่าจา้งท่ีหกัเงินค่าปรับไวแ้ลว้ก็ตาม แต่การหกัเงินค่าปรับดงักล่าวเป็นกรณีท่ี
หน่วยงานทางปกครองผูว้า่จา้งด าเนินการตามขอ้สญัญา โดยมิไดเ้กิดจากความยนิยอมของเอกชนผูว้า่จา้ง จะ
ถือว่าเป็นกรณียินยอมช าระเงินค่าปรับท าให้สิทธิเรียกร้องขอลดค่าปรับเป็นอนัขาดไปตามมาตรา ๓๘๓ 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ม่ได้
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มีเหตุน ้าท่วมบริเวณท่ีก่อสร้างจนเอกชนผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานได ้ถือวา่เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีหน่วยงานทาง
ปกครองผูว้า่จา้งมีหนา้ท่ีตอ้งขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาออกไปใหแ้ก่เอกชนผูรั้บจา้ง
และเม่ือเหตุน ้ าท่วมดงักล่าวท าใหอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือในการก่อสร้างของเอกชนผูรั้บจา้งเสียหายบางส่วน
เป็นเหตุให้ตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการท างานภายหลงัจากน ้ าลด และท าใหเ้อกชนผูรั้บจา้งไม่สามารถวาง
แผนการท างานและไม่สามารถท างานไดต่้อเน่ืองกนั ส่งผลให้การท างานตอ้งล่าชา้ลง ถือเป็นพฤติการณ์ท่ี
เอกชนผูรั้บจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองผูว้่าจา้งมีหน้าท่ีต้องขยายระยะเวลา
ก่อสร้างตามสญัญาออกไปใหแ้ก่เอกชนผูรั้บจา้งตามจ านวนวนัท่ีเกิดเหตุดงักล่าวดว้ย
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