ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อใหการกํากับติดตามการดําเนินงานกระบวนการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควร
กําหนดแนวปฏิบัติการบริหารสัญญาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๑. บทนิยาม
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายถึง การจางทําของ การจางบริการ การจางเหมาบริการและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมรวมถึงการจางลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“สั ญญา” หมายถึ ง การใดอั น ไดกระทํ าลงโดยชอบดว ยกฎหมายและดว ยใจสมัคร มุงเน น
โดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลหรือนิติบุคคล ตั้งแตสองฝายขึ้นไป เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
“การบริ หารสั ญญา” หมายถึง การควบคุ มตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติง าน การเบิ ก
จายเงินหรือดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญา แบบรูปรายการละเอียด กฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพั ส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อใหสัญญานั้นสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ หากมีปญหาหรือ
อุป สรรคจากการปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาจะต องหาวิธีก ารแก ไขปญ หาอุ ป สรรคดัง กล าว หรือพิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ทําความเห็น เพื่อเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูไดรับมอบอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแลวแตกรณี
“ผู บริ หารสั ญญา/ข อตกลง” หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุในงานซื้อหรืองานจาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ
ใหควบคุม ตรวจสอบ ติดตามพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับสัญญานั้น เพื่อใหคูสัญญาทํางานแลวเสร็จถูกตอง
ครบถวนตามเงื่อนไขของสัญญา
“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๗๕ หรือขอ
๑๗๖ หรือขอ ๑๗๙ หรือขอ ๑๘๐
๑

“ผูควบคุมงาน” หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหทําหนาที่ผูควบคุมงานก อสราง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๗๘
“หัวหนาเจาหนาที่” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ
การบริหารพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจากผูอํานวยการใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหาร
พัสดุของหนวยงาน
๒. บททั่วไป
เมื่อมีการลงนามผูกพันระหวางคูสัญญาแลว ใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญา บริหารสัญญาตาม
หลักการบริหารสัญญาที่ดี คือ
(๑) การทําให สสวท. ไดใชพัสดุภายในกําหนดเวลาตามสัญญา
(๒) การทําให สสวท. ไดรับพัสดุถูกตองครบถวนตามสัญญา
(๓) การทําให สสวท. ไดรับประโยชนสูงสุดจากการไดมาซึ่งพัสดุที่ดีและมีคุณภาพ
(๔) คํานึงถึงความเปนธรรมตอคูสัญญา
เมื่อใกลจะครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญา ใหเจาหนาที่ผูบริหารสัญญา/คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ มีหนังสือแจงเตือนคูสัญญาใหรีบสงมอบพัสดุตามสัญญา
๓. การจัดทําสัญญา
เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ชื้ อ /จ า งจากผู อํ านวยการ ให ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สั ญ ญาโดยเจ าหนา ที่ พัส ดุ
พิจารณารูปแบบวาจะเปนหนังสือขอตกลง/ใบสั่งซื้อ-จาง/สัญญาเต็มรูป ใหจัดทํารางสัญญาตามรูปแบบของ
สัญญาที่กระทรวงการคลังกําหนด พรอมจัดทําหนังสือแจงคูสัญญาเพื่อนัดหมายวันลงนามในสัญญาและสง
มอบหลักประกันสัญญา เอกสารหลักฐานประกอบการลงนามในสัญญา จัดทําทะเบียนคุมสัญญา ลงทะเบียน
คุมหลักประกันสัญญา และจัดเก็บรักษาตนฉบับสัญญา
๓.๑ การจัดทําหนังสือแจงทําสัญญา เจาหนาที่พัสดุพิจารณารูปแบบวาจะเปนหนังสือขอตกลง/
ใบสั่งซื้อ-จาง/สัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณีจัดทําสัญญาจะออกเลขที่สัญญา จากนั้นตอง
จัดทําหนังสือแจงคูสัญญา/นัดหมายวันลงนามในสัญญาและสงมอบเอกสารหลักฐานประกอบการลงนามใน
สัญญา และหลักประกันสัญญา ภายใน ๑๐ /๑๕ /๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง***
*** มูลคาสัญญาไมเกิน ๑ ลานบาท
ใชเวลา ๑๐ วัน
มูลคาสัญญาเกิน ๑ ลานบาท – ๓ ลานบาท ใชเวลา ๑๕ วัน
มูลคาสัญญาเกิน ๓ ลานบาท
ใชเวลา ๒๐ วัน

๒

๓.๒ การจัดทํารางและตรวจรางสัญญา
(๑) เจาหนาที่พัสดุจัดทํารางสัญญา
(๒) สงรางสัญญาพรอมเอกสารประกอบสัญญา ใหฝายกฎหมายตรวจสอบ
๓.๓ การลงนามในสัญญา
(๑) ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงนามสัญญา และหลักประกันสัญญา
(๒) คูสัญญา และพยานลงนามในสัญญา กอนนําเสนอผูอํานวยการหรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมายลงนาม
(๓) บันทึกสําเนาสัญญาลงในระบบ e-GP
(๔) สงคูฉบับสัญญาใหคูสัญญา
๓.๔ การจัดทําทะเบียนคุมสัญญา
การจัดทําทะเบียนคุมสัญญา เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารสัญญา ชวยในการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ผลสําเร็จของการดําเนินการตามสัญญา การสงมอบงานของคูสัญญา การดําเนินการตรวจรับของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะทําใหทราบผลการดําเนินงาน จํานวนเงินงบประมาณในการกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญาจําแนกตามปงบประมาณ การรับหลักประกันสัญญา การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา
ที่ไดพนภาระผูกพันตามสัญญาเรียบรอยแลว
เมื่อไดจัดทําสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว จะบันทึกขอมูลรายละเอียดของสัญญา ไวในทะเบียนคุม
สัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) เลขที่สัญญา/วันที่ลงนามในสัญญา/วันที่สิ้นสุดของสัญญา
(๒) ชื่อสัญญา
(๓) ชื่อคูสัญญา
(๔) วงเงินทั้งสิ้นตามสัญญา
(๕) จํานวนงวดการจายเงินตามสัญญา
(๖) ประเภทหลักประกันสัญญา/รายละเอียดของหลักประกันสัญญา
(๗) จํานวนเงินของหลักประกันสัญญา
(๘) ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของสัญญา
(๙) วันที่ตองคืนหลักประกันสัญญา
(๑๐) วันที่ผูรับจางรับหลักประกันสัญญาคืน
๓.๕ การลงทะเบียนและจัดเก็บตนฉบับหลักประกันสัญญา
(๑) เงินสด หรือเช็ค จะตองนําสงฝายการเงินและบัญชีเพื่อนําเขาบัญชี สสวท. เมื่อฝาย
การเงินและบัญชีไดรับแลวจะตองออกใบเสร็จการรับเงินหลักประกันสัญญาไวเปนหลักฐาน และนําสําเนา
มาแนบไวในสัญญา

๓

(๒) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร จะจัดเก็บไวที่ฝายจัดซื้อและพัสดุ ออกใบรับเพื่ อเปน
หลักฐานในการรับหลักประกันสัญญา พรอมทั้งจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาโดยระบุรายละเอี ย ด
สัญญาจาง วันที่รับหลักประกันสัญญา จํานวนเงินหลักประกันสัญญา รายละเอียดของหลักประกันสัญญา
๔. การตรวจรับพัสดุ
คู สั ญ ญา (ผู รั บ จ า ง/ผู ข าย) ส ง มอบงาน/พั ส ดุ ตามข อ กํ า หนดของใบสั่ ง ซื้ อ -จ า ง /สั ญ ญา
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ / ผู ควบคุ ม งาน ดําเนิน การตรวจรับ พั ส ดุ/ งาน ใหเปน ไปตามข อ กําหนดของ
ใบสั่งซื้อ-จาง /สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทํารายงานผลการตรวจรับพัสดุ/งาน พรอมแนบ
เอกสารหลักฐาน เสนอผูอํานวยการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อขออนุมัติดําเนินการตอไป หรืออนุมัติเบิก
จายเงินคาพัสดุ/คาจาง ตามงวดงาน/งวดเงินของใบสั่งซื้อ-จาง /สัญญา
๕. การอนุมัติเบิกจายเงิน เมื่อผูอํานวยการไดอนุมัติใหเบิกจายเงินตามขอกําหนดใบสั่งซื้อ-จาง/
สัญญาแลว ฝายการเงินและบัญชีรับเรื่อง ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร ดําเนินการเบิกจาย
ตอไป
๖. การคืนหลักประกันสัญญา
หลังจากผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับ
เรียบรอย และจัดสงบันทึกขออนุมัติเบิกเงินผานฝายจัดซื้อและพัสดุ โดยฝายจัดซื้อและพัสดุลงทะเบียนการคืน
หลักประกัน เมื่อใกลครบกําหนดคืนหลักประกัน ฝายจัดซื้อและพัสดุแจงผูอํานวยการสาขา/ฝาย/ผูรับผิดชอบ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย/ผูครอบครองพัสดุ เพื่อตรวจสอบการชํารุดบกพรองของพัสดุ
ก อ นสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร อ ง ให ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย/
ผูครอบครองพัสดุ ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุดังนี้
- ภายใน ๑๕ วัน สําหรับหลักประกันอายุไมเกิน ๖ เดือน
- ภายใน ๓๐ วัน สําหรับหลักประกันอายุตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป
การตรวจสอบขอกําหนดและระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของเนื้องานตาม
สัญญา เพื่อดําเนินการคืนหลักประกันสัญญา โดยจัดทําแบบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของเนื้องานตาม
สัญญา สงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูควบคุมงาน/ผูอํานวยการสาขา/ฝาย ดําเนินการตรวจสอบการ
แกไขความชํารุดบกพรอง แลวจัดทําหนังสือขออนุมัติใหคืนหลักประกันสัญญาเสนอผูอํานวยการพิจารณา
อนุ มัติ ให คืน หลั กประกั น สั ญ ญา แจ งให ผู ขาย/ผูรับ จางรับ คืน หลักประกัน สัญ ญา พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับคืน หนังสือมอบอํานาจ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
๖.๑ การคืนหลักประกันสัญญาตองคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
๖.๒ กรณี มี ง านชํ า รุ ด บกพร อ ง ต อ งติ ด ตามให คู สั ญ ญาดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ก อ นครบ
ระยะเวลารับประกันชํารุดบกพรอง โดยทําหนังสือแจงใหคูสัญญาเขาแกไขซอมแซมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในสัญญา (หากเกินกําหนดระยะเวลาแลวตองแจงคาปรับดวย) หากไมเขาซอมแซม ใหสงเรื่องใหฝายกฎหมาย
๔

ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย และแจ งธนาคารผูค้ําประกัน ใหรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกัน /ริ บหลักประกัน
รวมถึ งพิ จ ารณาแจ งเป น ผู ทิ้ง งาน เมื่ อคู สั ญ ญาแกไ ขซ อมแซมเรี ย บร อยแลว ใหตรวจสอบและรายงานให
ผูอํานวยการทราบ
๖.๓ กรณีไมมีเนื้องานตามสัญญาชํารุดบกพรอง ใหดําเนินการขออนุมัติคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาตอไป
๗. การกํากับติดตามการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา
การดําเนินการตามสัญญาเปนการบริหารสัญญา และติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญาที่ไดลงนามไว มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้
๗.๑ สั ญ ญาหรื อ หนั ง สื อ ข อ ตกลงเมื่ อ ผู อํ า นวยการได มี ก ารลงนามในสั ญ ญาจะแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงมิได การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงที่ไดมีการลงนามแลว จะกระทําไดแตเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) มีความจําเปน โดยไมทําให สสวท. เสียประโยชน
(๒) เพื่อประโยชนของ สสวท.
(๓) ผูอํานวยการ เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(๔) กรณีตองเพิ่มวงเงินและทําใหวงเงินสูงเกินอํานาจสั่งการของผูอํานวยการ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสวท. และตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือขอทําความ
ตกลงในสวนที่ใชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงที่ตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือ เพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาการสงมอบงาน/ของ หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวของพรอมกันไป
๗.๒ การติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน กําหนดการสงมอบงาน
กําหนดการจายเงิน ติดตามผลการดําเนินการโดยใหคูสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลง และติดตามควบคุม
งานจางใหเปนไปตามระเบียบฯ
(๑) ติดตามใหคูสัญญาเริ่มดําเนินการ/สงมอบพัสดุ ตามแผนการดําเนินงาน และกําหนด
สงมอบพัสดุ
(๒) เสนอความเห็ น ในการพิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจํ า เป น กรณี ต อ งมี ก ารแก ไ ข/
เปลี่ยนแปลงสัญญา/ขอตกลง
(๓) จัดทําหนังสือแจงคาปรับ/การคิดคํานวณคาปรับ/บอกเลิกสัญญา
กรณีคูสัญญา ไมสามารถสงมอบงานจางไดภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา คูสัญญา
กระทําผิดสัญญา หรือมีเหตุเชื่อไดวาคูสัญญาไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองแจง
การเรียกคาปรับ หรือกรณีมีคาปรับเกินกวารอยละ ๑๐ ของมูลคาสัญญา ตองบอกเลิกสัญญา
(๔) เสนอความเห็นในการพิจารณางดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา
(๕) พิจารณาตรวจรับพัสดุ เสนอความเห็นใหผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุตามสัญญา

๕

๗.๓ การพิ จ ารณางดหรื อลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญ ญาหรือขอตกลงให
พิจารณาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒
๗.๔ เมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
หรือขอตกลง เชน การรับประกันความชํารุดบกพรอง การบริการหลังการขาย เปนตน
๘. เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคของ สสวท. และหากมีปญหาหรืออุปสรรค
ตอการปฏิบัติตามสัญญาจะตองหาวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว หรือพิจารณาวินิจฉัยทําความเห็น
เสนอผูอํานวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๖

