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ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารสัญญาจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพ่ือใหการกํากับติดตามการดําเนินงานกระบวนการบริหารสัญญาจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควร

กําหนดแนวปฏิบัติการบริหารสัญญาท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

๑. บทนิยาม 

“การซ้ือ” หมายถึง การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ  

แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง  

 “การจาง” หมายถึง การจางทําของ การจางบริการ การจางเหมาบริการและการรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมรวมถึงการจางลูกจางของหนวยงาน

ของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ การจางท่ีปรึกษา การจาง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“สัญญา” หมายถึง การใดอันไดกระทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงเนน

โดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลหรือนิติบุคคล ตั้งแตสองฝายข้ึนไป เพ่ือจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 

สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 

“การบริหารสัญญา” หมายถึง การควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน การเบิก

จายเงินหรือดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขหรือขอกําหนดในสัญญา แบบรูปรายการละเอียด กฎหมาย 

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ท้ังนี้ เพ่ือใหสัญญานั้นสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ หากมีปญหาหรือ

อุปสรรคจากการปฏิบัติตามสัญญาจะตองหาวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว หรือพิจารณาวินิจฉัย                 

ทําความเห็น เพ่ือเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ/ผูไดรับมอบอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแลวแตกรณี  

“ผูบริหารสัญญา/ขอตกลง” หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ

ใหควบคุม ตรวจสอบ ติดตามพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับสัญญานั้น เพ่ือใหคูสัญญาทํางานแลวเสร็จถูกตอง

ครบถวนตามเง่ือนไขของสัญญา 

“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๗๕ หรือขอ 

๑๗๖ หรือขอ ๑๗๙ หรือขอ ๑๘๐ 
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“ผูควบคุมงาน” หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงผูอํานวยการแตงตั้งใหทําหนาท่ีผูควบคุมงานกอสราง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๗๘ 

      “หัวหนาเจาหนาท่ี” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ 

จัดจางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

“เจาหนาท่ีพัสดุ” หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือ

การบริหารพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจากผูอํานวยการใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหาร

พัสดุของหนวยงาน 

๒. บทท่ัวไป 

เม่ือมีการลงนามผูกพันระหวางคูสัญญาแลว ใหเจาหนาท่ีผูบริหารสัญญา บริหารสัญญาตาม

หลักการบริหารสัญญาท่ีดี คือ  

     (๑) การทําให สสวท. ไดใชพัสดุภายในกําหนดเวลาตามสัญญา  

     (๒) การทําให สสวท. ไดรับพัสดุถูกตองครบถวนตามสัญญา  

     (๓) การทําให สสวท. ไดรับประโยชนสูงสุดจากการไดมาซ่ึงพัสดุท่ีดีและมีคุณภาพ  

     (๔) คํานึงถึงความเปนธรรมตอคูสัญญา  

เม่ือใกลจะครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญา ใหเจาหนาท่ีผูบริหารสัญญา/คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ   มีหนังสือแจงเตือนคูสัญญาใหรีบสงมอบพัสดุตามสัญญา  

๓.   การจัดทําสัญญา 

เม่ือไดรับอนุมัติใหชื้อ/จางจากผูอํานวยการ ใหดําเนินการจัดทําสัญญาโดยเจาหนาท่ีพัสดุ

พิจารณารูปแบบวาจะเปนหนังสือขอตกลง/ใบสั่งซ้ือ-จาง/สัญญาเต็มรูป ใหจัดทํารางสัญญาตามรูปแบบของ

สัญญาท่ีกระทรวงการคลังกําหนด พรอมจัดทําหนังสือแจงคูสัญญาเพ่ือนัดหมายวันลงนามในสัญญาและสง

มอบหลักประกันสัญญา เอกสารหลักฐานประกอบการลงนามในสัญญา จัดทําทะเบียนคุมสัญญา ลงทะเบียน

คุมหลักประกันสัญญา และจัดเก็บรักษาตนฉบับสัญญา  

๓.๑ การจัดทําหนังสือแจงทําสัญญา เจาหนาท่ีพัสดุพิจารณารูปแบบวาจะเปนหนังสือขอตกลง/

ใบสั่งซ้ือ-จาง/สัญญาตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด กรณีจัดทําสัญญาจะออกเลขท่ีสัญญา จากนั้นตอง

จัดทําหนังสือแจงคูสัญญา/นัดหมายวันลงนามในสัญญาและสงมอบเอกสารหลักฐานประกอบการลงนามใน

สัญญา และหลักประกันสัญญา ภายใน ๑๐ /๑๕ /๒๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง***  

*** มูลคาสัญญาไมเกิน ๑ ลานบาท                 ใชเวลา  ๑๐ วัน 

     มูลคาสัญญาเกิน ๑ ลานบาท – ๓ ลานบาท   ใชเวลา  ๑๕ วัน 

    มูลคาสัญญาเกิน ๓ ลานบาท                     ใชเวลา ๒๐ วัน 
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๓.๒ การจัดทํารางและตรวจรางสัญญา 

      (๑) เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารางสัญญา  

      (๒) สงรางสัญญาพรอมเอกสารประกอบสัญญา ใหฝายกฎหมายตรวจสอบ 

๓.๓ การลงนามในสัญญา   

      (๑) ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงนามสัญญา และหลักประกันสัญญา 

      (๒) คูสัญญา และพยานลงนามในสัญญา กอนนําเสนอผูอํานวยการหรือผูบริหารท่ีไดรับ 

           มอบหมายลงนาม 

      (๓) บันทึกสําเนาสัญญาลงในระบบ e-GP  

      (๔) สงคูฉบับสัญญาใหคูสัญญา 

๓.๔ การจัดทําทะเบียนคุมสัญญา  

การจัดทําทะเบียนคุมสัญญา เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารสัญญา ชวยในการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ผลสําเร็จของการดําเนินการตามสัญญา การสงมอบงานของคูสัญญา การดําเนินการตรวจรับของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซ่ึงจะทําใหทราบผลการดําเนินงาน จํานวนเงินงบประมาณในการกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญาจําแนกตามปงบประมาณ การรับหลักประกันสัญญา การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา

ท่ีไดพนภาระผูกพันตามสัญญาเรียบรอยแลว  

เม่ือไดจัดทําสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว จะบันทึกขอมูลรายละเอียดของสัญญา ไวในทะเบียนคุม

สัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 (๑) เลขท่ีสัญญา/วันท่ีลงนามในสัญญา/วันท่ีสิ้นสุดของสัญญา  

 (๒) ชื่อสัญญา  

 (๓) ชื่อคูสัญญา  

 (๔) วงเงินท้ังสิ้นตามสัญญา  

 (๕) จํานวนงวดการจายเงินตามสัญญา  

 (๖) ประเภทหลักประกันสัญญา/รายละเอียดของหลักประกันสัญญา  

 (๗) จํานวนเงินของหลักประกันสัญญา  

 (๘) ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของสัญญา  

 (๙) วันท่ีตองคืนหลักประกันสัญญา 

 (๑๐) วันท่ีผูรับจางรับหลักประกันสัญญาคืน 

๓.๕ การลงทะเบียนและจัดเก็บตนฉบับหลักประกันสัญญา  

  (๑) เงินสด หรือเช็ค จะตองนําสงฝายการเงินและบัญชีเพ่ือนําเขาบัญชี สสวท. เม่ือฝาย

การเงินและบัญชีไดรับแลวจะตองออกใบเสร็จการรับเงินหลักประกันสัญญาไวเปนหลักฐาน และนําสําเนา            

มาแนบไวในสัญญา  
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  (๒) หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร จะจัดเก็บไวท่ีฝายจัดซ้ือและพัสดุ ออกใบรับเพ่ือเปน

หลักฐานในการรับหลักประกันสัญญา พรอมท้ังจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาโดยระบุรายละเอียด

สัญญาจาง วันท่ีรับหลักประกันสัญญา จํานวนเงินหลักประกันสัญญา รายละเอียดของหลักประกันสัญญา  

      ๔. การตรวจรับพัสดุ 

คูสัญญา (ผูรับจาง/ผูขาย) สงมอบงาน/พัสดุ ตามขอกําหนดของใบสั่ง ซ้ือ-จาง /สัญญา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูควบคุมงาน ดําเนินการตรวจรับพัสดุ/งาน ใหเปนไปตามขอกําหนดของ      

ใบสั่งซ้ือ-จาง /สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทํารายงานผลการตรวจรับพัสดุ/งาน พรอมแนบ

เอกสารหลักฐาน เสนอผูอํานวยการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือขออนุมัติดําเนินการตอไป หรืออนุมัติเบิก

จายเงินคาพัสดุ/คาจาง ตามงวดงาน/งวดเงินของใบสั่งซ้ือ-จาง /สัญญา 

๕. การอนุมัติเบิกจายเงิน เม่ือผูอํานวยการไดอนุมัติใหเบิกจายเงินตามขอกําหนดใบสั่งซ้ือ-จาง/

สัญญาแลว ฝายการเงินและบัญชีรับเรื่อง ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร ดําเนินการเบิกจาย

ตอไป 

๖. การคืนหลักประกันสัญญา 

หลังจากผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับ

เรียบรอย และจัดสงบันทึกขออนุมัติเบิกเงินผานฝายจัดซ้ือและพัสดุ โดยฝายจัดซ้ือและพัสดุลงทะเบียนการคืน

หลักประกัน เม่ือใกลครบกําหนดคืนหลักประกัน ฝายจัดซ้ือและพัสดุแจงผูอํานวยการสาขา/ฝาย/ผูรับผิดชอบ

หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย/ผูครอบครองพัสดุ เพ่ือตรวจสอบการชํารุดบกพรองของพัสดุ  

กอนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรอง ใหผู ท่ี ไดรับมอบหมาย/                         

ผูครอบครองพัสดุ ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุดังนี้  

- ภายใน ๑๕ วัน สําหรับหลักประกันอายุไมเกิน ๖ เดือน  

- ภายใน ๓๐ วัน สําหรับหลักประกันอายุตั้งแต ๖ เดือนข้ึนไป 

   การตรวจสอบขอกําหนดและระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของเนื้องานตาม

สัญญา เพ่ือดําเนินการคืนหลักประกันสัญญา โดยจัดทําแบบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของเนื้องานตาม

สัญญา สงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูควบคุมงาน/ผูอํานวยการสาขา/ฝาย ดําเนินการตรวจสอบการ

แกไขความชํารุดบกพรอง แลวจัดทําหนังสือขออนุมัติใหคืนหลักประกันสัญญาเสนอผูอํานวยการพิจารณา 

อนุมัติใหคืนหลักประกันสัญญา แจงใหผูขาย/ผูรับจางรับคืนหลักประกันสัญญา พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการรับคืน หนังสือมอบอํานาจ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  

๖.๑ การคืนหลักประกันสัญญาตองคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชา

ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  

๖.๒ กรณีมีงานชํารุดบกพรอง ตองติดตามใหคูสัญญาดําเนินการใหแลวเสร็จกอนครบ

ระยะเวลารับประกันชํารุดบกพรอง โดยทําหนังสือแจงใหคูสัญญาเขาแกไขซอมแซมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ในสัญญา (หากเกินกําหนดระยะเวลาแลวตองแจงคาปรับดวย) หากไมเขาซอมแซม ใหสงเรื่องใหฝายกฎหมาย 
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ดําเนินการตามกฎหมาย และแจงธนาคารผูคํ้าประกันใหรับผิดชอบในฐานะผูคํ้าประกัน/ริบหลักประกัน 

รวมถึงพิจารณาแจงเปนผู ท้ิงงาน เม่ือคูสัญญาแกไขซอมแซมเรียบรอยแลวใหตรวจสอบและรายงานให

ผูอํานวยการทราบ 

๖.๓ กรณีไมมีเนื้องานตามสัญญาชํารุดบกพรอง ใหดําเนินการขออนุมัติคืนหลักประกันใหแก

คูสัญญาตอไป  

๗. การกํากับติดตามการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา  

  การดําเนินการตามสัญญาเปนการบริหารสัญญา และติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตาม

สัญญาท่ีไดลงนามไว มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้  

  ๗.๑ สัญญาหรือหนังสือขอตกลงเม่ือผู อํานวยการไดมีการลงนามในสัญญาจะแกไข

เปลี่ยนแปลงมิได  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงท่ีไดมีการลงนามแลว จะกระทําไดแตเฉพาะกรณี

ดังตอไปนี้  

        (๑) มีความจําเปน โดยไมทําให สสวท. เสียประโยชน  

        (๒) เพ่ือประโยชนของ สสวท. 

        (๓) ผูอํานวยการ เปนผูพิจารณาอนุมัติ  

        (๔) กรณีตองเพ่ิมวงเงินและทําใหวงเงินสูงเกินอํานาจสั่งการของผูอํานวยการ จะตอง

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสวท. และตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือขอทําความ

ตกลงในสวนท่ีใชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี  

             การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงท่ีตองเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือ เพ่ิมหรือ

ลดระยะเวลาการสงมอบงาน/ของ หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหพิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวของพรอมกันไป  

 ๗.๒ การติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน กําหนดการสงมอบงาน 

กําหนดการจายเงิน ติดตามผลการดําเนินการโดยใหคูสัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขขอตกลง และติดตามควบคุม

งานจางใหเปนไปตามระเบียบฯ   

       (๑) ติดตามใหคูสัญญาเริ่มดําเนินการ/สงมอบพัสดุ ตามแผนการดําเนินงาน และกําหนด

สงมอบพัสดุ     

       (๒) เสนอความเห็นในการพิจารณาเหตุผลความจําเปนกรณีตองมีการแก ไข/

เปลี่ยนแปลงสัญญา/ขอตกลง 

       (๓) จัดทําหนังสือแจงคาปรับ/การคิดคํานวณคาปรับ/บอกเลิกสัญญา  

       กรณีคูสัญญา ไมสามารถสงมอบงานจางไดภายในเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา คูสัญญา

กระทําผิดสัญญา หรือมีเหตุเชื่อไดวาคูสัญญาไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตองแจง

การเรียกคาปรับ หรือกรณีมีคาปรับเกินกวารอยละ ๑๐ ของมูลคาสัญญา ตองบอกเลิกสัญญา 

       (๔) เสนอความเห็นในการพิจารณางดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา  

        (๕) พิจารณาตรวจรับพัสดุ เสนอความเห็นใหผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาพัสดุตามสัญญา  
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๗.๓ การพิจารณางดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงให

พิจารณาตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ 

๗.๔ เม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา 

หรือขอตกลง เชน การรับประกันความชํารุดบกพรอง การบริการหลังการขาย เปนตน  

๘.  เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคของ สสวท. และหากมีปญหาหรืออุปสรรค

ตอการปฏิบัติตามสัญญาจะตองหาวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว หรือพิจารณาวินิจฉัยทําความเห็น

เสนอผูอํานวยการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแลวแตกรณี 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                

 

         (ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) 

                   ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี


