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1.  วตัถุประสงค์   
                   เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งสอดคลอ้ง 

     กบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด ในระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและ  
     การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญางานจา้งก่อสร้าง 

2.  ขอบเขต      
                   คู่มือการปฏิบติังาน เร่ืองการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญางานจา้งก่อสร้าง ไดส้รุปแนวทาง ขั้นตอน         

       และระยะเวลาในการด าเนินการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญา งานจา้งก่อสร้าง  
3.  ค านิยาม          

                       การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญา  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได้ เวน้แต่ 
       เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข หากการแกไ้ขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ หรือเป็นการแกไ้ข  
       เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาอนุมติั  
       ใหแ้กไ้ขได ้
                     

 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตรวจสอบร่างสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ร่างสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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4.  ผงักระบวนการแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง 
 

ผู้รับผดิชอบ                                                                  กจิกรรม   ระยะเวลา 
  

 

 
 
 
 

 หน่วยงานเจา้ของสญัญา 
 

 
 
                                                          
 
หน่วยงานเจา้ของสญัญา 
 
 
 
  
                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                      
  
 
  

 

คณะกรรมการพิจารณา 
ปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา 

 

 

 

 

 

เสนอปัญหาการแกไ้ข    

เสนอความเห็น 
 

พิจารณา 

  ส้ินสุด 

จดัท าสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม        

เร่ิมตน้ 

1 

2 

 

5 

6 

 

ผูค้วบคุมงาน/เจา้หนา้ท่ี 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  

รับหนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา 
จากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

สรุปความเห็น/เสนอผูมี้อ านาจ 
3 

ผูมี้อ  านาจ 

ส านกักฎหมาย 

หน่วยงานเจา้ของสญัญา 
  

ไม่เห็นชอบ 

3 

4 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

9 

 เห็นชอบ 

ไม่ถูกตอ้ง 

7 

พิจารณา 

 เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
8 

ผูมี้อ  านาจ 



 

ถูกตอ้ง 

  

        5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที ่:  เสนอปัญหาการแกไ้ข 

รวบรวมขอ้มูลสรุปปัญหาและขอ้เทจ็จริง พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
         

5.2  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ : เสนอความเห็น 
         คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นดัประชุมพิจารณาสรุปความเห็นของผูค้วบคุมงานพร้อมเหตุผลประกอบ  
          และจดัท าบนัทึกสรุปความเห็นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี้อ  านาจ 
5.3   หน่วยงานเจ้าของสัญญา :  รับหนงัสือตรวจสอบแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
         5.3.1  หน่วยงานเจา้ของสัญญา ลงรับหนงัสือขอแกไ้ขสัญญาของผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
       กรณีถูกตอ้ง  เสนอคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา  
       กรณีไม่ถูกตอ้ง  ส่งถึงคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
         5.3.2  ตรวจสอบเหตุในการแกไ้ขสัญญา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
      -  พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 ก าหนดวา่ 
                  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้  
          อยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขได้  
          (1)  เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ ก าหนดวา่ "ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ไดท้  าสัญญา  
    ใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือ  
    ตามมาตรา 97 วรรคหน่ึงแลว้แต่กรณี ใหห้น่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นใหส้ านกังานอยัการ  
    สูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในภายหลงัได ้เม่ือส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วาม  
    เห็นชอบแลว้ หรือเม่ือส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ใหแ้กไ้ขสัญญา ถา้หาก  
    หน่วยงานของรัฐแกไ้ขสัญญานั้น ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุดแลว้  
    ใหถื้อวา่สัญญานั้นมีผลสมบูรณ์  
          (2)  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงาน  
    ของรัฐเสียประโยชน์  
          (3)  เป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ  
          (4)  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  ในกรณีการแกไ้ขสัญญาท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอ  
ก็ใหส่้งร่างสัญญาท่ีแกไ้ขนั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 
  การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ  
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลา  

 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 
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ส่งมอบ หรือระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพร้อมกนัไป 
  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเดิม 
 และวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนใหม่แลว้ หากวงเงินรวมดงักล่าวมีผลท าใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งเปล่ียนแปลงไป  
 จะตอ้งด าเนินการใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินรวมดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญา หรือ  
 ขอ้ตกลงดว้ย  
  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อลดวงเงิน  ใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตาม  
 วงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง  
  -  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภารัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 

        การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 97 ตอ้งอยูภ่ายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของ
       สัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
       รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัพสัดุท่ีจะท าการ
       แกไ้ขนั้นก่อนแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงดว้ย  
                             ในกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่ง 
     จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้  านาญการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึง
     รับผดิชอบหรือสามารถรับรอง คุณลกัษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองาน
      เทคนิคเฉพาะอยา่งนั้นแลว้แต่กรณีดว้ย  

               เม่ือผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง   
                แลว้ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐเป็นผูล้งนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น        
5.3.3  แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

5.4  คณะกรรมการพจิารณาปัญหาเกีย่วกบังานจ้างเหมา: สรุปความเห็น/เสนอผูมี้อ านาจ 
       สรุปความเห็นของหน่วยงานเจา้ของสัญญา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ เสนอผูมี้  
       อ  านาจพิจารณาพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
       กรณีถูกตอ้ง  เสนอผูมี้อ านาจพิจารณา 
       กรณีไม่ถูกตอ้ง  ส่งคืนหน่วยงานเจา้ของสัญญา 
5.5  ผู้มีอ านาจ : พิจารณา 
        พิจารณาตามขอ้เทจ็จริง กฎหมาย ระเบียบ แนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัความเห็นของคณะกรรมการ  
        ตรวจรับพสัดุ   หน่วยงานเจา้ของสัญญา และคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา  
        กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งเร่ืองคืนคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา  
        กรณีเห็นชอบ  ลงนามอนุมติัและแจง้ใหห้น่วยงานเจา้ของสัญญาด าเนินการ่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

การบริหารสัญญา 
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญางานซ้ือ/จา้งทัว่ไป 
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5.6  หน่วยงานเจ้าของสัญญา : ร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
        จดัท าร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม  เพื่อใหส้ านกักฎหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอผูมี้อ านาจ  
5.7   ส านักกฎหมาย :  ตรวจสอบร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
        ตรวจสอบเอกสารพร้อมร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม ท่ีหน่วยงานเจา้ของสัญญาส่งมา และน าร่างสัญญาฯ  
        เสนอผูมี้อ านาจอนุมติั 
5.8  ผู้มีอ านาจ : พิจาณา 

พิจารณาตามขอ้เทจ็จริง กฎหมาย ระเบียบ แนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ และหน่วยงานเจา้ของสัญญา และคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา 

-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งเร่ืองคืนส านกักฎหมายเพื่อทบทวน  
-  กรณีเห็นชอบ       ลงนามอนุมติัเห็นชอบร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม  

5.9  หน่วยงานเจ้าของสัญญา : จดัท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม   
5.9.1  จดัท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
5.9.2  ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งลงนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
5.9.3  ส าเนาแจกจ่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
5.9.4  จดัส่งให ้สตง. 1 ชุด  
5.9.5  เผยแพร่รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัสัญญาท่ีไดมี้การแกไ้ขไวใ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา  
         อยา่งนอ้ย 30 วนั 

6.  เอกสารอ้างองิ   
 6.1  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 
 6.2  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
         ขอ้  165 
 6.3  ค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1 /119/2560  ลงวนัท่ี  29 สิงหาคม 2560 
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- ตรวจสอบร่างสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- ตรวจสอบวงเงิน 

- ร่างสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- ตกลงกบัผูรั้บจา้ง 

 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

การบริหารสัญญา 
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4.  ผงักระบวนการแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง 
กรณแีก้ไขแบบและมรีายการก่อสร้างเพิม่ 

 

ผู้รับผดิชอบ                                                                  กจิกรรม   ระยะเวลา 
  

 

 
 
 
 

 หน่วยงานเจา้ของสญัญา 
 

 
 
                                                          
 
หน่วยงานเจา้ของสญัญา 
 
 
 
  
                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                      
  
 
  
 

 

 

คณะกรรมการพิจารณา 
ปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา 

 

 

 

 

 

เสนอปัญหาการแกไ้ข    

เสนอความเห็น 
 

พิจารณา 

  ส้ินสุด 

จดัท าสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม        

เร่ิมตน้ 

1 

2 

 

5 

6 

 

ผูค้วบคุมงาน/เจา้หนา้ท่ี 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  

รับหนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา 
จากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

สรุปความเห็น/เสนอผูมี้อ านาจ 
3 

ผูมี้อ  านาจ 

ผก.ทล.    หพ.ทล. 

หน่วยงานเจา้ของสญัญา 
  

ไม่เห็นชอบ 

3 

4 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

9 

 เห็นชอบ 

ไม่ถูกตอ้ง 

7 

พิจารณา 

 เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 8 
ผูมี้อ  านาจ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



 

ถูกตอ้ง 

  

        5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที ่:  เสนอปัญหาการแกไ้ข 

รวบรวมขอ้มูลสรุปปัญหาและขอ้เทจ็จริง พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
         

5.2  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ : เสนอความเห็น 
         คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นดัประชุมพิจารณาสรุปความเห็นของผูค้วบคุมงานพร้อมเหตุผลประกอบ  
          และจดัท าบนัทึกสรุปความเห็นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี้อ  านาจ 
5.3   หน่วยงานเจ้าของสัญญา :  รับหนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
         5.3.1  หน่วยงานเจา้ของสัญญา ลงรับหนงัสือขอแกไ้ขสัญญาของผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
       กรณีถูกตอ้ง  เสนอคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเก่ียวกบังานจา้งเหมา  
       กรณีไม่ถูกตอ้ง  ส่งถึงคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
         5.3.2  ตรวจสอบเหตุในการแกไ้ขสัญญา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
      -  พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 ก าหนดวา่ 
                  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้  
          อยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขได้  
          (1)  เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ ก าหนดวา่ "ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ไดท้  าสัญญา  
    ใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือ  
    ตามมาตรา 97 วรรคหน่ึงแลว้แต่กรณี ใหห้น่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นใหส้ านกังานอยัการ  
    สูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในภายหลงัได ้เม่ือส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วาม  
    เห็นชอบแลว้ หรือเม่ือส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ใหแ้กไ้ขสัญญา ถา้หาก  
    หน่วยงานของรัฐแกไ้ขสัญญานั้น ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุดแลว้  
    ใหถื้อวา่สัญญานั้นมีผลสมบูรณ์  
          (2)  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงาน  
    ของรัฐเสียประโยชน์  
          (3)  เป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ  
          (4)  กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  ในกรณีการแกไ้ขสัญญาท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอ  
ก็ใหส่้งร่างสัญญาท่ีแกไ้ขนั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 
  การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ  
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลา  

 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 
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ส่งมอบ หรือระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพร้อมกนัไป 
  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเดิม 
 และวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนใหม่แลว้ หากวงเงินรวมดงักล่าวมีผลท าใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งเปล่ียนแปลงไป  
 จะตอ้งด าเนินการใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินรวมดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญา หรือ  
 ขอ้ตกลงดว้ย  
  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อลดวงเงิน  ใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตาม  
 วงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง  
  -  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภารัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 

        การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 97 ตอ้งอยูภ่ายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของ
       สัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
       รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัพสัดุท่ีจะท าการ
       แกไ้ขนั้นก่อนแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงดว้ย  
                             ในกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่ง 
     จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้  านาญการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึง
     รับผดิชอบหรือสามารถรับรอง คุณลกัษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองาน
      เทคนิคเฉพาะอยา่งนั้นแลว้แต่กรณีดว้ย  

               เม่ือผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง   
                แลว้ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐเป็นผูล้งนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น        
5.3.3  แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

5.4  คณะกรรมการพจิารณาปัญหาเกีย่วกบังานจ้างเหมา: สรุปความเห็น/เสนอผูมี้อ านาจ 
       พิจารณาแกไ้ขแบบและปริมาณงานท่ีเสนอ พร้อมค านวณราคากลางและท าบนัทึกพร้อมเหตุผลประกอบ  
       การพิจารณาอนุมติั 
       กรณีถูกตอ้ง  เสนอผูมี้อ านาจพิจารณา 
       กรณีไม่ถูกตอ้ง  ส่งคืนหน่วยงานเจา้ของสัญญา 
5.5  ผู้มีอ านาจ : พิจารณา 
        พิจารณาตามขอ้เทจ็จริง กฎหมาย ระเบียบ แนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัความเห็นของคณะกรรมการ  
        ตรวจรับพสัดุ   หน่วยงานเจา้ของสัญญา และคณะกรรมการพิจารณาแกไ้ขรูปแบบและตกลงราคา 
        กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งเร่ืองคืนแกไ้ขหรือช้ีแจง 
        กรณีเห็นชอบ  ลงนามอนุมติัและแจง้ใหห้น่วยงานเจา้ของสัญญาด าเนินการ่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 
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5.6  หน่วยงานเจ้าของสัญญา : ร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม  ตกลงกบัผูรั้บจา้ง 
        จดัท าร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม  เพื่อใหฝ่้ายกฎหมายของส านกังานทางหลวงตรวจสอบ และพสัดุของ 
        ส านกัทางหลวงตรวจสอบวงเงิน 
5.7   ฝ่ายกฎหมาย   ฝ่ายพสัดุ:  ตรวจสอบร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม  ตรวจสอบวงเงิน  
        ตรวจสอบเอกสารพร้อมร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม และตรวจสอบวงเงิน  
        กรณีไม่ถูกตอ้ง   ส่งคืนหน่วยงานเจา้ของสัญญา 
        กรณีถูกตอ้ง  ส่งเร่ืองใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัแกไ้ขร่างสัญญาและอนุมติัรับราคา 
5.8  ผู้มีอ านาจ : พิจาณา 

พิจารณาตามขอ้เทจ็จริง กฎหมาย ระเบียบ แนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ และหน่วยงานเจา้ของสัญญา  

-  กรณีไม่เห็นชอบ  ส่งเร่ืองคืนหน่วยงานเจา้ของสัญญาเพื่อทบทวน  
-  กรณีเห็นชอบ       ลงนามอนุมติัเห็นชอบร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมและอนุมติัรับราคา  

5.9  หน่วยงานเจ้าของสัญญา : จดัท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม   
5.9.1  จดัท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
5.9.2  ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งลงนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
5.9.3  ส าเนาแจกจ่ายผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
5.9.4  จดัส่งให ้สตง. 1 ชุด  
5.9.5  เผยแพร่รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัสัญญาท่ีไดมี้การแกไ้ขไวใ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา  
         อยา่งนอ้ย 30 วนั 

6.  เอกสารอ้างองิ   
 6.1  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 
 6.2  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
         ขอ้  165 
 6.3  ค าสั่งกรมทางหลวงท่ี บ.1 /119/2560  ลงวนัท่ี  29 สิงหาคม 2560 

 
  
 

 

 
 
 

กองการพสัดุ  กรมทางหลวง 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการพสัดุ 
เร่ือง 

การบริหารสัญญา 
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญางานซ้ือ/จา้งทัว่ไป 

 

วนัท่ีจดัท า 
ก.ย.60 

 

วนัท่ีบงัคบัใช ้
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