ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
18. เรื่ อง
เรื่ อง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้ อ/จ้างทัว่ ไป

กองการพัสดุ
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้ อ/จ้างทัว่ ไป
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื่ องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้ อ/จ้างทัว่ ไป ได้สรุ ปแนวทาง ขั้นตอน
และระยะเวลาในการดาเนินการของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา งาน ซื้อ/จ้ างทัว่ ไปคานิยาม
3.
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องแก้ไข หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสี ยประโยชน์ หรื อเป็ นการแก้ไข
เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรื อประโยชน์สาธารณะ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูม้ ีอานาจที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ให้แก้ไขได้

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

วันที่จดั ทา
ก.ย.60

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
เรื่ อง
การบริ หารสัญญา

วันที่บงั คับใช้
หน้า 2/5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้อ/จ้างทัว่ ไป

4. ผังกระบวนการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสั ญญางานซื้อ/จ้ างทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม ระยะเวลา
เริ่ มต้น

ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง, หน่วยงานเจ้าของสัญญา
หน่วยงานเจ้าของสัญญา
(สานัก/กอง/สานักงาน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หน่วยงานเจ้าของสัญญา
(สานัก/กอง/สานักงาน)

1

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
รับหนังสื อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
จากผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง

2

3

เสนอความเห็น

ไม่ถูกต้อง
4
สรุ ปความเห็น/เสนอผูม้ ีอานาจ 3
ถูกต้อง

ผูม้ ีอานาจ

พิจารณา

5

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
สานักกฎหมาย
หน่วยงานเจ้าของสัญญา
(สานัก/กอง/สานักงาน)

ตรวจสอบร่ างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 6
จัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สิ้นสุด

7

กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ
เรื่ อง
การบริ หารสัญญา

วันที่จดั ทา
ก.ย.60

วันที่บงั คับใช้
หน้า 3/5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานซื้อ/จ้างทัว่ ไป

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง , หน่ วยงานเจ้ าของสั ญญา ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
กรณี ผขู้ าย/ผูร้ ับจ้าง มีความประสงค์ขอแก้ไขสัญญา ให้ยนื่ หนังสื อไปยังหน่วยงานเจ้าของสัญญา
พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นในการแก้ไขสัญญา
กรณี หน่วยงานเจ้าของสัญญามีความจาเป็ นและเหตุผลที่จะต้องแก้ไขสัญญาแจ้งผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง เพื่อทราบ
5.2 หน่ วยงานเจ้ าของสั ญญา : รับหนังสื อ ตรวจสอบ แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5.2.1 หน่วยงานเจ้าของสัญญา ลงรับหนังสื อขอแก้ไขสัญญาของผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
5.2.2 ตรวจสอบเหตุในการแก้ไขสัญญา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 กาหนดว่า
สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้
อยูใ่ นดุลพินิจของผูม้ ีอานาจที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขได้
(1) เป็ นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า "ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทาสัญญา
ให้สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรื อวรรคสาม หรื อ
ตามมาตรา 97 วรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่ งสัญญานั้นให้สานักงานอัยการ
สู งสุ ดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ เมื่อสานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว หรื อเมื่อสานักงานอัยการาสู งสุ ดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าหาก
หน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ดแล้ว
ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์"
(2) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงาน
ของรัฐเสี ยประโยชน์
(3) เป็ นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรื อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณี อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี การแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสี ยประโยชน์หรื อไม่
รัดกุมพอก็ให้ส่งร่ างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจาเป็ นต้องเพิ่มหรื อลดวงเงิน หรื อเพิ่มหรื อลด
ระยะเวลาส่ งมอบหรื อระยะเวลาในการทางานให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณี ที่มีการแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรื อข้อตกลง
เดิมและวงเงินที่เพิม่ ขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทาให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิสงั่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้าง
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เปลี่ยนแปลงไปจะต้องดาเนินการให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิการแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงด้วย
ในกรณี ที่มีการแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างตาม
วงเงินเดิมเป็ นผูอ้ นุมตั ิการแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้ อ 165
การแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยูภ่ ายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของ
สัญญาหรื อข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรื อ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรื องานตามสัญญาหรื อข้อตกลงกับพัสดุที่จะทาการ
แก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงด้วย
ในกรณี ที่เป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมัน่ คงแข็งแรง หรื องานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูช้ านาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ง
รับผิดชอบหรื อสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรื องาน
เทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณี ดว้ ย
เมื่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมตั ิการแก้ไขสัญญาหรื อข้อตกลงแล้ว
ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเป็ นผูล้ งนามในสัญญาหรื อข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
5.2.3 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
5.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : เสนอความเห็น
จัดทาบันทึกสรุ ปความเห็นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของผูม้ ีอานาจ
5.4 หน่ วยงานเจ้ าของสั ญญา : สรุ ปความเห็น
สรุ ปความเห็นของหน่วยงาน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ถูกต้อง เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา
ไม่ถูกต้อง ส่ งคืนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.5 ผู้มีอานาจ : พิจาณา
พิจารณาตามข้อเท็จจริ ง กฎหมาย ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และหน่วยงานเจ้าของสัญญา
- กรณี เห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไป (โดยสานักงานเลขานุการกรมจะส่ งต้นฉบับหนังสื ออนุมตั ิ
พร้อมร่ างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมให้สานักกฎหมาย พร้อมถ่ายสาเนาหนังสื ออนุมตั ิ
ให้หน่วยงานเจ้าของสัญญา)
- กรณี ไม่เห็นชอบ ส่ งเรื่ องคืนหน่วยงานเจ้าของสัญญาเพื่อทบทวน
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5.6 สานักกฎหมาย : ตรวจสอบร่ างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ตรวจสอบเอกสารพร้อมร่ างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ส่ งคืนหน่วยงานเจ้าของสัญญา
5.7 หน่ วยงานเจ้ าของสั ญญา : จัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
5.7.1 จัดทาสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
5.7.2 ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้างลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
5.7.3 สาเนาแจกจ่ายผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
5.7.4 จัดส่ งให้ สตง. 1 ชุด
5.7.5 เผยแพร่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญาที่ได้มีการแก้ไขไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเวลา
อย่างน้อย 30 วัน
6. เอกสารอ้างอิง
6.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97
6.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 165
6.3 คาสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1 /119/2560 ลงวันที่ 29 สิ งหาคม 2560

