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1.   วตัถุประสงค์   
   เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการบอกเลิกสัญญาจา้งก่อสร้าง กรณีผูรั้บจา้งไม่สามารถ
 ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงในระหวา่งอายสุัญญา หรือเม่ือครบก าหนดเวลาท าการตามสัญญาแลว้ เพื่อการบริหาร
 สัญญาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหห้น่วยงานภาครัฐไดรั้บงานท่ีมีคุณภาพไวใ้ชป้ระโยชน์ในราชการภายใน
 กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารเบิกจ่ายภาครัฐเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
2.  ขอบเขต  
  คลอบคลุมแนวทางปฏิบติัในการบอกเลิกสัญญา และการผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา เฉพาะงานจา้งก่อสร้างของ
 กรมทางหลวง (ในส่วนกลาง)  
3.  นิยาม  
  การบอกเลิกสัญญาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารสัญญาตามหมวด 10  (มาตรา103)   ของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ  
       จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและ  
       การบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   ขอ้  183   ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูมี้  
       อ  านาจท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา   และใหพ้ิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
       ของรัฐโดยตรง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตาม  
        สัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 
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รายงานปัญหาขอ้เทจ็จริง 

 

4. ผงักระบวนงาน  การบอกเลกิสัญญา 
การจดัจ้างก่อสร้าง   

                ผู้รับผดิชอบ               กจิกรรม               
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ผูค้วบคุมโครงการ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

แจง้หน่วยงานเจา้ของสัญญา 

เสนอความเห็น 

หน่วยงานเจา้ของสัญญา 
 
ผูรั้บจา้ง 

หน่วยงานเจา้ของสัญญา 

1 

2 

เร่ิมตน้ 

4 

   ไม่เห็นชอบ 

เสนอความเห็นต่อผูมี้อ  านาจ 5 

หน่วยงานเจา้ของสัญญา 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/   
ผูรั้บมอบอ านาจฯ 

ส านกักฎหมาย 

แจง้คู่สญัญา ,  ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั 
และด าเนินการตามกฎหมาย 

ส านกักฎหมาย 

พิจารณา 

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบและแจง้ผูรั้บจา้ง 
3 

รับเร่ืองและตรวจสอบ 6 

ตรวจสอบเอกสารและเสนอความเห็น 7 

8 

   เห็นชอบ 

ด าเนินการตามความเห็น 9 

10 

ส านกังานเลขานุการกรม 
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5. ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การบอกเลกิสัญญาการจัดจ้างก่อสร้าง (ส่วนกลาง) 
  5.1   ผู้ควบคุมโครงการ : ตรวจสอบและรายงานปัญหาขอ้เทจ็จริงใหห้น่วยงานเจา้ของสัญญา และคณะกรรมการตรวจ 
                        รับพสัดุทราบเม่ือเกิดเหตุกรณีใดกรณีหน่ึงซ่ึงเป็นเหตุใหผู้รั้บจา้งปฏิบติัไม่เป็นไปตามสัญญาจา้งและผูรั้บจา้ง  
                     สามารถใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสัญญาได ้โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
การบอกเลิกสัญญา แยกเป็น 2 กรณี 
กรณีท่ี 1 การบอกเลิกสัญญาในระหวา่งอายสุัญญา 
 ภายหลงัเร่ิมตน้สัญญา ผูรั้บจา้งไม่เขา้เตรียมการก่อสร้าง เขา้ท างานล่าชา้ มีผลงานล่าชา้กวา่แผนงานมาก สิทธิ
ของผูว้า่จา้งในการบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาจา้งขอ้ 7 ก. และ 7 ข. ใหสิ้ทธิผูว้า่จา้งในการบอกเลิกสัญญา ดงัน้ี 
 - ผูรั้บจา้งมิไดล้งมือท างานภายในก าหนดเวลา  
 - ผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จบริบูรณ์ภายในก าหนดเวลาตามสัญญา  
 - ผูรั้บจา้งท าผดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดซ่ึงเป็นสาระส าคญัของสัญญา  
 - ผูรั้บจา้งเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจา้ง  
ตามผนวกแนบทา้ยสัญญา รายละเอียดขอ้ก าหนดการก่อสร้างเล่ม 1 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาก าหนดเง่ือนไขการบอก
เลิกสัญญาไว ้ดงัน้ี 
 - เวลาท าการล่วงเลยเกิน 50 % ของสัญญา ผูรั้บจา้งมีผลงานต ่ากวา่ 30 % ของแผนงาน 
 - ผูรั้บจา้งหยดุท างานส้ินเชิงติดต่อกนั 30 วนั 
 - หยดุท างานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 - ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนไม่สะดวก เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชท้าง  
 - ฐานะการเงินไม่ดี ขาดทุนหมุนเวยีน ขาดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  
 - พฤติการณ์อ่ืนๆ ท่ีท าใหค้าดหมายไดว้า่ผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จ  
กรณีท่ี 2 การบอกเลิกสัญญาเม่ือครบก าหนดเวลาท าการตามสัญญาแลว้ ผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จหรือล่าชา้
เกินสมควร 
 5.2  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ : เสนอความเห็น 
   5.2.1 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ พิจาณาตามรายงานของผูค้วบคุมโครงการ  
   5.2.2 จดัท าบนัทึกเสนอความคิดเห็นต่อหน่วยงานเจา้ของสัญญา  
  
 
 
 

 
 
 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 
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 5.3 หน่วยงานเจ้าของสัญญา : ตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้าง 
  5.3.1 ตรวจสอบวา่เหตุแห่งการจะบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามระเบียบและเง่ือนไขในสัญญาขอ้ใด ซ่ึงการ 
    บอกเลิกสัญญาอยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจ มูลเหตุแห่งการจะบอกเลิกสัญญา (ตามพระราชบญัญติัการ 
                                     จดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 103) โดยสรุปมี ดงัน้ี 
                        (1) เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด  
                       (2) เหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานใหแ้ลว้เสร็จภายไดภ้ายใน  
                                         ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
                       (3) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง  
                       (4) เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
      การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาไดเ้ฉพาะ  
                                      ในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแกไ้ข  
                                         ขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป  
  5.3.2 เม่ือไดรั้บรายงานจากผูค้วบคุมโครงการ และบนัทึกเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
  ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี  
              - กรณียงัไม่ครบก าหนดสัญญา ท าหนงัสือแจง้เตือนผูรั้บจา้งใหเ้ร่งรัดด าเนินการก่อสร้าง หากด าเนินการ  
                ไม่แลว้เสร็จตามสัญญาจะตอ้งถูกปรับตามสัญญา  
             -  กรณีครบก าหนดสัญญาแลว้ยงัไม่ส่งมอบงานจา้ง จดัท าหนงัสือแจง้การปรับ พ.1-42 ส่งใหผู้รั้บจา้ง  
                                       พร้อมส าเนาผูค้วบคุมโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
              -  กรณีท่ีค่าปรับเกิดข้ึนแลว้ และจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจา้ง ใหท้  าหนงัสือแจง้  
                การบอกเลิกสัญญา ยกเวน้ผูว้า่จา้งจะมีหนงัสือแจง้ยนิยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  
                                        ภายในเวลาท่ีก าหนด ใหส้ าเนาแจง้ผูค้วบคุมโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
 5.4 ผู้รับจ้าง : แจ้งหน่วยงานเจ้าของสัญญา 
  5.4.1 ส่งหนงัสือยนิยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  
  5.4.2 ส่งแผนงานส าหรับส่วนท่ีเหลือวา่ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาเท่าไร เพื่อใหห้น่วยงาน 
    เจา้ของสัญญาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั  
 5.5 หน่วยงานเจ้าของสัญญา : เสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจ 
  5.5.1 กรณีคู่สัญญามีหนงัสือแจง้ความยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  
    ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเห็นควรผอ่นปรนใหท้ างานต่อ มีแนวทางพิจารณา ดงัน้ี  

 
 
 
 

กองการพัสดุ  กรมทางหลวง 
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               -  ตอ้งมีเหตุผลอนัสมควร คือผูรั้บจา้งใหค้วามร่วมมือ มีความกา้วหนา้ของผลงาน การใหท้ างานต่อจะเป็น
     ผลดีกบัทางราชการอยา่งไร (ความเห็นของโครงการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา
     ใหเ้ท่าท่ีจ  าเป็น (เป็นดุลพินิจเป็นกรณีๆ ไป)  
    - มีการประเมินความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างขีดความสามารถของผูรั้บจา้งสามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จ
     หรือไม่ โดยใหห้น่วยงานเจา้ของสัญญาพิจารณาแผนงานส าหรับส่วนท่ีเหลือวา่จะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
     ภายในก าหนดเวลาเท่าไรเพื่อใหห้น่วยงานเจา้ของสัญญาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั  
     โดยใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานของกรม  
  5.5.2 กรณีคู่สัญญามีหนงัสือแจง้ความยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการ แต่มีเง่ือนไข หรือ ไม่มีหนงัสือแจง้
    ความยนิยอมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เห็นควรบอกเลิกสัญญา ใหจ้ดัท าสรุป
    ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความเป็นมาของเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์ เช่น มีการแกไ้ขสัญญา การขยายเวลา  
    พฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูรั้บจา้งเป็นฝ่ายผดิสัญญา ขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แรงงาน เงินทุน 
    หมุนเวยีน ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างไดต้ามแผนงานพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  
    - ส าเนาสัญญาจา้ง และสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั (ถา้มี) 
    - บนัทึกรายงานความเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง พฤติการณ์ของผูรั้บจา้งท่ีถือเป็นเหตุผดิสัญญา  
    - รายงานของผูค้วบคุมงาน  
    - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจา้ง  
    - ความเห็นของหน่วยงานเจา้ของสัญญา  
    - หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร เช่น หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้ง 
     ล่วงหนา้ หนงัสือค ้าประกนัผลงาน  
    - รายงานการประชุม และหนงัสือแจง้เตือนเร่งรัดการท างาน  
    - ขอ้มูลเก่ียวกบัผลงานท่ีผูรั้บจา้งท าไดต้ามสัญญา มูลค่างาน เอกสารการส่งมอบผลงาน  
    - หลกัฐานการจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง  
    - รายการปริมาณงานในส่วนท่ีเหลืออยูพ่ร้อมราคาค่างาน  
    - สรุปผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งวา่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวห้รือไม่ (เปอร์เซ็นตข์องงานท่ีท าได ้
     เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงานทั้งหมด)  
    - อ่ืนๆ (ถา้มี)  
  5.5.3 เสนอเร่ืองขอบอกเลิกสัญญาต่อผูมี้อ  านาจโดยผา่นส านกังานเลขานุการกรม  
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 5.6 ส านักงานเลขานุการกรม : รับเร่ือง และตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอส านักกฎหมายด าเนินการต่อไป 
  5.7 ส านักกฎหมาย : ตรวจสอบเอกสารและเสนอความเห็น 
       พิจารณาตามรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ และหน่วยงานเจา้ของสัญญา พร้อมเสนอความเห็นต่อ  
          ผูมี้อ  านาจหรือผูรั้บมอบอ านาจ ดงัน้ี  
  5.7.1 กรณีเห็นควรผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา เสนอผูมี้อ านาจตามค าสั่งกรมฯ  ท่ี บ.1/117/2560 ลงวนัท่ี 
   29  สิงหาคม  2560  
    5.7.2 กรณีเห็นควรบอกเลิกสัญญา สรุปขอ้เทจ็จริงและหนงัสือเสนอกรมฯ บอกเลิกสัญญา  
  5.8 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอ านาจ : พจิารณา  
  กรณีเห็นชอบ ใหห้น่วยงานเจา้ของสัญญาด าเนินการต่อไป  
  - กรณีเห็นควรผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา โดยหลกัการพิจารณาไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น โดยประเมินแลว้เห็นวา่เม่ือผอ่น
   ปรนแลว้คู่สัญญาสามารถด าเนินการแลว้เสร็จได ้(อ านาจการพิจารณาเป็นของรองอธิบดี , วศิวกรใหญ่ ตามสาย
   การบงัคบับญัชา)  
  - กรณีเห็นควรบอกเลิกสัญญา (อ านาจ อทล.)  
  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนหน่วยงานเจา้ของสัญญาแกไ้ข ด าเนินการตามความเห็นของหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/  
  ผูรั้บมอบอ านาจ  
  5.9 หน่วยงานเจ้าของสัญญา : ด าเนินการตามความเห็นชอบ 
  5.9.1 กรณีเห็นชอบใหผ้อ่นปรนการบอกเลิกสัญญา แจง้ใหคู้่สัญญาทราบ  
   5.9.2 กรณีเห็นชอบใหบ้อกเลิกสัญญา รวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ส่งส านกักฎหมาย ดงัน้ี  
           (1)    ส าเนาประกาศเชิญชวนทัว่ไป, ผลการเสนอ หรือประกาศผลการเสนอราคา  

  (2) ส าเนาสัญญาจา้ง พร้อมส าเนาหนงัสือมอบอ านาจลงนามในสัญญาของคู่สัญญา (ถา้มี)  

         (3)   ค าสั่งกรมทางหลวง เร่ืองมอบอ านาจการสั่งซ้ือสั่งจา้ง  

         (4)   ส าเนาหนงัสือค ้าประกนัสัญญา  

    (5) ส าเนาคู่ฉบบัท่ีหน่วยงานเจา้ของสัญญาเร่งรัดใหส่้งมอบงาน พร้อมใบตอบรับ  

         (6)   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  

    (7) ความเห็นของหน่วยงานเจา้ของสัญญา  

       (8) ส าเนาประกาศเชิญชวน, หนงัสือเชิญชวนยืน่ขอ้เสนอ ผลการเสนอราคาท่ีด าเนินการใหม่  

       (9) ค าสั่งกรมทางหลวง เร่ืองมอบอ านาจสั่งซ้ือสั่งจา้ง ซ่ึงถือปฏิบติัขณะท าสัญญาใหม่  
                           (10)  เอกสารการตรวจรับงาน  
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  (11)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินของคู่สัญญา และฎีกาการเบิกจ่ายเงิน  
         (12)  หนงัสือของธนาคาร ท่ีขอหนงัสือค ้าประกนัคืน (ถา้มี)  
  5.10   ส านักกฎหมาย : แจ้งคู่สัญญา , ธนาคารผู้ออกหนังสือค า้ประกนัและด าเนินการตามกฎหมาย 
        5.10.1 จดัส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาทางไปรษณียล์งทะเบียน กรณีปรากฏวา่ไม่มีผูรั้บ ใหต้รวจสอบกบั 
   หน่วยงานท่ีออกหนงัสือรับรอบการจดัทะเบียนนิติบุคคลนั้น วา่บริษทั/หา้ง/ร้าน ดงักล่าวได ้
   เปล่ียนแปลงภูมิล าเนาหรือไม่ หากเปล่ียนภูมิล าเนาใหม่ใหแ้จง้ไปยงัภูมิล าเนาใหม่   การบอกเลิก 
   สัญญาถึงจะสมบูรณ์ ผูรั้บจา้งไดรั้บทราบแลว้ ดงันั้นสัญญาจะส้ินสุดนบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งทราบการ  
                                    บอกเลิกสัญญา 
        5.10.2 ส่งส าเนาหนงัสือการบอกเลิกสัญญาใหธ้นาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัทราบและแจง้ธนาคาร  
    ผูค้  ้าประกนัช าระเงินตามสัญญาค ้าประกนั  
        5.10.3  จดัท าหนงัสือแจง้คู่สัญญาเดิมใหช้ าระเงินค่าเสียหาย เช่น ค่าปรับ กรณีค่าพสัดุ/ค่างานเพิ่มสูงข้ึนเป็นตน้ 
 

หมายเหตุ 
ค่าเสียหาย   
  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 187 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือ
การบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับแลว้แต่กรณี   หากคู่สัญญาเห็นวา่ 
หน่วยงานของรัฐ ตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหาย คู่สัญญาจะยืน่ค  าขอต่อหน่วยงานของรัฐใหพ้ิจารณาชดใชค้่าเสียหายก็ได ้
ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี  
 (1)  ให้ คู่สัญญายืน่ค  าขอมายงัหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  15  วนั   
 (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)   ใหห้น่วยงานของรัฐแจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือไปยงัคู่สัญญา     เม่ือพิจารณาค าร้องแลว้เสร็จภายใน 7 วนั  
                 ท  าการนบัถดัจากวนัท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบดว้ยกบัผลการพิจารณา    เม่ือหน่วยงานของรัฐมี  
                 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว้ หากคู่สัญญายงัไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ใหมี้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล  
                 เพื่อเรียกใหช้ดใชค้่าเสียหายตามสัญญาต่อไป 
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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  
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