


การแก้ไขสัญญา
(ม.97)

การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยาย
เวลาท าการตามสัญญา (ม.102)

การบอกเลิกสัญญา
(ม.103)

การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับพัสดุ 
(ม.100)



การท าสัญญา
(การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ)

• การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม ม.56(1)(ค)     
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)  
(ข)(ง)(ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม ม.70(3)(ข)

• การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ
• คู่สัญญาส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ 

นับถัดจากวันท าข้อตกลง
• การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
• กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
• ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยจะไม่ท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ตามมาตรา 96 วรรคสอง) 



การท าสัญญา
(การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น)

1. การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ   
เพลิงพระบรมศพฯ

2. การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น (ฉบับที่ 2)
(1) การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดย

ผ่านองค์การระหว่างประเทศที่ผู้ขายก าหนดให้ต้องท าตาม
เงื่อนไขของผู้ขาย และเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกบัผู้
ซื้อรายอื่น

(2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ผู้ให้เช่าเป็นส าคัญ และเป็นเงื่อนไขที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้
เช่ารายอื่น โดยผู้ เช่าไม่มีอ านาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้ วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้
3. การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น (ฉบับที่ 3)

(1) วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข) (ฉ) และ (ช)
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) และ (จ)
(3) กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี   

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (5)



การท าสัญญา
(แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด)

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง
2. สัญญาซ้ือขาย
3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ
4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปนแกรมคอมพิวเตอร์
5. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร
8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
9. สัญญาแลกเปลี่ยน
10. สัญญาเช่ารถยนต์
11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
12. สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์
13. สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
14. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา
15. สัญญาจ้างท าของ



การบอกเลิกสัญญา

01

03

02

04

เหตุตามที่กฎหมายก าหนด
เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือ  
ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ
งานได้ภายในเวลาที่ก าหนด

เหตุอื่นตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 
หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

เหตุอื่นตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด



กระท าได้เฉพาะที่เป็นประโยชน์โดยตรงหรือ   
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อ
เสียเปรียบในการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง

การตกลงเลิกสัญญา



นอกจากการบอก เลิ กสัญญาหรื อ
ข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฎ
ว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมี
การปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

หากจ านวนเงินค่าปรับ 
“จะเกินร้อยละสิบ” 

ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%
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การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%

ให้หน่วยงานของรัฐ

พิจารณาด าเนินการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลง

พิจารณาเว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ยินยอม
เสียค่าปรับให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

พิจารณาผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น



การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%

1. เมื่อครบก าหนดส่งมอบและได้ล่วงเลยก าหนดระยะเวลาจน
มีค่าปรับเกิดขึ้น เมื่อจ านวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละ
สิบ ให้มีหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่าจ านวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกิน
กว่าร้อยละ 10 และจะด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลง
ต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 



2. กรณีคู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสีย
ค่าปรับโดยไม่มี เ งื่ อนไขใดๆทั้ งสิ้ น  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาผ่อนปรนได้เท่าที่จ าเป็น โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องประเมินความคืบหน้าการด าเนินการ
ว่า การผ่อนปรนดังกล่าวจะท าให้คู่สัญญา
ด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่  หรือจะต้องใช้
ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ 

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%



2.1 ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง  ให้ แ จ้งคู่ สัญญาให้ รับทราบและ
ด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็วโดย
คู่สัญญาจะต้องก าหนดแผนและระยะเวลาการ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน 

2.2 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้แจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยัง
คู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้การแจ้งบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกัน
สัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี) 

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%



3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับ
โดยมีเงื่อนไขหรือกรณีคู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอม
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไป
ยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรกับ
แจ้งการปรับและ ริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้าม)ี 

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%



วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
1. หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค ้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญาแล้ว
2. ภายหลังจากสิ นสุดสัญญา ระหว่างท่ีอยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความช้ารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครบครอง

พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล บ้ารุงรักษาและตรวจสอบความช้ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่
ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุ หรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ้ารุงรักษาและ
ตรวจสอบความช้ารุดบกพร่องของพัสดุนั น

3. ในกรณีที่ปรากฎความช้ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความช้ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด้าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที 

4. เมื่อได้ด้าเนินการตามขอ้ 185 แล้ว กรณีที่สีญญาจะครบก้าหนดรับประกันความช้ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ถึงความช้ารุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจากนั นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป



วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

สิ้นสุดสัญญา ระยะเวลารับประกัน ครบก าหนดรับประกัน
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง     
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุน้ัน

2. ในกรณีที่ปรากฎความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่อง            
ตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 1 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)

3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความช ารุดบกพร่อง 
- ภายใน 15 วัน ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลารับประกันไม่เกิน 6 เดือน
- ภายใน 30 วัน ส าหรับหลักประกันสัญญที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ    
อีกครั้งหน่ึง หากมีความช ารุดบกพร่องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาด าเนินการ
แก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามหลักประกันสัญญา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)



การเรียกค่าปรับ

กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบ
แล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐ
• “แจ้งการเรียกค่าปรับ”ตามสัญญาหรือข้อตกลง

จากคู่สัญญา ภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวัน
ครบก าหนดส่งมอบ

• เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐ 
“บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ” ในขณะที่รับ
มอบพัสดุนั้นด้วย



การก าหนดค่าปรับ

02

03
งานซ้ือหรืองานจ้างทั่วไปให้ก าหนด
ค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราตายตัว
ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

งานจ้างที่ต้องการผลส าเร็จของงาน
ทั้งหมดพร้อมกันให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวัน ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 
0.01 – 0.10 ของราคาจ้างนั้น แต่ต้อง
ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ
การจราจร อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาจ้าง
นั้น แต่อาจก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับไว้
ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

งานจ้างที่ปรึกษา หากเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนด
ค่าปรับจะเกิดความเสียหาย ให้ก าหนดเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวระหว่าง อัตรา
ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น



ตัวอย่างการคิดค่าปรับ



เหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
เหตุสุดวิสัย
เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การงด ลดค่าปรับ 
การขยายเวลา

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ
การขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
ที่ จ ะ พิจารณาได้ ตามจ านวนวันที่ มี      
เหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี



กา รพิ จ า รณา งดหรื อ ลด
ค่าปรับจะเป็นการพิจารณา
อนุมัติให้ในเวลาท่ีล่วงเลย
ก้าหนดระยะเวลาของสัญญา
หรือข้อตกลงไปแล้วและเป็น
กรณีท่ีมีค่าปรับเกิดขึ นแล้ว

การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา

การพิจารณาขยายเวลาท้า
การตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่ ง จะ เป็ นการพิ จ ารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ก่ อน ท่ี จ ะ ค รบ
ก้าหนดสัญญาและค่าปรับ
ยังไม่เกิด 



Timeline
ลงนาม ครบก าหนด

ขยายเวลา งด/ลดค่าปรับ

คู่สัญญาต้องขอ และผู้ มีอ านาจ
อนุมัติได้อนุมัติก่อน/ภายในก าหนด

คู่สัญญาขอก่อนวันครบก าหนดแต่
ผู้มีอ านาจอนุมัติหลังครบก าหนดแล้ว
คู่สัญญาขอมาภายหลังจากครบก าหนดแล้ว



1.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.1.1 ประธานกรรมการ 1 คน
1.1.2 กรรมการอย่างน้อย 2 คน
1.1.3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่ เรียกชื่ออย่างอื่นโดยให้
ค านึงถึง ลักษณะหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ
1.1.4 กรณีจะเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ จะแต่งตั้งบุคคล
อื่น (ผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ )  ร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ ได้  แต่จ านวนต้องไม่มากกว่า
กรรมการข้อ 1.1.2



กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด

ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียง
หนึ่งในการลงมติ

ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการ
ประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ปร ะธ านกร รมกา รคน ให ม่ เ ป็ นปร ะธ าน
กรรมการแทน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์

องค์ประชุม
1.2 องค์ประชุม



หน้าที่

ตรวจรับพัสดุ ณ
• ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ
• สถานที่ที่ก าหนดในสัญญา/ข้อตกลง
• สถานที่อื่น ที่มิได้มีสัญญา/ข้อตกลงต้องได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
หลักเกณฑ์การตรวจรับ
• ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ตกลง
• ถ้าต้องตรวจทดลองหรือตรวจทางเทคนิค/

วิทยาศาสตร์จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้ค าปรึกษา/หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้

• กรณีจ าเป็นตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด 
ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

• ระยะเวลาตรวจรับ



ข้อพึงระวังของ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ การใช้ดุลพินิจ

การตรวจรับต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญา
การแก้ไขสัญญา
การปรับ
การงด ลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา
การบอกเลิกสัญญา



คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

รายงานหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและสั่งการ

: รับพัสดุไว้ ถือว่าส่งมอบถูกต้อง ณ วันที่ส่ง
: ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่

รายงานหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเพื่อทราบ

ท้าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1

สัญญาไม่ได้ก้าหนด
เป็นอย่างอื่น

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหนว่ยงานของ
รัฐ

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อสั่งการ

ท้าบันทึกความเห็นแย้ง

ทราบ (ตามมติ)

สั่งการ (ต่างจากมติ)

ไม่รับ

ให้รับ

แจ้ง
คู่สัญญา

Work Flow การตรวจรับพัสดุ งานซื้อหรืองานจ้าง



ผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจการ

จ้าง (องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

มติองค์ประชุม : เห็นว่า
ถูกต้องทั้งหมด/เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อทราบหรือสั่งการ

ท้าใบรับรองผลการปฏิบัตงิาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ ให้ผู้ขาย 1 

และเจ้าหน้าที่ 1

รายงานหัวหน้าหนว่ยงานของ
รัฐเพื่อทราบ

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อสั่งการ

ท้าบันทึกความเห็นแย้ง

ทราบ (ตามมติ)

สั่งการ (ต่างจาก
มติ)

แจ้งคู่สัญญา

ให้รับ

ไม่รับ

Work Flow การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง)



สัญญา ต้องเป็น สัญญา

เป้าหมายของงานจ้างก่อสร้างคือ
ต้องการให้สิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อใช้
ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานรัฐ
นั้นๆ เพื่อบริการประชาชน และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ



หัวหน้าหน่วยงานของรฐั
มีหน้าที่ ก ากับ ควบคุม ตัดสินใจ 

สั่งการ ตามกฎหมายก าหนด

มีอ านาจแก้ไขสัญญา
บอกเลิกสัญญา
ไม่ได้มีหน้าที่บริหารสัญญา



ฝ่ายพัสดุ
ขับเคลื่อน ควบคุม ให้กระบวนการ
จัดจ้างก่อสร้าง ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายก าหนด



กรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสรา้ง

บริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา

เร่งรัด ติดตามให้งานก่อสร้างงแล้วเสร็จตามเวลา
ตรวจสอบ ตรวจรับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสญัญา



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ใช้ความรู้ความช านาญด้านงาน
ช่าง ควบคุม ตรวจสอบ งาน
จ้างก่อสร้างในมิติของหลักวิชา
ช่างให้เป็นไปตามสัญญา ให้ได้
ผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ
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