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ค ำน ำ 

 การจ าหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด เป็นกระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการหนึ่งตาม พระราชบัญญัติ          
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจ าหน่าย โดยวิธีการ
ขายทอดตลาดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และให้เกิดประโยชน์มหาวิทยาลัย
อย่างสูงสุด ผู้ซื้อและผู้ขายต้องท าสัญญากัน ตามแบบสัญญาที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบ           
แต่การจ าหน่ายทรัพย์สินประเภทมูลดินได้ก าหนดหน้าที่ของคู่สัญญาไว้เฉพาะโดยให้ผู้ซื้อมีภาระหน้าที่จะต้อง
ขนย้ายมูลดินด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ปรากฎว่ามีแบบสัญญาที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ได้ ดังนั้น เพ่ือให้การท าสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดของ
มหาวิทยาลัย เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับผู้ด าเนินการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด             
เพ่ือได้ทราบถึงขั้นตอน ปัญหา และวิธีการจัดท าร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและน ามาใช้กับกรณีดังกล่าว และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช พ.ศ. 25531 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ เป็น  
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน แต่ถือเป็นหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง2 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการ ท าการวิจัย สร้างและพัฒนา วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา กรุงเทพมหานคร สังคมและประเทศชาติ ให้บริการทางวิชาการและสังคม ทะนุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขึ้น โดยก าหนดให้  “หน่วยงานของรัฐ”3 ตามนิยามของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยู่ภายใต้วิธีการและขั้นตอนตามที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนด ดังนั้น เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ย่อม
ส่งผลท าให้กฎหมายล าดับรองต่างๆ เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ ที่ออกโดยอาศัยบทกฎหมายภายใน
ของมหาวิทยาลัยย่อมไม่อาจใช้บังคับได้อีกต่อไป แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นจะต้องมีการท านิติกรรมขึ้น      
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งเรียกกันว่า “สัญญา” โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอ านาจในการก าหนดแบบสัญญาต่างๆ โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด4 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้น าไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการท านิติกรรมที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก าหนด 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ านวนหลายโครงการ แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะน าดินที่ขุดจากบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างขึ้นมาพักรอเพ่ือจ าหน่ายหรือขนย้าย
ต่อไป ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นที่จะต้องจ าหน่ายมูลดินที่ขุดขึ้นมาได้ในทันที โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ
ประมูลทอดตลาดเพ่ือซื้อขายและขนย้ายมูลดินดังกล่าว แต่ในการท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
จะต้องมีการท านิติกรรมสัญญาขึ้น ดังนั้นผู้เขียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนิติกรจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
ตรวจสอบร่างสัญญาที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ยกร่างขึ้นเพ่ือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามต่อกัน เมื่อได้ตรวจร่าง
สัญญาจึงพบปัญหาว่าแบบสัญญาที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้น ามาใช้เป็นแบบในการยกร่างไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอ
สามารถครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะเสนอผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการยกร่างสัญญาขึ้นใหม่นอกเหนือจากแบบสัญญาทั้ง 14 แบบ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจาก

                                           
1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญตัิเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลยั          
นวมินทราธิราช พ.ศ. 2556 
2 นิยามค าว่า “หน่วยงานทางปกครอง” มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ.2542 
3 นิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4 ประกาศราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 37 ง หน้า 8 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างพัสดุภาครัฐการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจดัซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
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การขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัย เพราะหากมหาวิทยาลัยน าแบบสัญญาที่ไม่ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย เสียประโยชน์ และเพ่ือ
เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการตีความกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดทั้งการน าข้อพิพาทไปสู่ศาล  

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1  เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากกรณีการซื้อขายและ           
ขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด ที่ท าให้ไม่สามารถน าแบบสัญญาของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการ
จ าหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด หรือน าแบบสัญญาตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ทั้ง 14 แบบ มาปรับใช้กับการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดของ
มหาวิทยาลัยได ้

 1.2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติที่จะต้องตรวจสอบร่างสัญญาการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขาย
ทอดตลาด สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผล จนน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ           
มีประสิทธิภาพ 

 1.2.3 เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และหน่วยงานจะได้มีแบบสัญญา           
การซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด  

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจหลักการและเหตุผล และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด จนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกร่างหรือแก้ไข
ปรับปรุงสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

 1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องท าการตรวจร่างสัญญา สามารถเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการน า          
ข้อกฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริง และสามารถน าไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และเป็น
หลักประกันว่าการด าเนินการดังกล่าว สามารถบรรลุส าเร็จได้โดยแน่แท้ 

  1.3.3 มหาวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานให้แกบุ่คลากรและผู้ที่สนใจสามารถ
น าไปศึกษาและพัฒนางานให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไปได้ดียิ่งขึ้น  

  1.3.4 มหาวิทยาลัยสามารถน าแบบสัญญาที่มีความรัดกุม เหมาะสม และถูกต้องกับการ
จ าหน่ายพัสดุโดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายและขนย้ายมูลดินมาใช้ เพ่ือไม่ให้มหาวิทยาลัยต้องเสียเปรียบ
คู่สัญญาและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย           

1.4 ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงำน 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้เขียนขึ้นเพ่ือศึกษาถึงหลักการและเหตุผล ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการ
ด าเนินการหารือส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในทางกฎหมายจากนิติกรรมสัญญา          
จนน าไปสู่การยกร่างสัญญาขึ้นใหม่ที่เหมาะสมกับกรณีการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด 
ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
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บทที่ 2 

ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำร 

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีส่วนงานภายในแบ่งออกเป็น 7 ส่วนงาน5 ได้แก่ ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
วิทยาลัยพัฒนามหานคร วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  โดยฝ่ายนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา ดังนี้   
  1. หัวหน้าฝ่ายนิติการ  จ านวน   1  อัตรา 
  2. นิติกร    จ านวน   7  อัตรา  
  3. นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน   1  อัตรา 
  การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส านักงานอธิการบดี 
โดยมีลักษณะงานโดยทั่วไปที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การตรวจร่างกฎหมาย             
ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั ่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การตรวจร่างสัญญา การท านิติกรรมต่างๆ            
เช่น บันทึกความร่วมมือ การท าสัญญาเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การรวบรวมข้อเท็จจริง             
การตรวจสอบและด าเนินการทางวินัย จรรยาบรรณ การด าเนินการทางคดีในชั ้นศาลและชั ้นบังคับคดี           
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืออ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

   ผู้เขียนด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายนิติการ ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่
ในการตรวจร่างสัญญาซื้อขายต่างๆ โดยจะท าการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในเรื่องการซื้อขายมูลดินจากการขายทอดตลาด ว่าด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ด าเนินการซื้อขายมูลดินด้วยวิธีขายทอดตลาด ประกาศการขายทอดตลาด บันทึก
อนุมัติการซื้อขายของผู้มีอ านาจอนุมัติ เป็นต้นด้วย 

   เมื่อผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างสัญญาที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นถูกต้องจะด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานต้นเรื่องให้ด าเนินการต่อไปได้ แต่หากว่าร่างสัญญาดังกล่าวมีข้อแก้ไขก็จะแจ้งให้หน่วยงานต้นเรื่อง
ทราบและให้ด าเนินการแก้ไขพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ก่อนที่หน่วยงานต้นเรื่องได้เสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบสัญญาที่น ามาปรับใช้นั้นไม่ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น         

                                           
5  ประกาศราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 47 ง หน้า 37 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เร่ือง การ
จัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560 
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จึงด าเนินการจัดท าข้อคิดเห็น วิเคราะห์กรณีปัญหา น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
สั่งการ เช่น การจัดท าหนังสือขอหารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณา เป็นต้น  

2.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 

 2.3.1 อธิการบดี  
  มีหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2.3.2 หัวหน้าส่วนงาน  
 มีหน้าที่ พิจารณาเบื้องต้นว่าข้อพิจารณาหรือข้อเสนอแนะของนิติกร นั้นเหมาะสมหรือไม่ 
ก่อนเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

 2.3.3 หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
 มีหน้าที่ พิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้องในงานที่นิติกรได้ด าเนินการว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และความเห็นหรือข้อเสนอแนะสอดคล้องตรงกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วหรือไม่ 
ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนงานเพ่ือพิจารณา 

 2.3.4 นิติกรผู้รับผิดชอบ  
 มีหน้าที่ ตรวจสอบและด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบร่างสัญญา ตรวจสอบ          
ข้อกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อเท็จจริง ถึงการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ก่อนเสนอหัวหน้าฝ่ายนิติการเพ่ีอพิจารณา 

 2.3.5 หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง  
 มีหน้าที่ ด าเนินกระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ยกร่างสัญญา และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ           
การจัดซื้อจัดจ้าง  
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บทที่ 3 

เทคนิคหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และกรณีตัวอย่ำงศึกษำ 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.1 กำรจ ำหน่ำยพัสดุ  

  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 46            
ได้นิยามความหมายของการบริหารพัสดุ หมายความถึงการจ าหน่ายพัสดุด้วย ซึ่งมาตรา 1137 บัญญัติให้การ
จ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 2158 ได้บัญญัติถึงวิธีการขายทอดตลาดว่า “เมื่อพัสดุใดที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
พิจารณาและสั่งด าเนินการตามวิธีการที่ระเบียบดังกล่าวก าหนดไว้ คือ การขาย โดยให้ด าเนินการด้วยวิธี
ทอดตลาดก่อน” 

  3) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. 2560 ข้อ 2159 ได้บัญญัติให้การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

  4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 หมวด 4 ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด 
มาตรา 509 ถึง มาตรา 517 ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการขายทอดตลาด ความสัมพันธ์ระหว่าง  ผู้ขาย
และผู้ซื้อ เวลาแห่งการโอนกรรมสิทธิ ตลอดจนความรับผิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทอดตลาดไว้โดยชัดแจ้ง
แล้ว ซึ่งหน่วยงานสามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้ทันที ดังนี้ 

  “มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ 
หรือด้วยกิริยาอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด 
ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้ 

                                           
6 พระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
 “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ” 
7 พระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 “มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
 มาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และ
การจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด” 
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 “ข้อ 215 (วรรคแรก) หลักจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาและสั่งด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขาย ให้ด าเนินการโดยวิธีทอดตลาดก่อน...” 
9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 “ข้อ 215 (วรรคสอง) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่รับมอบหมายท าการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ... กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ปะรเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประ เมิน
ดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย” 
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  มาตรา ๕๑๐  ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องท าตามค าโฆษณาบอกขาย และตามความ         
ข้ออ่ืน ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป 
  มาตรา ๕๑๑  ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการ
ทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อ านวยการเอง  
  มาตรา ๕๑๒  ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา เว้นแต่จะได้
แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น ว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย 
  มาตรา ๕๑๓  เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจ
ถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้  
  มาตรา ๕๑๔  ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อ่ืนสู้ราคาสูงขึ้นไป 
ไม่ว่าการที่ผู้อ่ืนสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการ
ทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน  
  มาตรา ๕๑๕  ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ หรือตามเวลาที่
ก าหนดไว้ในค าโฆษณาบอกขาย  
  มาตรา ๕๑๖  ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้น
ออกขายอีกซ้ าหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้น
ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด 
  มาตรา ๕๑๗  ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างช าระอยู่ เพราะเหตุ          
ผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร้ ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด” 

 3.1.2 แบบสัญญำ 

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 9310 ได้บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด แต่ในกรณีที่ไม่มีแบบสัญญาก าหนดไว้นั้น            
มาตรา 93 ได้เปิดช่องให้หน่วยงานของรัฐที่ เห็นว่าการจัดซื้อจั ดจ้างนั้นไม่อาจท าสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดไว้ได้และจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้น
ใหม่ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงาน
อัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ข้อยกเว้นนี้ ท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าแบบสัญญาที่
ส านักงานอัยการสูงสุดได้ เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก่อนที่ จะได้มีการประกาศแบบสัญญาตามที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด ให้สามารถน ามาใช้ได้เพ่ือให้การท า
นิติกรรมของหน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการไปได้ไม่สะดุดหรือก่อให้เกิดความล่าช้าลง 

 

 

                                           
10  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    “มาตรา 93 (วรรคแรก) หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุภาครัฐก าหนด โดย
ความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
     (วรรคสาม) ในกรณที่ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญา
นั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว 
ก็ให้กระท าได้” 
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  ก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560 ได้มีแบบสัญญาของกรุงเทพมหานครที่น ามาใช้ในการขายทอดตลาดพัสดุที่ส านักงานอัยการสูงสุดเคย
ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว คือ แบบสัญญาก าหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาด11  
แบบสัญญาของกรุงเทพมหานครจึงเป็นแบบสัญญาตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 93 ดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องจาก
กรณีการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัยมีปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบาง
ประการส่งผลกระทบต่อปัญหาทางกฎหมาย เช่น กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินโอนกันเมื่อใด ใครต้องรับผิดชอบหาก
เกิดความเสียหายของทรัพย์สินในระหว่างรอการส่งมอบ เป็นต้น เมื่อต้องน าแบบสัญญาของกรุงเทพมหานคร
มาใช้กับกรณีปัญหา จึงพบว่าแบบสัญญาของกรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัย โดยในปัญหา แนวทางและวิธีการ
แก้ปัญหานั้น ผู้เขียนจะขอน าเสนอต่อไปในหัวข้อกรณีศึกษา  

3.2 ขั้นตอนกำรยกร่ำงสัญญำ 

  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงขั้นตอนการยกร่างสัญญาที่นอกเหนือจากคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดไว้ ตั้งแต่ผู้เขียนพบปัญหา ไปจนสิ้นสุดกระบวนการที่
ส านักงานอัยการได้ให้ความเห็นชอบร่างสัญญาจนน าไปสู่การน ามาใช้กับการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการ
ขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัย ผู้เขียนจึงได้สรุปและจัดท าแผงผัง และสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ผู้เขียนได้
ปฏิบัติมาจริงและหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.2.1 ขั้นตอนกำรยกร่ำงสัญญำและเสนอเรื่องต่อส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

  (1) นิติกรแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อกฎหมาย 

  (2) มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอหารือส านักงานอัยการสูงสุด 

  (3) ส านักงานอัยการสูงสุดตอบข้อหารือ 

  (4) น าข้อเสนอแนะของส านักงานอัยการสูงสุดมาพิจารณาด าเนินการ 

  (5) น าแบบสัญญาที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของส านักงานอัยการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะ 

  (6) น าส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดอัยการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

  (7) ส านักงานอัยการสูงสุดแจ้งผลการพิจารณาร่างสัญญา พร้อมเห็นชอบให้น าร่างสัญญาไปใช้
ในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

  (8) นิติกรจัดท าหนังสือแจ้งเวียนแบบสัญญาที่ส านักงานอัยการฯ ให้ความเห็นชอบให้ทุกส่วนงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

                                           
11 โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หนา้ 34 - 35 
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 3.2.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1 นิติกรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ตามความ
เป็นจริง 

2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และยกร่างสัญญา นิติกร 15 วัน 

ท าการ 

3 น าร่างสัญญาส่งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็น และให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องแจ้งความเห็นกลับมายังนิติกร เพ่ือปรับแก้ไขร่างสัญญา 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ตามความ
เป็นจริง 

4 นิติกรพิจารณาความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิติกร 10 วัน 

ท าการ 

5 น าส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา นิติกร 

 

3 วัน 

ท าการ 

**หมำยเหตุ** 
  ผู้เขียนออกแบบขั้นตอนตำมกำรปฏิบัติงำนจริงท ำให้ได้ผังกระบวนกำรที่สมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและน ำไปปฏิบัติได้จริง 
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ล ำดับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

6 ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้         
นิติกรไปปรับแก้ไขร่างสัญญาให้สอดคล้องกับข้อสังเกตและแบบ
สัญญาตัวอย่างของส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงาน
อัยการสูงสุด 

ระยะเวลา
ตามความ
เป็นจริง 

7  นิติกรแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญา และน าส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็น 

นิติกร 

 

15 วัน 

ท าการ 

8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการให้ความเห็น แก่นิติกร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ตามความ
เป็นจริง 

9 นิติกรปรับแก้ไขร่างสัญญา และน าส่งส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา นิติกร 10 วัน 

ท าการ 

10 ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา ส านักงาน
อัยการสูงสุด 

ระยะเวลา
ตามความ
เป็นจริง 

11 นิติกรแจ้งเวียนแบบสัญญาให้ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ นิติกร 5 วัน 

ท าการ 

 

3.3 ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

  (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้ครบถ้วน หรือไม่สามารถน าส่ง
เอกสารที่สามารถน ามาใช้ประกอบการยกร่างได้ 

  (2) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประกอบการยกร่างสัญญาได้ 

  (3) การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล อาจใช้เวลานาน ซึ่งท าให้ต้องคอยติดตามทวงถาม
อยู่ตลอด 

  (4) การจัดท าร่างสัญญาอาจใช้เวลานาน เพราะต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ 

  (5) ไม่มีแบบสัญญาที่ส านักงานอัยการสูงสุดเคยเห็นชอบแล้ว ที่สามารถน ามาปรับใช้กับการยก
ร่างสัญญาใหม่ได้โดยตรงทั้งหมด 

  (6) มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างสัญญา อาจท าให้ผู้ยกร่างสัญญาได้ไม่ตรง
ประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาได้ 

  (7) ผู้ยกร่างอาจไม่มีประสบการณ์การใช้ภาษากฎหมายมากพอ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ          
ให้กระชับ รัดกุม ในการยกร่างสัญญาได้ 
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  (8) หนังสือถึงอัยการสูงสุด ไม่ได้ใช้ข้อความที่เหมาะสมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี         
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม12 

  (9) ข้อมูลที่น าส่งส านักงานอัยการไม่เพียงพอ พนักงานอัยการเจ้าของเรื่องอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม
พร้อมให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้ง จนท าให้การยกร่างสัญญาล่าช้าไม่ทันต่อการน ามาใช้กับเหตุการณ ์

3.4 กรณีศึกษำ “กำรยกร่ำงสัญญำซื้อขำยและขนย้ำยมูลดินจำกกำรขำยทอดตลำด” 

  ด้วยนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริการสาธารสุขแก่ประชาชนนั้น มีประสิทธิภาพ
อย่างสูง รวดเร็ว และสะดวกสบายแก่ประชาชนผู้มารับบริการ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
โดยตามแบบแผนผังก่อสร้างอาคารจ าเป็นต้องมีการขุดดินจากบริเวณ พ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร หน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงได้ประเมินแล้วเห็นว่ามูลดินที่ขุดขึ้นมานั้น มหาวิทยาลัย               
ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก จึงเสนออธิการบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ท าการขายมูลดิน
ดังกล่าวโดยวิธีการขายทอดตลาดตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนดไว้ แต่ในการขายมูลดินนี้ 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ซื้อมีภาระหน้าที่ในการขนย้ายมูลดินที่รับซื้อออกไปจากพ้ืนที่ที่ขุดขึ้น (บริเวณพ้ืนที่
โครงการก่อสร้าง) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ก่อสร้างจะสามารถเข้าด าเนิน
โครงการก่อสร้างได้ตามแผนการก่อสร้างต่อไป 

  และจากที่ได้มีการขายทอดตลาดมูลดินดังกล่าวนี้เอง ย่อมเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยและ          
ผู้ชนะราคา เกิดนิติสัมพันธ์ต่อกันในฐานะผู้ขายกับผู้ซื้อ ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ระหว่างผู้ขายที่จะต้องส่งมอบ          
มูลดินให้ได้ตามจ านวนที่ประกาศขาย และผู้ซื้อจะต้องรับมอบมูลดินพร้อมกับรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้ายมูลดินออกไปจากพ้ืนที่ก่อสร้างด้วยตนเอง จึงจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องมีการท านิติกรรมสัญญาขึ้นเพ่ือ
เป็นหลักฐานระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

  การจะท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ขายกับเอกชนในฐานะผู้ซื้อนั้น            
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9313 ก าหนดให้น าแบบ
สัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุดแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้น าแบบสัญญาของ
กรุงเทพมหานครมาใช้ เรียกว่า “สัญญาก าหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาด”14  

 3.4.1 ข้อเท็จจริงและกรณีปัญหำ 

  1) ข้อเท็จจริงกำรซื้อขำยและขนย้ำยมูลดิน ตำมประกำศมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช เรี่อง 
กำรขำยทอดพัสดุ มูลดินจ ำนวน 35,000 ลูกบำศก์เมตร ลูกบำศก์เมตรละ 33 บำท เลขที่ 8/2562            
ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 256215  

 

 

                                           
12 ภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
13 อ้างแล้ว 
14 อ้างแล้ว  
15 โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หนา้ 38 - 40 
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  1.1 ข้อเท็จจริงตำมประกำศมหำวิทยำลัยฯ 

   ข้อ 1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และการลงทะเบียนในการขายทอดตลาด 
   1.4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางมัดจ าเงินสดร้อยละ 20 ของราคาประเมินพัสดุ 
โดยพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้มีราคาประเมินหรือราคาขั้นต่ าลูกบาศก์เมตรละ 33.00 บาท รวมเป็นเงิน 
1,155,000 บาท 

   ข้อ 3 การช าระเงินและการขนย้าย  
   3.2 เมื่อช าระราคาครบถ้วนแล้วต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุที่ซื้อรวมทั้งเศษ
สิ่งของที่ซื้อทั้งหมดไปให้เรียบร้อยภายใน 121 วัน นับถัดจากวันที่ช าระราคาครบถ้วนหรือได้รับหนังสือให้เข้า
ด าเนินการขนย้ายพัสดุ หากมิได้ด าเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมดภายในก าหนดต้องช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 
0.5 ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ผู้ซื้อต้องท าสัญญาก าหนดขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดตามแบบที่
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก าหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ช าระราคาครบถ้วน  

  1.2 ข้อเท็จจริงในทำงปฏิบัติ 

   (1) ผู้ขายจะแจ้งก าหนดวันและเวลาล่วงหน้าให้ผู้ซื้อน ารถบรรทุกมารับขนดินที่ผู้ขาย
จะขุดขึ้นจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตามก าหนดการและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ 

   (2) หากผู้ซื้อได้รับแจ้งให้มาขนดินที่ขุดแล้วแต่ผู้ซื้อไม่มารับขนไปจะส่งผลท าให้
โครงการก่อสร้างล่าช้า เพราะไม่สามารถน าดินที่ขุดขึ้นไปไว้ยังสถานที่อ่ืน  ๆ เนื่องจากโครงการก่อสร้างไม่มี
พ้ืนที่ให้พักดินที่ขุดขึ้นมา 

   (3) เมื่อผู้ขายท าการขุดดินขึ้นมาแล้ว ผู้ขายจะน าดินที่ขุดได้ขนถ่ายใส่รถบรรทุกของ           
ผู้ซ้ือ เมื่อเต็มคันรถแล้วจึงจะทราบได้ถึงจ านวนและปริมาณของดินที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ขาย 

   (4) ผู้ขายจะไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนของดินที่ขุดขึ้นมาได้ เนื่องจากการประมูล
ซื้อขายดินเป็นเพียงปริมาณการค านวณตามหลักวิชาการของวิศวกร 

   (5) หากขุดได้ดินน้อยกว่าที่ผู้ซื้อช าระราคา ผู้ขายไม่มีนโยบายที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ 

   (6) ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ หากดินที ่ขุดขึ้นมาได้แล้วผู ้ซื ้อไม่มารับมอบหรือมารับ
มอบล่าช้าท าให้แล้วเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างการส่งมอบจะตกเป็นพับแก่ฝ่ายใด 

  2) ปัญหำแบบ “สัญญำก ำหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ำยพัสดุจำกกำรขำยทอดตลำด”          
ของกรุงเทพมหำนคร 

แบบสัญญาก าหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดของกรุงเทพมหานคร
นั้น มีลักษณะเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้ทราบถึงประเภท จ านวน หรือชนิดของทรัพย์นั้นไว้ชัดแจ้ง
แล้ว และผู้ซื้อได้ตรวจสอบทรัพย์นั้นจนเป็นที่พอใจแล้วจึงเข้าร่วมการประมูล ดังเช่น การขายทอดตลาดวัสดุ
ครุภัณฑ์ เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ วัสดุการเรียน รถยนต์ เรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อผู้ซื้อที่ชนะการ
ประมูลและผู้ขายได้ตกลงกันแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมโอนไปยังผู้ซื้อในทันทีเมื่อได้ตกลงท าสัญญา             
ซื้อขายกัน เพราะถือเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 45816 และ

                                           
16 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 “มาตรา ๔๕๘  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซ้ือตั้งแต่ขณะเมื่อได้ท าสัญญาซ้ือขายกัน” 
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มิใช่กรณีที่การซื้อขายนั้นจะต้องได้มีกระท าการอย่างหนี่งอย่างใดเพ่ือหมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือ
ท าโดยวิธีอ่ืนเพื่อให้บ่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้วอีก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
460 17 แบบสัญญาของกรุงเทพมหานคร จึงไม่ครอบคลุมสอดคล้องกับกรณีการซื้อขายมูลดินของมหาวิทยาลัย 

และแบบสัญญาของกรุงเทพมหานคร ไม่ครอบคลุมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 (1) กรณีความรับผิดหากมูลดินที่ยังไม่ส่งมอบช ารุดบกพร่องว่าผู้ใดต้องรับผิด   
 (2) กรณีที่หากผู้ซื้อไม่มาขนมูลดินหรือมารับล่าช้า ท าให้โครงการก่อสร้างต้องล่าช้า

ออกไปจนเกิดความเสียหาย ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบ            
 (3) ไม่มีข้อตกลงเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
 (4)  หน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องท าลาย หรือเพิกถอน สิ่งที่สามารถสื่อได้ถึงมหาวิทยาลัย 
 (5) หลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าปรับ 
 (6) หากผู้ขายส่งมอบทรัพย์น้อยกกว่าที่ตกลง ผู้ซื้อจะไม่รับไว้ได้หรือไม่ 

3) กำรหำรือส ำนักงำนอัยกำรและกำรยกร่ำงสัญญำ  

  จากปัญหาดังกล่าวผู้เขียนจึงได้ด าเนินการหารือเป็นหนังสือ ที่ นมร.0204/0782 ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 256218 ไปยังส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือสอบถามถึงแบบสัญญาที่เหมาะสมสามารถน ามาปรับใช้
กับกรณีการซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัยได้ เมื่อส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีแบบสัญญาที่เหมาะสมกับกรณีดังกล่าว ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้ มีหนังสือที่           
อส 0005/10455 ลงวันที่ 3 กันยายน 256219 มอบแบบสัญญาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงและอาจน ามาปรับ
ใช้ได้ จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุ ตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภค        
ของคน20 และแบบสัญญาซื้อขายกระสอบเปล่าใช้แล้ว21 เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยได้น าไปพิจารณายกร่าง
สัญญาใหม่ขึ้น และเมื่อได้รับแบบสัญญาทั้งสองฉบับจากส านักงานอัยการแล้ว ผู้เขียนจึงได้น าข้อเท็จจริงมา
ปรับกับข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับแบบสัญญาของส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือให้ได้ข้อสัญญาที่จะเป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย โดยมีการยกร่างแบบสัญญาในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 

   (1) กำรส่งมอบและกรรมสิทธิ์  

   เมื่อดินเป็นส่วนประกอบของที่ดินอันเป็นทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ หากได้มี
การขุดดินขึ้นมาท าให้ดินแยกต่างหากจากที่ดินแล้ว ดินจึงกลายสภาพเป็นทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ แต่การ
ที่จะซื้อขายดินได้นั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทราบถึงจ านวนดินที่จะซื้อขายกันให้แน่นอนก่อน เมื่อทั้งสองฝ่าย 
ได้ทราบถึงจ านวนที่แน่นอนแล้ว ดินที่จะซื้อขายกันดังกล่าวกฎหมายจึงถือเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง ตามประมวล

                                           
17 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “มาตรา ๔๖๐ ในการซื้อขายทรัพย์สินซ่ึงมิได้ก าหนดลงไว้แน่นอนนั้น ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง 
ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือท าโดยวิธีอื่นเพื่อให้บ่งตัวทรัพย์นั้นออกเป็นแน่นอนแล้ว  
 ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยังจะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือท าการอย่างอื่น หรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สิ น
เพื่อให้รู้ก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซ้ือจนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ท าแล้ว” 
18  โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หน้า 30 
19  โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หน้า 16 - 17 
20  โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หน้า 18 - 24 
21  โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หน้า 25 - 29 



13 
 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖๐22 และจากหลักกฎหมายดังกล่าวย่อมท าให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์       
ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อในทันที เมื่อได้มีการหมาย นับ ชั่ง ตวง วัด หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อบ่งจ านวนทรัพย์นั้นได้
แน่นอนแล้ว รวมทั้งความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ภายหลังที่มูลดินได้โอนไปยังผู้ซื้อ แต่เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในเรื่องการส่งมอบและกรรมสิทธิ์ รวมทั้งก าหนดเวลารับและวิธีการส่งมอบมูลดินที่คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงและเข้าใจร่วมกัน จึงได้ก าหนดไว้ให้ในสัญญา ข้อ 6 และข้อ 7 ดังที่ปรากฎในแบบ
สัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด23   
   “ข้อ ๖ การตรวจรับ เมื่อผู้ขายส่งมอบมูลดิน ผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อหรือผู้ที่          
ผู้ซื้อแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ จะต้องตรวจรับมูลดินที่ผู้ขายส่งมอบทันทีให้เสร็จภายในวันที่ผู้ขายส่งมอบ 
และให้ถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบมูลดินจากผู้ขายไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อน ามูลดินขึ้นรถบรรทุกและชั่งน้ าหนัก
เสร็จสิ้น และเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ผู ้ขายแต่งตั้งได้ตรวจสอบแล้ว หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ขายก า หนดเพื่อให้
สามารถระบุถึงจ านวนของมูลดินที่รับมอบแน่นอนได้ 
     ข้อ ๗ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในมูลดินที่ตกลงซื้อขายตามสัญญาข้อ ๑ จะโอนไปยัง         
ผู้ซื้อเฉพาะปริมาณมูลดินที่ผู้ซื้อได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว ...” 

   (2) ควำมรับผิดต่อทรัพย์สินเพรำะควำมเสียหำย จำกกำรที่ผู้ซื้อไม่มำรับมอบหรือมำ
รับมอบล่ำช้ำ 

   จากกรณีปัญหาการซื้อขายและขนย้ายมูลดินของมหาวิทยาลัย ปรากฎว่า พ้ืนที่
โครงการที่มีการก่อสร้างไม่มีพ้ืนที่เพียงพอที่ผู้ขายจะสามารถขุดมูลดินขึ้นมากองไว้บนพ้ืนเป็นเวลานานเพ่ือรอ
ให้ผู้ซื้อมารับมอบได้ ในบางครั้งเมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบก าหนดวันเวลาให้ผู้ซื้อเข้ามารับมอบและขนย้าย
มูลดินที่จะขายแล้ว ผู้ขายจะด าเนินการขุดดินขึ้นมาพักรอส่งมอบไว้บนพื้นก่อน หากปรากฎว่าในระหว่างเวลาที่
มูลดินขึ้นมาพักรอส่งมอบ เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นหรือเกิดการเสื่อมมูลค่าไป เช่น ฝนตกท าให้มูลดินถูกชะล้างไปได้
ปริมาณลดลงจากที่ขุดขึ้นมา เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดแก่มูลดินนั้นตกเป็นพับแก่มหาวิทยาลัย
ในฐานะผู้ขายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๐24 ดังนั้น เพ่ือไม่ให้มหาวิทยาลัยเสีย
ประโยชน์ แบบสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดจึงได้ก าหนดไว้ว่า 

    “ข้อ ๗ กรรมสิทธิ์ ...หากผู้ซื ้อไม่รับมอบ หรือรับมอบแล้วแต่ไม่ขนย้ายมูลดินให้
เสร็จภายในก าหนดตามสัญญา หากเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าปริมาณหรือคุณภาพ หรือเสื่อมสลายไปตาม
สภาพไปเพราะระยะเวลาที่ผู้ซื้อไม่รับมอบ หรือรับมอบแล้วแต่ไม่ขนย้ายมูลดินให้เสร็จภายในก า หนดตาม
สัญญา หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น” 

   (3) ควำมรับผิดของผู ้ซื ้อ เพรำะเหตุไม่มำรับมอบหรือรับมอบล่ำช้ำท ำให้
มหำวิทยำลัยเสียหำย 

   เมื่อการขุดมูลดินขึ้นจากบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการก่อสร้าง 
ดังนั้น ก าหนดการขนย้ายมูลดินจึงต้องสอดคล้องกับก าหนดระยะเวลาของโครงการก่อสร้างหากไม่สามารถขนย้าย
มูลดินออกไปได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะท าให้การก่อสร้างชะงักหยุดลง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

                                           
22  อ้างแล้ว 
23  โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ก  
24  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 “มาตรา ๓๗๐  ถา้สัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรพัย์นั้นสูญหรือ
เสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอยา่งหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซร้ ท่านว่าการสูญหรอืเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้” 



14 
 

มหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น จึงควรก าหนดให้ผู้ซื้อต้องด าเนินการมารับมอบภายในก าหนด หากไม่มารับมอบผู้ขายก็
ควรมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ เพ่ือบรรเทาความเสียหาย ซึ่งผู้ซื้อควรต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
โดยใช้ข้อความในข้อ 4 ของแบบสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน
มาเป็นแบบในการยกร่าง ดังนั้น แบบสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด จึงได้ก าหนดไว้ว่า  

   “ข้อ 3 (วรรคสี ่) หากการไม่ร ับมอบ หรือรับมอบแล้วแต่ไม่ขนย้ายและท า ให้
ก าหนดระยะเวลาการขนย้ายมูลดินของผู้ซื้อล่วงเลยก าหนดระยะเวลาตามวรรคแรกจนเนิ่นนานเกินสมควร 
และเป็นการก่อภาระแก่ผู้ขายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นได้ ไม่ว่าผู้ขายจะบอกเลิกสัญญาหรือ 
ไม่ก็ตาม ผู้ขายมีดุลพินิจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความจ าเป็น เพื่อบรรเทาภาระและความเสียหาย
ดังกล่าว โดยผู้ซื้อยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งปวงและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเหตุที่ไม่รับ
มอบและขนย้ายมูลดินของผู้ซื้อตามสัญญา การด าเนินการดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ขายในการใช้สิทธิและ
เรียกค่าเสียหายตามข้อ ๙” 

   (4) หน้ำที่ของผู้ซื้อ 

   ตามประกาศฯ เรื ่องขายทอดตลาด มีข้อความว่า “ข้อ 3.5 หากพัสดุที ่ขายมี 
สัญลักษณ์ ตรา หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  หรือ
ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้ซื้อต้องลบออกก่อนน าไปใช้งาน” เมื่อแบบสัญญาของกรุงเทพมหานครไม่มี
ก าหนดเรื ่องดังกล่าวไว้ และเป็นข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ที ่คู ่สัญญาต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 
ประกอบทั้งข้อดังกล่าวถือเป็นส่วนสาระส าคัญที่จะต้องรักษาชื ่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย           
จึงเห็นควรจ าเป็นที ่ต ้องระบุไว้ในสัญญา และเพื ่อให้แบบสัญญาซื ้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขาย
ทอดตลาดสอดรับกับข้อก าหนดนี้ ดังนั้น แบบสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด จึงได้
ก าหนดไว้ว่า 

   “๕.๒ ผู ้ซื ้อจะต้องลบ ท าลาย หรือท าให้เสื ่อมสลาย สูญค่า หากมูลดินรวมทั ้ง  
เศษสิ่งของที่รับมอบปรากฎสัญลักษณ์ ตรา หรือเครื่องหมายที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นของ.......  (มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล)” 

   (5) ข้อยกเว้นควำมรับผิดชองผู้ขำยที่ส่งมอบของขำดตกบกพร่อง 

   มูลดินที่ผู้ขายน ามาประมูลขาย จ านวน 35,000 ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นจากการ
ค านวณของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ตามหลักทางวิชาการ ดังนั้นในการขุดแท้จริงแล้วอาจได้มาก
หรือน้อยกว่าปริมาณที่ค านวณได้ ทั้งนี้ หากในการขุดดินเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้ออาจปรากฎได้ว่าดินที่ได้จะมี
ปริมาณน้อยกว่าที่ตกลงทอดตลาดซื้อขายกัน โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 46525 (1)  
ได้วางหลักไว้ว่าหากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ ผู ้ซื ้อจะบอกปัดไม่รับเอาเลยก็ได้ แต่ถ้า           
ผู้ซื้อรับเอาทรัพย์นั้นไว้ ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน ดังนั้น เพื่อป้องกันการที่ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกปัดไม่รับเอา
ทรัพย์ที่ผู้ขายส่งมอบ หรือกรณีที่ผู้ซื้อได้รับเอาไว้แล้วแต่ขอใช้สิทธิใช้ราคาตามส่วน ที่จะส่งผลให้ผู้ขายต้องคืน

                                           
25 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “มาตรา ๔๖๕  ในการซ้ือขายสังหาริมทรัพย์นั้น 
 (๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซ้ือจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้ซ้ือรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้  ผู้ซ้ือ          
ก็ต้องใช้ราคาตามส่วน” 
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เงินส่วนต่างที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ซื้อได้ ดังนั้น แบบสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด จึงได้
ก าหนดไว้ว่า 

   “ข้อ ๑๑ ข้อตกลงไม่ต้องรับผิดหากผู้ขายส่งมอบมูลดินให้แก่ผู ้ซื้อได้จ านวนน้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ซื้อยอมรับและตกลงรับมอบมูลดินเท่าที่ผู้ขายส่งมอบ โดยไม่ถือว่าผู้ขายปฏิบัติ
ผิดสัญญาและผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ขายทั้งสิ้น” 

  4) ภำยหลังยกร่ำงสัญญำแล้วเสร็จ   

  เมื ่อผู ้เขียนยกร่างแล้วเสร็จจึงได้ประสานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องและพนักงานอัยการ
ผู ้รับผิดชอบ เพื ่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะในการน ามาแก้ไขเพิ ่มเติมก่อนน าส่งพนักงานอัยการ
ผู ้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อไป จนการยกร่างสัญญาแล้วเสร็จ จนเมื ่อวันที ่ 28 เมษายน 2563 
ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือส านักงานอัยการสูงสุด26 ส่งถึงมหาวิทยาลัย ความว่าส านักงานอัยการ
สูงสุดได้ให้ความเห็นชอบร่างสัญญาซื ้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดแล้ว ผู ้เ ขียนจึงได้
ด าเนินการแจ้งเวียนแบบสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้ทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยได้ รับทราบและถือปฏิบัติจนน าไปสู่น าแบบสัญญาไปใช้กับกรณีการซื้อขายและขนย้ายมูลดิน
จากการขายทอดตลาดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
26 โปรดดูเอกสารในภาคผนวก ข หนา้ 3 
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บทที่ 4 

ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

  ด้วยการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ท าหน้าที่ตรวจร่างสัญญากรณีการซื้อ
ขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด ซึ่งในการซื้อขายครั้งนี้ คือมูลดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง
ที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์จะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้มีการหมาย นับ ชั่ง ตวง วัด หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ทราบ
จ านวนที่แน่นอนแล้วนั้น ท าให้ผู้เขียนพบว่าแบบสัญญาที่หน่วยงานผู้จ าหน่ายพัสดุได้ยกร่างขึ้นให้นิติกรตรวจ
ร่างสัญญานั้น ยังคงขาดความเหมาะสม ถูกต้อง และรัดกุมเพียงพอกับข้อเท็จจริงกรณีการซื้อขายในครั้งนี้ 
ดังนั้น เพ่ือให้มีแบบสัญญาที่เหมาะสม ถูกต้อง และรัดกุม มหาวิทยาลัยจึงได้หารือเรื่องแบบสัญญาไปยัง
ส านักงานอัยการสูงสุด ท าให้พบว่าส านักงานอัยการไม่มีแบบสัญญาที่สอดคล้องกับเรื่องการจ าหน่ายพัสดุ
ตามที่ได้หารือ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่การยกร่างสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาดขึ้น โดย
ในขั้นตอนการด าเนินการยกร่างผู้เขียนได้ประสบพบปัญหา อุปสรรคบางประการ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้สรุป
ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขไว้ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

4.1 ปัญหำและอุปสรรค 

  (1) ไม่มีแบบสัญญาที่เหมาะสม ถูกต้อง และรัดกุมเพียงพอ กับการน ามาใช้ในกรณีซ้ือขายและขน
ย้ายมูลดินโดยวิธีขายทอดตลาด หรือกรณกีารจ าหน่ายทรัพย์ประเภททรัพย์เฉพาะสิ่ง หรือที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  

  (2) แบบสัญญาที่ส านักงานอัยการส่งให้น ามาประกอบการยกร่าง มีตัวอย่างหลายฉบับ           
และแต่ละฉบับมีข้อเท็จจริงไม่ตรงกับกรณีปัญหาโดยตรงทั้งหมดหรือมีความสอดคล้องกับกรณีปัญหาเพียง
บางส่วน ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาและน าตัวอย่างทั้งหมดมารวบรวมและประมวลผลเอง ท าให้การยกร่างสัญญาไม่ตรง
กับปัญหา ขาดข้อกฎหมายที่เหมาะสม ถูกต้องและมีความรัดกุมเพียงพอ 

  (3) ผู้ปฏิบัติขาดองค์ความรู้ทางกฎหมายที่มากพอกับการยกร่างสัญญา ทั้งการจะสามารถน า
ข้อเท็จจริงมาปรับกับข้อกฎหมายได้ครบถ้วนนั้นต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายที่ดี และการยกร่างต้องใช้ข้อกฎหมาย
หลายมาตราที่เกี่ยวข้องและหลักกฎหมายแต่ละมาตราเมื่อน ามาใช้ร่วมกันท าให้การยกร่างสัญญามีความซับซ้อนสูง  

4.2 แนวทำงกำรแก้ไข 

  (1) การหารือเรื่องแบบสัญญาไปยังส านักงานอัยการ ผู้ปฏิบัติควรสรุปข้อเท็จจริง รวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาพร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น รวมทั้งข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่เพียงพอแก่การหารือหรือน าไปชี้แจงต่อพนักงานอัยการ เพ่ือที่ส านักงานอัยการจะได้พิจารณาและ
แนะน าแบบสัญญาที่เหมาะสมกับกรณีปัญหาให้ผู้ปฏิบัติได้น ามาศึกษาประกอบการยกร่างสัญญา  

  (2) การจะยกร่างสัญญาให้ถูกต้อง เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอกับข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีปัญหา 
ผู้ปฏิบัติควรยกร่างโดยน าแบบสัญญาของส านักงานอัยการเป็นต้นแบบ และผู้ปฏิบัติควรน าแบบสัญญาที่มีความ
สอดคล้องใกล้เคียงกับกรณีปัญหามากที่สุดเพียงฉบับเดียวมาเป็นต้นแบบในการยกร่าง  

  (3) ผู้ปฏิบัติควรศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค าพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับการ          
ซื้อขายโดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์เฉพาะสิ่ง การโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์ ความรับผิดของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จากความ
ช ารุดบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจที่ดี และสามารถน าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมา
ปรับกับหลักกฎหมายได ้อันจะท าให้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้และมีทักษะทางด้านกฎหมายสูงขึ้นในระดับดี 
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บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การท านิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม ถูกต้อง และรัดกุมเพียงพอ 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ  และเพ่ือเป็นการระมัดระวังไม่ให้ เกิดกรณี          
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุไปแล้ว แต่ไม่มีแบบสัญญาที่เหมาะสมสามารถน ามาปรับใช้กับการจ าหน่าย
พัสดุดังกล่าวได้ ด้วยเหตุเพราะไม่มีแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนด โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด หรือไม่มีแบบสัญญาที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้
ความเห็นชอบไว้ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีการ
จัดการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็นศูนย์รวม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยควรให้หน่วยงานที่ต้องการจ าหน่ายพัสดุ ส ารวจตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินใดที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับการจ าหน่ายมูลดิน หรือทรัพย์เฉพาะสิ่งที่ จ าเป็นจะต้องหมาย นับ ชั่ง ตวง วัด หรือ           
ท าด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ทราบจ านวนที่แน่นอนก่อนส่งมอบ และไม่มีแบบสัญญาที่เหมาะสม ถูกต้อง กับการ
จ าหน่ายพัสดุนั้น หากปรากฎว่ามีก็ให้ด าเนินการหารือเรื่องแบบสัญญาที่จะน ามาใช้กับกรณีการจ าหน่ายพัสดุ
ดังกล่าวกับฝ่ายนิติการก่อน เพ่ือให้การด าเนินการจ าหน่ายพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรือหากหน่วยงาน
ใดมีข้อสงสัยในการจะน าแบบสัญญาใดมาใช้กับการจ าหน่ายพัสดุในกรณี  นั้น ๆ ก็ให้ด าเนินการหารือกับ          
ฝ่ายนิติการก่อนที่จะได้มีการประกาศจ าหน่ายพัสดุ 

  2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางในเรื่องการจ าหน่ายพัสดุที่สามารถสืบค้นหา
ข้อมูลหรือแนวทางในการจ าหน่ายพัสดุ แบบสัญญาที่น ามาใช้กับการจ าหน่ายเรื่องนั้น ๆ ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือง่ายต่อการศึกษาและยึดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ 

  3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารสัญญา หรือ
ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ได้อบรมหรือเข้าศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าแบบสัญญาต่าง ๆ ของส านักงาน
อัยการมาใช้กับการจ าหน่ายพัสดุ 

  4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นิติกร หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาได้ไป
ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวการยกร่างสัญญา การจัดท าเอกสารทางกฎหมาย การใช้หรือการตีความสัญญา         
เป็นต้น 

  5. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการบริหารพัสดุเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่มคีวามซับซ้อนสูง ทั้งจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละความรู้ให้แก่กัน  

  ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติควรที่จะต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย แบบสัญญารูปแบบอ่ืนๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือที่จะได้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาแก้ปัญหาทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย        
ได้อย่างถูกต้องและเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย  
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 4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2542 

 5. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 8. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญา
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ลงวันที่          
7 กุมภาพันธ์ 2561 

 9. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช          
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
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ภำคผนวก 

ก  แบบสัญญาซื้อขายและขนย้ายมูลดินจากการขายทอดตลาด 

ข  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

ค  ประวัติของผู้จัดท า 
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