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ด่วนที่สุด
ที่ มท 0313.4/ว 134

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายท้องถิน) ทุกจังหวัด

พ?-อมนี-้นอส่งหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302/ว 1596 ลง^กรกฎาคม 2541 เรื่อง ซักซ้อมความเซ้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอค่าชดเชยงานก่อส?-
ปรับราคาใต้ (ค่าK) มาเพื่อแจ้ง 'ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อ'\1]

กรมการปกครอง
1 สิงหาคม 2541

สำนักบริหารราชกๅรลัวนท0้ง~น
ส่วนการคลังท้องกิ่บ
ใทร. (02) 2227832, 2225854
โทรสาร. (02) 2236780



ด่วนทีสุด
1j บท 0302/ว 1596

^ ซัทซ0ั^วาม1ชัา!จ!นทาวปอํบัค1ิ?เยวกับกา, „,1นก่อ๗ๅงต1มสัพา11บบปรน11 1̂ด้ ( ,
1K)

เรียน $ว่าราชการจังหวัต ทุกจังหวัด 9 1

01งทง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0406/ว 928 ลงวันที่ 27 กันยายน 2532

สํ่งที่ส่งมาต้ว'' สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ น,0407/ว 85 ลงวันที่ 13 ก,ก511คม 2541

ตามที่ไต้แจ้งเวียนกา,พิจารณาช่วยเหลึอผ'ูประกกบอา?พงๅนด่อสช้า„1อ„,81ะกร111f113

เชิพแเกํจพิจารณาแก!้ขปัญหาการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขารการกณะร5ันนตรี ที่ น, 0203/ว 109

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ได้อบุม้ติให้มิการนำสัญญาแบบปรับราคาได,้ทใช้กันสัญญาก่อสช้า, ใดยใกั
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชกา,ส่วนท้องลิ่น หน่วยงานอนที่ฏิ

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนห้องถํ่นและหน่วยงานลิ่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ สำนักงบประมาณแจ้งว่า จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาปรากป็า มิส่านราชการเป็น

จำนวนมากที่ยังไม่เขาใจแนวทางและวิธีปฏิบัติทีถูกต้องตามเงือนไชและหลัก.ก®1‘ทก็กำหนตไก้ จงทำใหการ
ส่งเอกสา,หลักฐานเพอให้สำนักงบประมาณตรวจสอนไม่ครบท้วนสม'ถู5ณ ตองไชเวลาในการติตตอประสาน

งานขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพํ่มเติม ทำให้การพิจารณาต้องล่าช้าออกไป ประกอบก้นชณะนี้‘ป็นรพ**^ _
วิกฤติทางเศรทฐกิจ ซงร:ัฐ!ทล 'ไต้มีมาตรการช่วยเหลือผู'้ประกอนอ15'Hราน ,ÿ™™™'151

ทำสัญญากับทางราชการในหลายกรณี รวมถึงก !รชตเชยค่างานก่อส51งต11'สัพ111^51'15าคา"̂ 1พม

มาก,ป็นัทวีคูณ ขึงไต้เรียนช'ีแจงและซักซ้อมความ.ช้าไจ์ไนอวงป็ป็*" 5 2 ข้อ ร1ขละ1ชิ“ด ป51กอห1ม

สิงที่ส่งมาด้วย
11

ขึง,รียแแาเพอเปรดทราบและลือ.ปีน11นวท1งปร1ิ1 01ป

ขอแสดงความบันลือ

(ล,ร0ึ) นํพัทชา อมรรัตน1ม11

(นางนํพัทชา อมรรัตน.ม'1,,0งอ?บดี ปฏิบัติร11'ก1511'''1 ส

กอ,0ร, อ?มสิกรมการรเก''5'15 /
ไทร (มท) 50722. 50749
ไทร. 02-2257963

27 กรกฎาคม 2541

กรมกา,ปกค,อง
ถนนอ้หฎางฅ์ กท 10200
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ÿ™ IP รฺะที่ นร 0407/ว 85 - • •’ กนนพระราม 6 11^ 1

'^1ง

13 กรกฎ!อม 2541

ซฬอนกวาmพศ^างปอํนั̂ ^วภับการข0ค่าชตเซยงานก่0ส’างหามสัญญาแบบ^1, %
เรียน อธิบดีกรมก!รปก,1ร®''- . ...ะ.̂ ,̂ ,ทธิทารคณะรามพี ที่ น’°203/ว 109 ลงว้นที่ 24 สิงหาพ 2532 «กลง
ล้างดึง 1. หนังส๗ืานักเล‘นา5๓-V '«!ย1นตรื ที่ นร 0203/ว ‘°9

„ - .
101
.

2. พนังสือสำนักงบประนา« ที่ น’0401/ว 209 กงวันที่ 22 กันยายน 2532 h*
ตามหนังสือที่อ้างถึงหมายเลข 1 คณะรัรนนต’̂0น,นัตึ^นีการนํ'1สัญญ1!!'!')ปา!1ท,,

โล้นาใช้กับสัญญาก่อสร
,'!ง โคยไท้ส่วนราชการ ร'้รวิสาหกิจ หน่วยงานตานกฎหมายว่าด้วยการ^.,

511111
.

ส่วนท้องถิ๋น หนวยงานอื่นที่มีกฎทมายบัญญัติใหมีรานะเป็นรา,ชการ 'บริหารส่วน 'ท้อง;สํ่นเและหน่าMini
รัฐถือปฏิบัติต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึงหมายเลข 2 สำนักงบประมาณ 'ใสัชี้แจงและ'ช้ทเmil 110.;

’ ทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมสตรีดังกล่าวนั้น จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาปรากฎว่า มิส่วนรพการA
\ จำนวนมากที่รงไม่เช้าใจแนวทางและว?ิปฏิบัติที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนคไว่ พด้าพพเ

เอกสารหลักฐานเพื่อไท้สำนักงบประมาณตรวจสอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องใช้เวลาในการติคต่อประพ.
ขอไท้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ทำไห้การพิจารณาต้องล่ๅช้ๅออกไป ประกอบกับขณะนิเป็นร!:พ!ี,!* -'
ทางเศรษฐกจ ชงรัฐบาลไดมิมาตรการช่วยเทถือผู้ประ;กอบอาชีทเงๅา4ก่อสร้ๅงนละต้ประกอบอา5"S')** 1

สญญากบทางราชการในหลายกรณี รวมถึงการชดเชยค่างานก่อสร้างตๅ3าส'ิjyjy ๅ((บบปรับราคาพร1,^ปริมาณงานเกี่ยวกันกา,ขอค่าชดเชยตามสัญญ 11111บป111รๅค1ไต้เ
4มJนม10

*
=)
“
นทจุปริมาณงานเกี่ยวกับการขอค่าชด1ชยดามสัญญา11บบปรับราคาไล1้พิ่บซ์นม:าก1ฏึบทวิด8ู,

ฉะนน เทอใหการปฎบัติเกียวกับเรืองบ1ีปบไป'|ดยถูกต้อง((ส.ฺรวด(รึว สำนักงพ'ฺ̂ Hขอเรียน5แจงแทะ*ธิกช้อมความเช้าใจในทางปฏินัลิดังฎ'่

. ...ไ””*”'1"’'"5“5”22 «" 2532๒«««พ"*J

** 22 s 2)12๒«น่ฒพ(พ?SiiS-rซี ,ใะะ ะ̂̂ ^̂ ะะะ
3ร*ท .— B I Bฒ*:



*‘""จ*'".ดรยใน18ÿ™8ว ิ ธ ี ส ์ น พ ร ั อ มท,้,ะ1 1ใ1 1ส ัญญ1 4 1,ด ้ ว ย ว ่ ๅ ก 1, ^ ^สั^,'1บ๗:บราคาไค้ตลอคจนก็าหนดป5ะ1ภทงานก่อส?าง *"““วิ* * รยเที่ให้มกิารป^1ท!ร่อ^1,ทเใพแพ
L4 ในกรณิข0เที่มค่างานก่อสรัา,ผู้รบรางต้อ,1รียท*0งภๅ„114 90 รน นับ<ากรน

ดัด,1ทพัที่^บชัางรนบังส๗ืงมอบงานงวดสุดห้ายเป็น ^รันน,ก จนล,ึว้นที่าง11ชังกวพ4
",;m^T

ข้ filial ล1มส'ญญๅเ . 11บปร1้1ราค1
>'ด,'ÿ™0

2. ในการขอเงินเพิ่มเติมหร้อถดท่างานทามนัยมดีคณะรฐมนตรีดังกก่วว ชี,่ต้อ„๗18ว111

สกทงกั,นสำนักงบประมาณบัน ร)อใหสวนราชการฯ ระบุแหล่งทีมาของเงิน81ก่อส41,ด111ก่;ด1ุอ1ุ.111^115,,วด
ว,181งิน ชดเชยให้ชัด)จน พรัอมทั้งจัดส่งเอกสารเพิ่อประกอนการพิจา5ณาด้งนี้

ราทา
รราชกา!
นรทร
แซ้าใจโช

ารเป็น
เให้การ!'!สานงา')
แกิควิก'า'
ทํ่ยำ
ชี่ง*'')

รย'1101«!

าดา̂
(งวิย1

*r
)<
y
Isjr

2.1 บ่ระกาศแจ*'งความาเระกวดราคา พร,,อมเอกส-,,1],.ทวด,18141, 11ร0ี11111,นอ
ราคาโคยวิธีอื่น

2.2 สญญาจางเหมากอสราง พรอมเงอนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อส4ๅง สต,
และวิธีการคำนวณทึ่ใช้กับสัญญาแบบบ่รับราคาใต้

2.3 หนังสือขอรับเงินชดเชยของผู้รับจ'ิางที่ส่วนราชการประทับตรารับตามระเบียบฯ
2.4 รายละเอียดประมาณราคาของผู้รับจิาง

2.5 หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจิางงวดที่ขอเงินเพิ่ม
2.6 หนังสือต่ออายูสัญญา (ถ้าม)ี

2.7 หนังสือแจงให้ผู้รับจิางเช้าปฏิบัติงาน (กามี'
2.8 เอกสารที่เที่ยวข้อง เช่นÿ™(ล้าฐ)

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนว
,หางปฏิบัติต่อใบ่

ขอแสดงความนับอือ

(ลงชื่อ) เสวิ สุ̂ กาพร
(นายเสรี สุขสถาพร'

ผู้อำนวยการสำนักงบบัรs,nsu

นักมาตรฐานงบประมาณ
^’ร - 2739027 ต่อ 1552, 3500
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ที่ มท 0313.4/ว 101 ทเ

ถึง ที่ทำกา5ปกครทงจ้งหวัต (ฝ่ายทองกิน ) ทุกจังหวัด

V

ที่พ'1

ซี
\
I

พ?อมนี้ ขทส่งสำเนาหนังสิอกรมการปกครอง ที่ มท 0302/ว 1768 ลงๅ14^ 27
2544 เรื่อง การพิรารฌาแท้ไขปัญหาการชด!ชยค่างานก่อส?างตามสัญญาแบบปร้บราคๅไ$ ^เพคโปรดทราบและแชังไห้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นถือ!?เนแนวทางปฏิบัติตอ่ไป

กรก5า»,
K> เไแแ.

กรมการปกครอง
16 สิงหาคม 2544

เรํ่ย-
เรียา

สํ่งง่

กร!
K)

ปร!

สำนักบริหารราชการส่วนห้องถิ่น
ส่วนการคลังท้องถิ่น
โทร. 0-2222-7832, 0-2222-5854 ต่อ 28
โทรสาร.0-2223-6780

กอง
โทร

I



27 ''ร!,า*น

ที่มท 0302/ว 1768
กรมการปกครอร
ถนนทับฎางค ทท

27 กรกฎาคม 2544

1?0ง การพิจารณาแห้ไขปัญหาการ'!(คท(ยค่างานก่อส?'างตามด้ญญาแมนปรฃ,าท-,ได้ (ค1่ K)

เรียน ซีว่าร 1ชการรังหวัด ทุกรังทวัด

10200

สํ่งที่ส่งม!ด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0214.2/ว 1984 ลงรนที่ 17 กรกฎาคม 2544

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0214.2/ว 1984 ลงวันที่ 17

กรกฎาคม 2544 เรื่อง การพิจารณาแห้ไขปีญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราค -,!ด้ (ค่า
K) เรียนมนพึ่อโปรดทราบ และหากมีข้อขัดข้องในการปฎิบ้ติให้สอบถามโดยตรงไปยังสำนักมาตรฐานงบ
ประมาณ สำนักงบประมาณ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) พิรพล ไตรทศาวิทย์

(นายพีรพถ ไตรทศาวิทย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง
ไทร.0-2622-0679 (มท) 50749

331



3 V 'V

ซี
V
I
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ที่ มท 0214.2/ว 1984
EV£

>I

กระทร ))มหาดร,ุ111
ถนนอับถ1ูงอ์ กท '02(10

17 กรกฎาคม 2544
'

เรื่อง การพิจารณาแด!้ชปญนาการชดเชยค่างานก่อสรำ
'1ต'11!สิญญ1"'!!1!บ่รับร'เคาได้ (ท่า 14,

เรียน หัวหน้าส่วมราชการระดับกรม
หัวทน้าหน่วยงานรัฐวิสานก'ิ!!นสังกัดกระทรวงมาทค1ท(1

ปลัดกรุงเทพมหานคร และน่ทัคเมืทงพัทยา

สิ่งทีส่งมาด้วย สำเนาหบังสัค jf -ทท้าเลข )ขิการคฌะร'ํฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 114

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมบ่รกษ 'นม0วันเที 5 มิถุนายน 2544 ลงมตอ,สุม’ติตา)เทีส์ๅ(Jfiu

ประมาณเสนอ เรื่อง การพิจารณาแก
1ใขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสรา1ตามสัญญาแบ1บปรับราคาพ (เท่

สรุปดังนี้
1. ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครืฐเจาของสัญญาก่อสรัๅงแบบปรับราเทพ If

K ) มีอำนาจพิจารณาคำนวณเงินเพิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจวกผู้รับจางหาบliพ1)

ชองสญญาแบบปรับราค1เด โดยในชันด้นมอบอำนาจใหสัๅหร'ื'บสัญญูๅจ้ๅ4ที่ฏีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านน11'

ช่วยเหทีอผูประกอบอาชีพก่อสรำ 1ไนกา'ระสินคามีราคาเพิ่มสูงขึ้นหรืกลดลงผิดบ่ค® สำนักง,เ,1'ร‘'ควรให้มีการยกเลิก เมือสถา)!การณ์ทางเศรษฐกิจกล้นสู่กาวะปกติ เพิ่อใม่ให้เป็นการ*'แก1 1 1 ,* 1 i
นอกจากนี้คณะรัฐมนตริมีข้อสังเกตให้สัๅนักงบป,ะเทณรับไปพิจารณาล้า''''',’1, al(1) แนวทางการแด้ไชมีญหาก1,ขดเขอก1่,ท,ม่อลร1ื;,หๅมสัญญาแบบปร1้เ1'"’เตามที่เสนอ เป็นกรณีทินเพิ่มตาน!สัญญาแนบ)เรัาเราท -,,ได้ โดยมีน,ต,ก1,,องร)ัเทารจ่เย*11' Iชรืงแล้วในบางกรณีทเจมีเงินลดตา)!สัญญเฯ ส่วน,เขทา,ควรดูแลเรื่อ,นี'้ดา้าย

332

ระ":เขก'

ร1น11

%
\
t



320o

เสำนักงบ
ร (ค่า K)

03/ว 109

กาได้ (ค่า

เงื่อนไข
นบ1’,1
0มุบ“ต1ิ”,’1
1)4(ทก11w

วรใ

เ '̂’15

J>K

Iy

(1) เนื่องจากกาวใช้สัญญาแบบ1!วับวาคาได้ (ค่า K.) รัฐต้องจ่ายงบประมาณเป็นจ่านวนมาก

i j จ่กงทางในกาว,!’1’,,̂ ,*’1,1*’'^1,0บ คังนัน มาตรการระยะยาวควรด้องเร่งวัคดำเนินการและ
ว1’1 ' °

ทไม่มีมาตรกาว
,ะยะกล1ง จึงมอบให้,สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงานคณะกรวมการ

r แฐกิจแทะสังคมแห่งว*าดิ และสำนักงานปลัคสำนักนายกรัฐมนตรีไปหิจารณาดำหนคมาตรการห(ํนบ’,

12ยะกลาเงแทะระยะยา'าวแลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งสิ่ส่งมๅอรอมฎ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากมีข้อขัดช้องในการปฏิบัติให้สอบถามโต[เต,ง1!1]ฐงสำนัก,1.1»1,
ง,,ประมาณ สำนักงบ1เพนาพ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) มมุชญ์ วัฒนโกเมร
(นายมมุชญ์ วัดเนไกเมร)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
าเลัคกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักนโยบายและแผน
โ11ร.2235247, 50521

-5
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ด่วนที่สุด
ที่ นร 0205/ว 114

i -'i
Y

สำนักเลขารการ,!(11ยร-
กํ แนิยบร3้บาล ทพ 103110

5

1
,.,„„„•.,„.1«, .1-,^ -«'“''''«”"''* ."’»
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระห’วาม’''1ด1ทย
ส่งที่สํ5มาด้วยสำเนา,,บังส่อสำนักงบประมา" "ว’,คี่^ ที่ นร 0407/15791 ตงรนที่ 21 "พ** }*

ด้วยสำนักงบประมายได•้สมณ’'”การพิ'ท’ยา"'!!̂ ญ’1า'าา’̂‘‘“''"าาาางห่พ?าพม
สัญญาแบบปรบราคาได้ (คาพีÿ™’ณ’ควานทะพียคป’’ทอ"า>I*’ทงาหนังรอพ่งเท
ด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรกบา•มึ๋อวัมคี่ 5 มิ'!'นา'1'น 2544 ลงมติอา!นัติตามคี่สำน้กงบ
ประมาณเสมอ ทั้ง 3 ข้อ และไห่

,
ดำเนินการต่อ!ป!ค โดยให่รันข้อสังเกตนองคณะรัฐมนตรีไปพํรารณา

คำเนินการ ดังนี้
1. แนวทางการแห่ไขปัญหาการชดเชยส่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K )

ตามที่เสนอ เป็นกรณีเงินเพื่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ส่า K) โดยมีมาตรการรองรับการไซ้จ่ายเงิน แร่

โดยข้อเท็จจริงแล้วไนบางกรณีอาจมีเงินลดตามสัญญา ค ส่วนราชการควรดูแลเรึ๋องนึด้วย
2. เนืองอากการไซ้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รัฐตองจ่ายงบประมาณเป็นจ่านานน11'ขน และเป็นช่องทางไนการทุจริตปร-พฤตินิร(0บ ดังนัน มาตรการระยะยาวควรด0้ง!ร’งดำเนินการ ÿ™

ขอเสนอกไนมมาตรการร-ยะกลาง จึงมอบไห่สำนักงบประมาฌร่ว11ค1ัเ^าร]'กง111คฌะ(1รร11คารพ้ตเนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนักมายกรวมนตรี นิจาร(นาสำหมดมาตรการระยะกลาง
และระยะยาว !ต"ไห่ปามาตรการระยะยาวมาเป็นมาตรการระยะกลา1111ล้วเส110คณะ-51111ต1น,ิาร011ค่อน

.. _ .น!'1เ1“'1น*'!มา “ละล๗ึป็นัค๊พ่ไาเ ••ละขอได้โปรดแพห่หน่วยงานแทะรัฐวํสาม"'1’,สังกัดทราบ เพอถือปฏิบัติต่อไ1]

เ
ล

r

1

มิ
ล่

เร่

ค

;
V
กว่

ขอแสดงความนับถือ
(ลงขอ) วิษญ เครืองาม

(นายวิบญ เครืองาม)
เลขาจิการทณ!;รัฐมตรึสำนักนรีหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2809000 ต่อ 324-5
โทรสาว. 2809064 L

ตร
คด้เ

ครน
จ่าย1

ค่าข้
ค01,
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ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ
iห.ร!*0« - -

สิ'นักมาคง*1นงมประน!ณ 1J711273.9921
fi J”"4 ^— -- _^U1HS5]£S_พ.". 2SM

^ ทารพิจทณ!.ทฯขปญ.ห!ป1้* _ง1นก่ยสร้น[ตาม%!ทนบบปร๒ั;ค11กั (ค•1K)

กทนเรีขน นายกรัรมนตรี ผ่านรธงนายกรรมนตรี (นา0สุรีบย' ตุณกิตด)ี 11118
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ11นต1,12

'
ตุฉๅฒสง)

ทอง(ดิน

สำนักงบประมาณได้รับมอบนมาย11ทกณะ5-111นตรีต1111111รีร๗111กพๅ5ก15คณะ5ำมนคงื ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 พป็นผู้พิจารณาคำนวณทิน1ที1่11,ร8ีลต 11,7,115จ่า0
1รีนเที่มห!อเรียกทินดินขากผู้รับจำงตามเงํ่อนไขของส-ญญาแบบปรบราคา!ด้ (ดีาK) โ ด0!ด ้ ล ึ อ ด ี า ร๒ี ง
สำนักงบประมาณเป็นที่สินสุด ซ์งสำนักงบประมาณไต้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนาคํว0ดีตล0ต 11ดี
ฌํ่องจากในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจราดกอย ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบ1!รับ5 เต1!̂ ม
าทงราชการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการทิน อีกทั้งในระยะหลังราคาวัสตุท่อสร้างแสะราคานับ!นฏี
ทวามผันผวนสูงเป็นผลไห์ม็ปริมาณคำขอเป็นจำนวนมาก แเสี่ย ประมาณ เดือนละ 400 -500 เรํ่อง ในขณะ
ทีสำนักงบประมาณไม่สามารณพํ่มอัตรากำลังไต้เพราะการถูกจำกัดด้วยมติคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ประกอบกับคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงาน 'ของรัฐไสัม็มาตรการเร่งรัด
กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอบุมัติจ่ายทินเที่มค่าก่อสร้าง (ค่า K.) โดยสำนักงบประมาณใหเสรจ
กายใน 20 วัน นับทั้งแต่วันที่รับคำขอ รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขามุกา,คณะก,,มคา,ว่าดิง'1'11,
ปฏิบัติราชการเพอประชาชนของหน่วยงาน 'ของรัฐที นร (ปปร )0701/3517 ลงวันท็ 18 ตุลาคม 2543 อนทา

ใดิ1การพิจารณาต้องเร่งรัตและรวดเริวกว่าเติมอีกหลายเท่าตัว หากไม่รีบแก้ไขจะเป็นปัญห1!11,0ปมค',1'1,1
กว่าเกณ'ท์ที่กำหนด!ๆ

ประเด็นพิจารณา

^อเปีนการแก้ไขปัญหาความส่าขำเนืองจากดิ̂ 1 11ต้น ‘พ71ห‘"ดควไ7ธ1ต1ก15

Bnพอบและอมุม-ติเงินขดเชยทินเพิมํตามสัญญาแบบปรับราอ11พ ‘ด1ิK) เป็นใปอ"115"^^งต้บนใยบา๗ฏิรูประบบ๒หาร^ชการน*นดินที่ใดิมีคว1มคค่ร,111ะรัรมนตรีจะมอบหมายใบัหน่วยงานภาครัฐมีอำนาง’นอ15พ'ิ, 'า“^'',1^ÿ™77^1งทรวงทิน

งัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงห!คม 2543 ห,® "*11
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,1],แข้พ่*!เ*ต81 , ,, .
สำนักงบป**มาณพิจ

'1วณาแลัว รความ‘ห1ึ๗«^พ," *,,^
11ที,่0งจาททา,,าตสกาพคล่องของ^ปืนไ1Jl“•^ง5วคเ?วและเป็^.

า^!!̂ าต,กา!ก’ะ^เนืองจากการขาดสภาพคลองขย''ถู''น " '”"

กวามรับผิคชอบของสำนักงบประมาณโห้แก่ส่วนราชการ 'ตาม:มาตรการปรับป}งระบบท-,, 111
'"

1

เบมุ่งเนัมกลงาน สำนักงบประมาณเห็นควรนำเสนอคณะรัรมนตรีเพึ่อขออบุมัติ ด้งฎ'่ *'̂
1. ปรับป}งมติคณะรัฐมนตรี นชังตามหนังสือสำนักเลขาธิการคนISร

'ิฐ1านครุ 4

109 คงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยมอบอำนาจให้1หน่วยงานภาครัฐเชัาของลัญลุเๅจ'้ๅงส]ํ0nj, %:

ราคาพ (ค่าK) มีอำนาจโนการพิจารณาคำนวณเงินเสิ้มหรือลด และอบุมัติจ่ายเงินเพํ่มหร8ิ1รุย(1
,
^

รับล้างตามเงื่อนโขของสัญญาแบบปรับราคาโต้ โนชันด้นเหนควรมอบอำนาจให้สำหรับCTEjjjjjiJ11.;, *
ค่าล้างโม่เกิน 50 ล้านบาท โดยโล้คูมอและเงื่อนโขหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณจดทํๅนี1้1

1,1
ค่าจางโม!่กิน 50 ล้านบาท เคยไข้คูมอแทะเงอน เขหลกเกณ'ทบถ เนแงนบวะ;ม เณจดทาขน ด.11,
1 เที่อโท

,'การตรวจสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วย'!าน และให้สำนักงบประมาณมีอำนา,11ล้เข{เ̂ . vu*
การปฏิบัติและกำหนดแนวทางปฏิบัติได้ตามความจ่าเป็น โดยโห้ถือคำวินิจฉัยของสำนักงบป5ะนๅ011!]
สุด ทั้งนี้งานจ้างเหมาก่อคร้างของทางราชการทุกประเภทที่ต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้นๅ1$ 111511. 5ม

การกำหนดล้อตกลงกรณีพิพาทเกี่ยวกับการปฎิบํต๊ตามสัญญาให(้สน0ต0่0บุ^ท'[ตตุลๅกๅ,1ที8่^111 2

ไวๆนสัญญาด้วย ขอโห้ระบุล้อยกเว้นให้ชัดเจนว่าไม่รวบถึรเรองการพิ’'เ^'1ตามพื0่น >11,1)อ«พ!1พท่ เที่มต
ราคาได้ โดยให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุดตามนัยมติคณะร้ฐร!นตริ MTO เป็นร:ิ
22 สิงหาคม 2532

ปฎิบi้
ทั้งนี้ เที่อได้รับอบุมัติตามล้อ 1 แล้ว

,
ให้รายงานสำนักงบประมาณเพื่อทราบภายโน 15 ร่

นับแต่วันอบุบัติ
111 I การช่

โนการคำเนินงานตามข้อ 1 ให้มีมาตรการรองรับการใข้จ่ายเงิน ตังนี
(1) เรืองการอบุบัติจ่ายเงินงบปร"มๅณ เนื่องจากได้ฏิระเบียบบริหารงบประมาย 'ไ1,,’'', I 'า 'ล้ม\

แนวทางเรองการอบุมตจายเงนงบประนๅณราย(าา010น0นกล-10 และเงินงบประมาณเหลือจ่ายขอา*,ร',,1,
จงตองมีมาตรการมอบหมายในเงื่องด้งกสำว ด้งคู'่

เานเหลือจ่ายของส่วนราขการ
1}..โดยปกติการใล้จ่ายเงินชดเชยต่าง ๆ จะต้องเจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่า1,,,0งสวน
11fอันดับแรก โดยอบุมัติจากเงินประจำงวดเหลือจ่ายของส่วนราชการรายการสิ่งก่อสว้าง 'า,ง1'",'1 ^^จะมอบอำนาจให้ส่วนราขกา'5มีอำนาจในการอา(มัติจ่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแมา,ป็ง11,'J^1"(1)Vส่วนกรณีอบุมัติเงินงหปวะมาณ'หลือจ่ายหัวไป ให้ขออา(ม้ติจากสำนักงบประมาณตามา^า'1' 11ประมาณไม่อทุมัติให้โลน1งิน1หลือจ่าอไปไล้ในวายการาด ๆ จนกว่าส่วนราชการจะหนค,11,5,'1,เชยค่างานตามสัญญาแบบปวับวาคาได้ (ค่าK) แล้ว

ทโล1้มา 1

งาข้กา

เป็นด1้

1รนช*

และผ

พิจาเรเ
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**8,
'X,

นร Xเฃ1เปร'ั11

ำ>,งที่รางa11

เอกสารแม,,
ไขปัญหา1น
า0*‘ป็ฬm่,
หากจะร
รณาชี้ขๅค

บูาแบบป5U

เมื่อวันที่

น 15 ริม

เงินงบ''8,ง
1-,รณ็ส่วนราชกา’ได้พิจารณาอน่มัติตามขอ 1 แล้ว แต่ไม่มิเงินเหลือจ่ายของส่วน':าขกๅ';โอน

^^1งขถ1ซ้จ่1ยพินซตเชพก่าง1นตา11^หาแบบปรันราคาได้ (ค่า K.) จากเงินงบกลาง จอให้ส่วน
11
''*

8
'
บุห้ตํพ้สรรต่อสำ*'รบประบาณ

'1
,fl151

1-,) เรองการกำหนดหลักเกณ'ห้แล"แนวทางการตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกน กึมิค'วามจำ

1,‘๘องพีกา5ด1้เน้นการ . .
1 ) ให้ส่วนราชการดำเนินการเรืองตังกล่าว โดยใช้คู่มือการตรวจสอบ และคำนวณ

„
นเ=11ตๅมส่เด)ุณๅแบนปรับราคาไค (ค่า K.) ตามเพื่อนไข หลักเกณณ์ และสูตร ของมติดณะรัฐ

“คํ่สัานักงบปร"มาณจิ''คทำขน ตามเอกสารแนบ 1

2) สำนักงบประมาณจ"เตรียมความพร้อมของส่วน’าชคา’ต’่'ง ๆ ไดขพัการ'รกอบ
•'ะกิจเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว โดยพักสุ่ม หรือคณะ

0 จ-รุ'"
51jljjjyของหน่วยเฉพาะกิจเคลือนที (Mobile Unit) เพื่อควา

สินทกร ชี้แจง ถ่ายทอดแทะทำความเข้าใจให้กับส่วนราชการ
การกระจายอำนาจความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณในการตรวจสอบแลรอบุมัติเงิน

'น่"บาาตาใตั (ด่าไ,ท ให้แก่หน่ายงาบกาคร'ํจดังกล่าวช้างตับ เพื่อมิ,ให้เกิดความท่งยากแลร
2. การกระจายอำนาจความรับสดชอบของสำนักงบประมาณในการตรวจสอบแลรอบiุ

เจํ่ยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐด้งกล่าวข้างตน เพื่อมิให้เกิดความสุ่งยากแล

เแมปัญหาในทางปฏิบัติรวมทั้งจำเป็นตองเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐน่าไปปฏิบัติ สมควรให้ลือ
ปกิบัติตั้งแต่ปี งบประมาณรายจ่าย!เระจำปี พ.ศ. 2545 เป็นด้นไป

กำหนด

ทนรา*ด1’
'าางใาามิการยกIลึกIลื่อนไขหลักเก{นห้การนิ -1สัญญาแบบ!เรับราค'าได้ (ค่า K.) เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

าลมสูภาวรปกติ เพือไม่ให้เป็นการร([ก่งบปรรมๅณประจำปี โดยขอให้สำนักงบประมาณศกษาถงผลดีผลเสย
11ละผลค,51าาบแลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครังหนึ่ง

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอไดโปรดน่า*®นอค*1*"’รมนต51พอ

จึ*าร*นาต่อไป

*

1ชกา'^
นป̂ พ'19,
ให้ 0*1เข
1เร่'

(ลงชื่อ ) พูลทรัพย์ ปียะอนันต์
(นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต)์

I

ผู้
,
คำนวยก เรสำนักงบประมาณ
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