
   

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการพัสด ุ
 

22. เรื่อง  
การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป 

  
 
 
 
 
 

 กองการพัสดุ      
 กรมทางหลวง          กระทรวงคมนาคม  
 



   

 
 
1.  วตัถุประสงค์   
   เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานภายหลงัจากลงนามในสัญญาแลว้     
         จะตอ้งติดตามและบริหารสัญญาใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
         พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.  ขอบเขต 
   ครอบคลุมแนวทางปฏิบติัในการบอกเลิกสัญญา การผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา เฉพาะงานซ้ือและ 
      งานจา้งทัว่ไป 
3.  นิยาม 
   การบอกเลิกสัญญาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารสัญญาตามหมวด 10  (มาตรา103)   ของพระราชบญัญติั  
      การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือ  
      จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 183 ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ  
      ของผูมี้ อ  านาจท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา   และใหพ้ิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่  
       หน่วยงานของรัฐโดยตรง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการท่ี  
       จะปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

การบริหารสัญญา 
การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป 

  

 

วันที่จัดท า 
ก.ย. 60 

 

วันที่บังคับใช้ 
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แจง้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  
และเสนอความเห็น 

 
 
 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

การบริหารสัญญา 
การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป 

 

 

วันที่จัดท า 
ก.ย. 60 

 

วันที่บังคับใช้ 
 
 

    

4. ผงักระบวนงาน  การบอกเลกิสัญญา  
การจดัซ้ือ / จ้าง (ทั่วไป) 

 

                ผู้รับผดิชอบ             กจิกรรม          
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1. หน่วยงานเจา้ของสญัญา 

7. หน่วยงานเจา้ของสญัญา 

ตรวจสอบและแจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
 

2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

รับและตรวจสอบเอกสาร 

เสนอความเห็น 

3. หน่วยงานเจา้ของสญัญา 

4. ส านกังานเลขานุการกรม 

6.  หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
     หรือผูรั้บมอบอ านาจฯ 

5. ส านกักฎหมาย 

แจง้คู่สญัญา ,  ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั 
และด าเนินการตามกฎหมาย 8. ส านกักฎหมาย 

1 

2 

4 

เร่ิมตน้ 

พิจารณา 

ส้ินสุด 

3 

5 

8 

ไม่ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

5 

6 

ตรวจสอบเอกสาร 
และเสนอความเห็น 

5 

ด าเนินการตามความเห็น
ของผูมี้อ านาจ 

 

7 



   

  
 
 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

การบริหารสัญญา 
การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป 

 

 

วันที่จัดท า 
ก.ย. 60 

 

 

วันที่บังคับใช้ 
 
   

  

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. หน่วยงานเจ้าของสัญญา : ตรวจสอบและแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
 1.1 เม่ือครบก าหนดส่งมอบพสัดุ/งานจา้ง ผูข้าย/ผูรั้บจา้งไม่ไดมี้การแจง้ส่งมอบพสัดุ/งานจา้งใหแ้จง้การปรับตามแบบ 
  พ.1-40 หรือ พ.1-42 แลว้แต่กรณี ไปยงัผูข้าย/ผูรั้บจา้ง และส าเนาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ  
 1.2 ตรวจสอบวา่เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามระเบียบและเง่ือนไขในสัญญาขอ้ใด ซ่ึงมูลเหตุแห่งการบอกเลิก
  สัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ   พ.ศ.  2560   ขอ้  183  
              นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
               พ.ศ. 2560  มาตรา 103 ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงต่อไปน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะ  
               บอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา 
  (1) เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  (2) เหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานใหแ้ลว้เสร็จภายไดภ้ายในในระยะเวลา  
                     ท่ีก าหนด 
  (3) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง  
  (4) เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
     การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณีท่ี  
              เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงาน  
               ของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป  
 1.3 กรณีไดล่้วงเลยก าหนดระยะเวลาการส่งมอบจนมีค่าปรับเกิดข้ึนแลว้ เม่ือค่าปรับท่ีเกิดข้ึนมีจ านวนจะเกินกวา่ร้อยละ
  สิบของวงเงินค่าพสัดุหรืองานจา้งตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหมี้หนงัสือแจง้บอกกล่าวแก่คู่สัญญาวา่จ านวนค่าปรับ
  จะเกินกวา่ร้อยละสิบแลว้  หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการบอกเลิกสัญญา  เวน้แต่คู่สัญญาไดมี้หนงัสือแจง้ความ 
  ยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด หน่วยงานภาครัฐอาจ 
  พิจารณาผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  เม่ือครบก าหนดเวลา ผูข้าย/ผูรั้บจา้งมีหนงัสือแจง้ยนิยอมเสีย  
              ค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไข หรือไม่แจง้ก็ตาม ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุทราบเพื่อเสนอความเห็น  
              ต่อไป 
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2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ : เสนอความเห็น 
 พิจารณาตามขอ้เทจ็จริงและกฎหมาย,ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้สรุปความคิดเห็นเสนอผูมี้อ านาจเพื่อประกอบการพิจารณา 
ผา่นหน่วยงานเจา้ของสัญญา 
3. หน่วยงานเจ้าของสัญญา : แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างและเสนอความเห็น 
 3.1 กรณีคู่สัญญามีหนงัสือแจง้ความยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ภายในเวลาท่ีก าหนด
  หน่วยงานภาครัฐตอ้งประเมินความคืบหนา้การด าเนินการตามสัญญาวา่หากผอ่นปรนแลว้จะท าใหคู้่สัญญา 
  ด าเนินการแลว้เสร็จหรือไม่   หรือ 
 3.2 กรณีคู่สัญญามีหนงัสือแจง้ความยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการแต่มี เง่ือนไข หรือ ไม่มีหนงัสือแจง้ความ 
  ยนิยอมภายในเวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีแหตุผลอนัสมควร เห็นควรบอกเลิกสัญญา  
  สรุปเสนอความเห็นต่อผูมี้อ  านาจพิจารณาพร้อมแนบสรุปความเห็นของคณะกรรมการการตรวจรับพสัดุ และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดโดยเสนอเร่ืองผา่นส านกังานเลขานุการกรม  
4. ส านักงานเลขานุการกรม : รับเร่ืองและตรวจสอบเอกสาร 
5. ส านักกฎหมาย : ตรวจสอบและเสนอความเห็น 
 พิจารณาความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุและหน่วยงานเจา้ของสัญญา พร้อมเสนอความเห็นต่อ  
      ผูมี้อ  านาจหรือผูรั้บมอบอ านาจ ดงัน้ี 
  - กรณีเห็นควรผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา เสนอผูมี้อ านาจตามค าสั่งกรมฯ ท่ี บ.1/117/2560  ลงวนัท่ี  29 สิงหาคม 2560 
  - กรณีเห็นควรบอกเลิกสัญญาเสนอผูมี้อ านาจพิจารณา  
6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจ  : พจิารณา 
  เห็นชอบ ใหด้ าเนินการต่อไป 
  - กรณีเห็นควรผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา โดยหลกัการพิจารณาไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น โดยประเมินแลว้เห็นวา่เม่ือผอ่น
   ปรนแลว้คู่สัญญาสามารถด าเนินการแลว้เสร็จได ้(อ านาจการพิจารณาเป็นของรองอธิบดี , วศิวกรใหญ่ ตามสาย
   การบงัคบับญัชา)  
  - กรณีเห็นควรบอกเลิกสัญญา (อ านาจ อทล.)  
  ไม่เห็นชอบ ส่งคืนหน่วยงานเจา้ของสัญญาแกไ้ข ด าเนินการตามความเห็นของหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/  
  ผูรั้บมอบอ านาจ  
7.  หน่วยงานเจ้าของสัญญา: ด าเนินการตามความเห็นของผู้มีอ านาจ 
     7.1 กรณีเห็นชอบใหผ้อ่นปรนการบอกเลิกสัญญา แจง้ใหคู้่สัญญาทราบ  

  
 
 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

การบริหารสัญญา 
การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป 

 

 

วันที่จัดท า 
ก.ย. 60 

 

วันที่บังคับใช้ 
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7.2 กรณีเห็นชอบใหบ้อกเลิกสัญญา รวบรวมเอกสารหลกัฐานเพื่อส่งใหส้ านกักฎหมาย ดงัน้ี 
        7.2.1   ส าเนาประกาศเชิญชวนทัว่ไป, หนงัสือเชิญชวนสอบราคา, หนงัสือเชิญชวนเขา้ยืน่ขอ้เสนอ , ผลการเสนอ 
    หรือประกาศผลการเสนอราคา  
  7.2.2   ส าเนาสัญญา พร้อมส าเนาหนงัสือมอบอ านาจลงนามในสัญญาของคู่สัญญา (ถา้มี) 
       7.2.3   ค าสั่งกรมทางหลวง เร่ืองมอบอ านาจการสั่งซ้ือสั่งจา้งฯ ท่ี บ.1/115/2560 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560  
       7.2.4   ส าเนาหนงัสือค ้าประกนัสัญญา  
       7.2.5   ส าเนาคู่ฉบบัท่ีหน่วยงานเจา้ของสัญญาเร่งรัดใหส่้งพสัดุ/เร่งรัดการส่งมอบงาน พร้อมใบตอบรับ  
       7.2.6   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
  7.2.7   ความเห็นของหน่วยงานเจา้ของสัญญา 
       7.2.8   ส าเนาประกาศเชิญชวน, หนงัสือเชิญชวนสอบราคา, หนงัสือเชิญชวนยืน่ขอ้เสนอ ผลการเสนอราคา  
   ท่ีด าเนินการใหม่  
      7.2.9   ค าสั่งกรมทางหลวง เร่ืองมอบอ านาจสั่งซ้ือสั่งจา้ง ซ่ึงถือปฏิบติัขณะท าสัญญาใหม่  
       7.2.10 เอกสารการตรวจรับ  
       7.2.11 ส าเนาใบเสร็จรับเงินของคู่สัญญา และฎีกาการเบิกจ่ายเงิน  
        7.2.12 หนงัสือของธนาคาร ท่ีขอหนงัสือค ้าประกนัคืน (ถา้มี)  
8.  ส านักกฎหมาย: แจ้งคู่สัญญา , ธนาคารผู้ออกหนังสือค า้ประกนัและด าเนินการตามกฎหมาย  
      8.1  จดัส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาทางไปรษณียล์งทะเบียน กรณีปรากฏวา่ไม่มีผูรั้บ ใหต้รวจสอบกบัหน่วยงานท่ีออก  
             หนงัสือรับรอบการจดัทะเบียนนิติบุคคลนั้น วา่บริษทั/หา้ง/ร้าน ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงภูมิล าเนาหรือไม่ หาก  
             เปล่ียนภูมิล าเนาใหม่ใหแ้จง้ไปยงัภูมิล าเนาใหม่   การบอกเบิกสัญญาจะสมบูรณ์ เม่ือผูข้ายหรือผูรั้บจา้งได้ 
             รับทราบแลว้ ดงันั้นสัญญาจะส้ินสุดนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบการบอกเลิกสัญญา  
     8.2   ส่งส าเนาหนงัสือการบอกเลิกสัญญาใหธ้นาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัทราบและแจง้ธนาคารผูค้  ้าประกนัช าระเงิน  
             ตามสัญญาค ้าประกนั 
     8.3  จดัท าหนงัสือแจง้คู่สัญญาเดิมใหช้ าระเงินค่าเสียหาย เช่น ค่าปรับ กรณีค่าพสัดุ/ค่างานเพิ่มสูงข้ึน เป็นตน้ 
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หมายเหตุ   :   ค่าเสียหาย   
  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 187 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือการ
บอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับแลว้แต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นวา่หน่วยงาน
ของรัฐตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหาย คู่สัญญาจะยืน่ค  าขอต่อหน่วยงานของรัฐใหพ้ิจารณาชดใชค้่าเสียหายก็ได ้ตามความ
ในมาตรา 103 วรรคสาม โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  ให้ คู่สัญญายืน่ค  าขอมายงัหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  15  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดมี้การบอกเลิกสัญญา   
 (2)  ค าขอตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูร้้อง และระบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องใหช้ดัเจน 
                 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย 
         (3)   หน่วยงานของรัฐตอ้งออกใบรับค าขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานและพิจารณาค าขอนั้นใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัถดัจาก 
                 วนัท่ีไดรั้บค าขอ หากไม่อาจพิจารณาไดท้นัในก าหนดนั้น ใหข้อขยายระยะเวลาออกไปต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
                 ไดไ้ม่เกิน 15 วนั นบัถดัจากวนัครบก าหนดเวลาดงักล่าว 
        (4)  ใหห้น่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และใหท้ าหนา้ท่ีตามขอ้ 189  
        (5)  ใหห้น่วยงานของรัฐแจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือไปยงัคู่สัญญาเม่ือพิจารณาค าร้องแลว้เสร็จภายใน 7 วนัท าการ  
               นบัถดัจากวนัท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบดว้ยกบัผลการพิจารณา  
   เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว้ หากคู่สัญญายงัไม่พอใจในผลการ  
               พิจารณาก็ใหมี้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องใหช้ดใชค้่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  
คณะกรรมการพจิารณาความเสียหาย มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 (1)   ตรวจสอบรายละเอียดขอ้เทจ็จริงตามค ารองของคู่สัญญา  
 (2)  ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น มาสอบถามหรือใหข้อ้เทจ็จริงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้ 
 (3)   พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี)  
 (4)   จดัท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีความเห็นวา่ หน่วยงานของรัฐตอ้งชดใชค้่าเสียหาย และมีวงเงิน
ค่าเสียหายคร้ังละเกิน 500,000 บาท ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท ารายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลงัเพื่อพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์วธีิการรายงาน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
เอกสารอ้างองิ 
  - พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 10  มาตรา 103  
  - ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริการพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 183  
  - ค าสั่งกรมทางหลวง ท่ี บ.1/117/2560   ลงวนัท่ี  29  สิงหาคม  2560  เร่ือง มอบอ านาจการพิจารณาผอ่นปรน  
                      การบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง 
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