ความรู้ เกีย่ วกับสั ญญา และการบริหารสั ญญา

จัดทาโดย

นางสาวจิรัญญา เหรียญทองคา
กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
กรมอนามัย

คานา
การดําเนิ นงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารงานพัสดุที่มีพ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานมาระยะ
หนึ่งแล้ว จําเป็ นต้องพัฒนาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความรู ้และทักษะที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยตรง แต่เป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิอยูใ่ นกระบวนการจัดซื้ อ
จัดจ้างที่ถูกกําหนดขึ้นในมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การทําสัญญา การบริ หารสัญญา และหลักประกันสัญญา
ซึ่ งได้กาํ หนดเงื่อนไข ข้อกําหนด รายการละเอียด และรู ปแบบสัญญาไว้เป็ นการเฉพาะ และยากต่อการทํา
ความเข้าใจ ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานที่ขาดความรู้ ทักษะ
หรื อไม่เท่าทันการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกําหนดและเจตนารมณ์ของ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวอยูเ่ สมอ ซึ่ งนอกจากจะทําความเสี ยหายแก่ราชการหรื อทําให้ขา้ ราชการเสี ยเปรี ยบแล้ว
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบยังอาจมีความผิดทางวินยั ทางแพ่ง และทางอาญาด้วย จึงเห็นควรนําการบริ หาร
สัญญามาจัดทําแนวทางการบูรณาการ และประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การตรวจสอบให้เป็ นไปในทิศทางที่กา้ วหน้า และนําไปสู่ การพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นการ
บริ หารสัญญาเป็ นคู่มือสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานพัสดุและผูส้ นใจโดยทัว่ ไป
ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูประบบราชการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้ความสําคัญ
กับประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความประหยัดของการดําเนินงานของส่ วนราชการ ดังนั้นในการจัดซื้ อ
จัดจ้างจึงจําเป็ นต้องมีการศึกษากฎ ระเบียบที่ใช้ในการทําสัญญาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการทําสัญญา
เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการทําสัญญาจัดซื้ อ/จัดจ้างให้กบั นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พสั ดุ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้ อ/จัดจ้างในแต่ละสัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา การงดหรื อลดค่าปรับ หรื อขยายเวลาทํา
การตามสัญญาซื้ อขาย/สัญญาจ้าง และบริ หารสัญญาให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญา ป้ องกันการ
เสี ยเปรี ยบของส่ วนราชการ สอดรับกับนโยบายของรัฐอย่างรัดกุม เป็ นธรรม โปร่ งใส ประหยัด และมี
ประสิ ทธิภาพ
การจัดทําความรู ้เกี่ยวกับสัญญา / การทําสัญญา การบริ หารสัญญา และหลักประกันสัญญานี้
ข้าพเจ้าได้รวบรวมมาจากตําราของอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลาย ๆ ท่าน และจากประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านนี้ โดยตรงของข้าพเจ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านพัสดุได้ใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
หากพบข้อผิดพลาดบกพร่ องประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณ

จิรัญญา เหรี ยญทองคํา
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย
มีนาคม 2553

สารบัญ
ความรู ้เกี่ยวกับสัญญา/การทําสัญญา
- สัญญา
- นิติกรรม
- หลักการทําสัญญา ตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.2535
- สัญญาที่จาํ เป็ นต้องทําเป็ นภาษาต่างประเทศ
- สาระสําคัญของสัญญา
- รู ปแบบสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ.กําหนด
- การจ่ายเงินล่วงหน้า
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินล่วงหน้า
- การกําหนดอัตราค่าปรับในสัญญา
- การแจ้งและการคิดค่าปรับตามสัญญา
- การส่ งสําเนาสัญญาหรื อข้อตกลง
- ระเบียบฯพัสดุให้สัญญาเช่าหรื อสัญญาจ้างมีผลย้อนหลัง
การบริ หารสัญญา
- การทําสัญญาหรื อยกร่ างสัญญาขึ้นใหม่ และสัญญาเช่า
- การลงนามสัญญา
- ข้อตกลงสัญญา
- การจ่ายเงินล่วงหน้า
- เงินประกันผลงาน
- ค่าจ้าง (ค่างาน) ค่าพัสดุ (สิ่ งของ)
- การส่ งมอบ หรื อการตรวจรับพัสดุ
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นหนังสื อ
- การงดหรื อลดค่าปรับ หรื อการขยายเวลาทําการตามสัญญา
- การบอกเลิก / ตกลงกันเลิกสัญญา/ข้อตกลง
หลักประกันสัญญา
- วิธีปฏิบตั ิในการนําหลักประกันซองมาใช้เป็ นหลักประกันสัญญา
- วิธีปฏิบตั ิก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
- หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบตั ิในการคืนหลักประกันสัญญา
บรรณานุกรม
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สารบัญ (ต่ อ)
ภาคผนวก
21
- หนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548
เรื่ อง การอนุมตั ิยกเว้นให้การเช่าหรื อการจ้าง ที่ตอ้ งกระทําต่อเนื่ องไปในปี งบประมาณ
ใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทนั มีผลย้อนหลัง
- หนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 130 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548
เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิในการนําหลักประกันซองมาใช้เป็ นหลักประกันสัญญา
- หนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/29741 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2529
เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลที่ส่วนราชการริ บ
- แบบฟอร์ มสัญญาต่าง ๆ

ความรู้เกีย่ วกับสั ญญา/ การทาสั ญญา การบริหารสั ญญา
และหลักประกันสัญญา
----------------------------------

ความรู้เกีย่ วกับสัญญา/การทาสัญญา
สั ญญา คือ นิ ติกรรมหลายฝ่ าย สัญญานั้นคูส่ ัญญาต้องมี 2 ฝ่ ายขึ้นไป โดยแต่ละฝ่ ายจะมีกี่คนก็ได้
นิติกรรม คือ การใด ๆ อันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจมุ่งโดยตรงต่อการ
ผูกนิติสัมพันธ์ข้ ึนระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรื อระงับซึ่ งสิ ทธิ
ดังนั้น การทําสัญญาจึงต้องเป็ นการผูกนิติสัมพันธ์ข้ ึนระหว่างบุคคล ซึ่ งบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นสั ญญา เช่น นาย ก. แสดงเจตนาเสนอขายแหวน 1 วง ให้แก่ นาย ข. ในราคา 450
บาท นาย ข. ตอบตกลงสนองรับซื้ อแหวน นาย ก. ในราคา 450 บาท ย่อมเกิดเป็ นสัญญาซื้ อขายขึ้น นาย ก.
มีหน้าที่ตอ้ งส่ งมอบแหวนให้ นาย ข. นาย ข. มีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ นาย ก.
ตัวอย่างทีไ่ ม่ เป็ นสั ญญา เช่น นาย ค. ทําพินยั กรรมยกที่ดินแปลงหนึ่งของตนให้ นาย ง. บุตรชาย
การทําพินยั กรรมของ นาย ค. ย่อมไม่เป็ นสัญญา เพราะเป็ นการแสดงเจตนาฝ่ ายเดียว เมื่อ นาย ค. ถึงแก่
ความตาย พินยั กรรมมีผลใช้บงั คับได้ทนั ที ทําให้ นาย ง. มีสิทธิ ได้รับที่ดินแปลงดังกล่าว ดังนี้ มิได้เกิด
จากสัญญา แต่เกิดจากนิติกรรมฝ่ ายเดียว
หลักการทาสั ญญา ตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.2535 มี 3 แบบ คือ
1. เต็มรู ป (ข้อ 132) การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้เป็ นอํานาจของหัวหน้าส่ วน
ราชการและให้ทาํ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ดังนี้
1.1 ทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
1.2 มีขอ้ ความแตกต่าง เสี ยเปรี ยบ/ไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่ างสัญญานั้นไปให้สาํ นักงานอัยการ
สู งสุ ดพิจารณาก่อน
1.3 ร่ างสัญญาขึ้นใหม่ ต้องส่ งร่ างสัญญานั้นไปให้สาํ นักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่อน
2. ลดรู ป (ข้อ 133) จัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันโดยไม่ตอ้ งทําเป็ นสัญญา (ข้อ 132)
ก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ ดังนี้
2.1 การซื้ อ การจ้าง หรื อการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรื อการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง
ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
2.2 ส่ งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ นับจากทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
2.3 การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ และการจัดหาจากส่ วนราชการ
2.4 การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 23 (1) – (5) หรื อ 24 (1) – (5)
2.5 การเช่า ซึ่ งผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

-23. ไม่ มีรูปแบบ (ข้อ 133 วรรคท้าย)
3.1 การจัดหาซึ่ งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรื อ
3.2 การซื้ อ/จ้าง ซึ่ งใช้วธิ ี ดาํ เนินการตามข้อ 39 วรรคสอง จะไม่ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อ
กันก็ได้ (ได้แก่ วิธีตกลงราคา กรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนิ นการตามปกติได้ทนั )
สั ญญาทีจ่ าเป็ นต้ องทาเป็ นภาษาต่ างประเทศ (ข้อ 132 วรรคห้า/วรรคหก)
1. ให้ ทาเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ตอ้ งมีคาํ แปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สาํ คัญ
เป็ นภาษาไทยไว้ดว้ ย
ยกเว้น เป็ นการทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด ไม่ตอ้ งแปลเป็ นภาษาไทย
2. การทาสั ญญาของส่ วนราชการในต่ างประเทศ จะทําเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาของประเทศ
ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูร้ ู ้กฎหมายของส่ วนราชการ
นั้น ๆ ก็ได้
สาระสาคัญของสั ญญา
1. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่ งของที่ซ้ื อขาย/งานที่จา้ ง ปริ มาณ จํานวน และราคาแบบรู ป
(งานซื้ อต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน)
2. เงื่อนไขการส่ งมอบ การตรวจรับ (ทั้งหมด / บางส่ วน)
3. เงื่อนไขการชําระเงิน (เงินล่วงหน้า งวดเงิน)
4. เงื่อนไขการประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
5. การวางหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
6. เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /ค่าปรับ
7. การรับผิดชอบค่าเสี ยหาย / การขยายเวลาส่ งมอบ
รู ปแบบสั ญญาตามตัวอย่ างที่ กวพ. กาหนด
1. สัญญาซื้ อขาย
2. สัญญาจะซื้ อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จาํ กัดปริ มาณ
3. สัญญาซื้ อขายคอมพิวเตอร์
4. สัญญาซื้ อขายและอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. สัญญาจ้าง
6. สัญญาจ้างบริ การบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
7. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
8. สัญญาเช่ารถยนต์
9. สัญญาจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญรายบุคคล หรื อจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษา
10. สัญญาจ้างที่ปรึ กษาออกแบบและควบคุมงาน
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1. สัญญาจ้างให้บริ การรักษาความปลอดภัย
2. สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร
ฯลฯ
การทําสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยให้ทุกส่ วน
ราชการมีขอ้ กําหนดในประกาศสอบราคา ประกวดราคาไว้ดว้ ยว่า จะทําสัญญาแบบปรับราคาได้ และใน
ขั้นตอนทําสัญญาต้องการทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) กรณีมีปัญหาเงินทีเ่ พิม่ หรือสู ตรให้ หารือสานัก
งบประมาณ
การจ่ ายเงินล่วงหน้ า (ตามข้อ 68) การจ่ายเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
กระทํามิได้ เว้นแต่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็ นต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ
ทําสัญญาหรื อข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณี และตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การซื้ อหรื อการจ้างกับส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้ อหรื อ
ราคาจ้าง
2. การซื้ อพัสดุจากต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลง หรื อตามเงื่อนไขที่ผขู ้ ายกําหนด
3. การบอกรับวารสารหรื อการสั่งจองหนังสื อ หรื อการจัดซื้ อฐานข้อมูลสําเร็ จรู ป หรื อการ
บอกรับสมาชิกอินเทอร์ เน็ต ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง
4. การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้ อ
หรื อราคาจ้าง (ต้องกําหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศด้วย)
5. การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้ อหรื อราคาจ้าง
หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินล่วงหน้ า (ตามข้อ 70)
การจ่ายเงินล่วงหน้า กรณี สอบราคาหรื อประกวดราคาหรื อวิธีพิเศษ ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไป
ยกเว้น การซื้ อหรื อการจ้างกับส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อพัสดุจากต่างประเทศ
ค่าบอกรับวารสาร หรื อการสั่งจองหนังสื อ หรื อการจัดซื้ อฐานข้อมูลสําเร็ จรู ป ไม่ ต้องเรียกหลักประกัน
การกาหนดอัตราค่ าปรับในสั ญญา (ตามข้อ 134)
1. กรณี ซ้ื อ/จ้างไม่ตอ้ งการผลสําเร็ จของงานพร้อมกัน กําหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตรา
ตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยงั ไม่ได้รับมอบ
2. กรณี การจ้างที่ตอ้ งการผลสําเร็ จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวัน
เป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่าํ กว่าวันละ 100 บาท
3. จ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น
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เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราหรื อจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง
การแจ้ งและการคิดค่ าปรับตามสั ญญา
1. เมื่อครบกําหนดตามสัญญา หรื อยังไม่มีการส่ งมอบต้อง แจ้ งการปรับ
2. การนับวันปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญา หรื อข้อตกลง
3. เมื่อส่ งมอบของ/งาน เกินกําหนดตามสัญญาต้อง สงวนสิ ทธิ์การปรับ
4. เงื่อนไขสัญญาซื้ อเป็ นชุด ให้ปรับรวมทั้งชุ ด
5. สิ่ งของรวมติดตั้ง/ทดลอง/ปรับตามราคาของทั้งหมด
การส่ งสาเนาสั ญญาหรือข้ อตกลง (ตามข้อ 135)
ให้หวั หน้าส่ วนราชการส่ งสําเนาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทําสัญญาหรื อข้อตกลง
ระเบียบฯ พัสดุให้ สัญญาเช่ าหรือสั ญญาจ้ างมีผลย้อนหลัง
ให้สัญญาเช่า หรื อสัญญาจ้าง มีผลย้อนหลัง ตามหนังสื อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กค 0408.4/ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 อนุมตั ิยกเว้นเฉพาะสัญญาเช่า หรื อสัญญาจ้างที่จาํ เป็ น
ต้องเช่าหรื อจ้างต่อเนื่องไปในปี งบประมาณใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้ นสุ ดลง แต่ส่วนราชการไม่
สามารถลงนามสัญญาได้ทนั ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของปี งบประมาณใหม่ เนื่ องจาก
1. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังไม่มีผลใช้บงั คับ หรื อ
2. ยังไม่ได้รับอนุมตั ิเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ
ให้สัญญามีผลย้อนหลังได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม อันเป็ นวันเริ่ มต้นปี งบประมาณ หรื อวันที่มีการ
เช่าหรื อจ้างจริ ง โดยมีเงื่อนไขว่า
1. ส่ วนราชการได้ดาํ เนิ นการจัดหาไว้แล้วก่อนสิ้ นปี งบประมาณ และรู ้ตวั ผูใ้ ห้เช่า หรื อผูร้ ับจ้าง
ที่จะลงนามเป็ นคู่สัญญาแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นรายเดิม หรื อรายใหม่ ก็ตาม
2. ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ ได้อนุมตั ิให้เช่า หรื อจ้างจากรายที่ได้จดั หาไว้แล้วก่อนสิ้ นปี งบประมาณ
เพียงแต่อยูใ่ นขั้นตอนไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทนั ในวันที่ 1 ตุลาคม เท่านั้น
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การบริหารสัญญา
การบริหารสั ญญา หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่บริ หารสัญญาคือ เจ้าหน้าที่พสั ดุ / คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยปกติตอ้ งมีหน้าที่บริ หารสัญญา กล่าวคือ เมื่อสัญญาครบกําหนด
จะต้องแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบงานตามสัญญา เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะต้องเสนอหัวหน้าส่ วนราชการ
ให้มีหนังสื อแจ้งเตือน แจ้งปรับ แล้วแต่กรณี หากมิได้ดาํ เนินการ จะถือว่าละเลยไม่ดาํ เนินการตามหน้าที่
การบริ หารสัญญาดําเนินการดังต่อไปนี้
1. การทาสั ญญาหรือยกร่ างสั ญญาขึน้ ใหม่ และสั ญญาเช่ า
การทําสัญญากับบุคคลหรื อนิติบุคคลนั้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 ข้อ132 ได้
กําหนดให้ทาํ ตามตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาํ หนด) ไว้ทา้ ยระเบียบ เช่น
สัญญาซื้ อขาย, สัญญาจ้าง, สัญญาจ้างบริ การบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ , สัญญาเช่า
คอมพิวเตอร์ , สัญญาจะซื้ อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จาํ กัดปริ มาณ ฯลฯ หรื อที่เคยผ่านการพิจารณาของ
สํานักงานอัยการสู งสุ ดก็ให้กระทําได้
แต่หากการทําสัญญานั้นจะทําแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. กําหนด หัวหน้ าส่ วนราชการ
สามารถมีดุลพินิจให้ ทาได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ต้องเป็ นกรณี จาํ เป็ น
1.2 ในสัญญาที่แตกต่างจะต้องมีขอ้ ความที่เป็ นสาระสําคัญตามที่กาํ หนดไว้ในตัวอย่างสัญญาที่
กวพ. กําหนด และ
1.3 ข้อความหรื อรายการที่แตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญา กวพ. กําหนดจะต้องไม่ทาํ ให้ส่วน
ราชการเสี ยเปรี ยบและรัดกุมพอ
กรณีทเี่ ป็ นสาระสาคัญและเสี ยเปรียบ เช่น จะเพิ่มข้อความสัญญาจ้างให้คืนหลักประกันสัญญา
50% เมื่องานก่อสร้างครบอายุประกันชํารุ ดบกพร่ อง 1 ปี จากอายุประกันชํารุ ดบกพร่ อง 2 ปี จ่ายเงิน
ล่วงหน้า 15% โดยไม่วางหลักประกัน กําหนดข้อความในสัญญาเรื่ องงวดเงิน จ่ายเงินมากกว่าเนื้องาน
หรื อการกําหนดข้อความในสัญญา ในการจํากัดความรับผิดของผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง เป็ นต้น
กรณีทไี่ ม่ เป็ นสาระสาคัญและไม่ เสี ยเปรียบ เช่น การเพิ่มข้อความในสัญญาเกี่ยวกับงานรับจ้าง
ก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างต้องหารถยนต์ให้ 1 คัน เพื่อใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง และให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
ผูว้ า่ จ้างหรื อให้ริบสัมภาระของผูร้ ับจ้าง หากผูร้ ับจ้างทิง้ งาน เพิม่ งวดการจ่ายเงินมากขึ้นจาก 4 งวด
เป็ น 5 งวด หรื อการกําหนดเนื้องานให้มากขึ้นได้กว่าจํานวนเงินที่จะจ่ายในงวดนั้น เป็ นต้น
โดยหลักแล้วหัวหน้าส่ วนราชการต้องการทําสัญญาต่าง ๆ ต้องใช้แบบตัวอย่างสัญญาท้ายระเบียบ
สํานักนายกฯ หรื อที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสู งสุ ด และหากหัวหน้าส่ วนราชการต้องการ
เพิ่มเติมข้อความ หรื อรายการอะไรที่แตกต่างไปจากแบบตัวอย่างสัญญาท้ายระเบียบหรื อที่เคยผ่านการ
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เปรี ยบ แต่หากหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาแล้วข้อความหรื อรายการที่แตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญา
ที่ กวพ. กําหนดเป็ นการเสี ยเปรี ยบและไม่รัดกุมพอ อาจเกิดการเสี ยหายแก่ราชการได้จะต้องส่ งร่ างสัญญา
นั้นให้สาํ นักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่อน
กรณี จาํ เป็ นต้องยกร่ างสัญญาขึ้นใหม่ เพราะไม่อาจทําตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด เช่น สัญญาให้
ทุนการศึกษา, สัญญาอนุ ญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ , สัญญาเช่าเวลาสถานีวทิ ยุ, สัญญาจ้างบริ การทําความสะอาด
หรื อจ้างยามรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น จะต้องส่ งร่ างให้สาํ นักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่อน เว้นแต่
หัวหน้าส่ วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสู งสุ ดมาแล้ว
ก็สามารถกระทําได้เลย (ระเบียบฯข้อ 132 วรรคสาม)
กรณี สัญญาที่ผเู ้ ช่า (กรม) จะต้ องเสี ยเงินอืน่ ใด เช่น เงินค่าตอบแทน (เงินค่าแป๊ ะเจี๊ยะ) นอกจาก
ค่าเช่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการเห็นว่า สัญญาเช่านี้ มีขอ้ ความและปัญหาทีจ่ ะเสี ยเปรี ยบหรื อไม่ รัดกุมพอ
ก็ให้ ส่งร่ างสั ญญาให้ สานักงานอัยการสู งสุ ด หรืออัยการจังหวัด (คงหมายถึง การเช่าส่ วนภูมิภาค) แล้วแต่
กรณี ตรวจพิจารณาก่อน (ระเบียบฯข้อ 132 วรรคท้าย)
แต่หากการทําสัญญาเช่า หัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาแล้วว่าเป็ นการเสี ยค่าเช่ารายเดือนหรื อรายปี
ไม่เสี ยเงินอื่นใดอีกและไม่มีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบก็สามารถพิจารณาทําสัญญาเช่าได้
ข้ อสั งเกต สัญญาบางเรื่ องไม่สามารถทําตามข้อบังคับของระเบียบสํานักนายกนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้ เช่น ส่ วนราชการเช่าตึกของเอกชนทําเป็ นสถานที่ราชการ แต่สาํ นัก
งบประมาณอนุมตั ิเงินงวดล่าช้า ทําให้ส่วนราชการต้องเช่าใช้ตึกนั้นไปก่อน การทําสัญญาต้องลงนาม
สัญญาให้มีผลย้อนหลังเช่นนี้ เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบฯ หัวหน้าส่ วนราชการจะต้องขอยกเว้นหรื อ
ผ่อนผันต่อ กวพ. ตามระเบียบข้อ 12 (2)
(กวพ. ได้อนุมตั ิในหลักการให้แล้ว ตามหนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน
2548 เรื่ อง การอนุมตั ิยกเว้นการเช่าหรื อการจ้างที่ตอ้ งกระทําต่อเนื่ องไป ในปี งบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจ
ลงนามในสัญญาได้ทนั มีผลย้อนหลัง)
2. การลงนามสั ญญา
2.1 การลงนามในสัญญา ในการจัดการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 ข้อ 132 วรรคแรก นั้น ได้กาํ หนดให้เป็ นอํานาจของหัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจ
เป็ นหนังสื อจากหัวหน้าส่ วนราชการ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 9
กําหนดในการที่หวั หน้าส่ วนราชการเป็ นผูแ้ ทนหรื อมอบอํานาจเป็ นหนังสื อให้แก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งใดก็ได้
โดยให้คาํ นึงถึงระดับตําแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ี่จะได้รับมอบอํานาจเป็ นสําคัญ ทําแทน
ส่ วนราชการ (กรม) นั้น ๆ

-72.2 คู่สัญญา หลักในการคู่สัญญาต้องเป็ นบุคคล ซึ่ งแต่ละฝ่ ายอาจจะมีหลายคนหรื อหลาย
นิติบุคคลก็ได้ เช่น นิติบุคคลฝ่ ายผูข้ าย ผูร้ ับจ้างอาจมีหลายบุคคล เช่น กิจการร่ วมค้า ซึ่ งในการทําสัญญา
เอกสารประกวดราคาจะกําหนดให้ผชู ้ นะการประกวดราคาจะต้องมาทําสัญญาภายใน...........วัน แล้วแต่
ส่ วนราชการกําหนด ซึ่ งมีเจตนาที่สัญญามุ่งจะเป็ นหนังสื อ ดังนั้น ตราบใดที่ยงั ไม่มีการลงนามสัญญา
ต้องถือว่ายังไม่มีสัญญาต่อกัน สัญญานั้นก็ยงั ใช้บงั คับไม่ได้ จนกว่าจะทําเป็ นหนังสื อ
3. ข้ อตกลงสั ญญา
ข้ อตกลงสั ญญา คือ วัตถุประสงค์ของสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ส่ วนราชการพิจารณา
ได้จากเอกสารประกวดราคาและสัญญา เช่น คู่สัญญาตกลงซื้ อคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของสัญญา
คือ การซื้ อขายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีขอ้ ตกลงหลักและรายละเอียดประกอบ เช่น ข้อตกลงหลักจะ
ต้องมีท้ งั ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ เป็ นของแท้ ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและคุณสมบัติตอ้ งไม่ต่าํ กว่า
กําหนด ถ้าเป็ นงานจ้าง ผูร้ ับจ้างต้องมีหน้าที่ตอ้ งก่อสร้างอาคารตามที่ตกลง โดยผูร้ ับจ้างต้องจัดหา
แรงงานฝี มือดี วัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ชนิดดีและต้องก่อสร้างให้เป็ นไปตามคุณลักษณะ
ของงานก่อสร้าง เช่น จํานวนอาคารกี่หลัง กี่ช้ นั และกี่หอ้ ง เป็ นต้น ข้อตกลงรายละเอียด เช่น ผูข้ ายมี
หน้าที่มาฝึ กอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ของผูซ้ ้ื อ จะต้องมาดูแลบํารุ งรักษาซ่อมแซม 3 เดือนครั้ง เป็ นต้น
ซึ่ งข้อตกลงสัญญานี้ หัวหน้าส่ วนราชการจะต้องระมัดระวังพิจารณาข้อความในสัญญาให้ละเอียดรอบ
คอบว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในเงื่อนไขประกวดราคาหรื อไม่ และในบางครั้งผูเ้ สนอราคาอาจจะเพิ่ม
เงื่อนไขในใบเสนอราคาให้ประโยชน์เป็ นพิเศษแก่กรม หัวหน้าส่ วนราชการก็จะต้องกําหนดเงื่อนไข
พิเศษนั้นไว้ในสัญญาให้ชดั เจน เช่น ในงานจ้างก่อสร้างอาคาร ผูร้ ับจ้างได้เสนอเงื่อนไขพิเศษเพิ่ม
เครื่ องปรับอากาศให้อีก 3 เครื่ อง หัวหน้าส่ วนราชการก็ควรกําหนดในสัญญาให้ชดั เจนว่าราคาเครื่ อง
ละเท่าใด เป็ นของใหม่ ยีห่ ้ออะไร ขนาดกี่ BTU เป็ นต้น
4. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า เงินประกันผลงาน
ในการทําสัญญา ส่ วนราชการพึงต้องระมัดระวังข้อตกลงเรื่ องการจ่ายเงินล่วงหน้า เงิน
ประกันผลงาน และหลักประกันสัญญา ให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกฯ
4.1 การจ่ ายเงินล่วงหน้ า เป็ นเงินที่ส่วนราชการจะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับจ้างหรื อผูข้ ายได้ไม่เกิน15%
ของเงินค่าจ้างหรื อค่าพัสดุ เพื่อให้ผรู ้ ับจ้างหรื อผูข้ ายใช้เป็ นทุนในการตระเตรี ยมงานจ้างหรื อค่าพัสดุที่จะ
จัดหาให้ส่วนราชการ กรมจะต้องกําหนดไว้ในสัญญา หากหัวหน้าส่ วนราชการอนุมตั ิให้จ่าย ระเบียบข้ อ
68 ได้ วางหลักการจ่ ายเงินค่ าพัสดุ หรือค่ าจ้ างล่วงหน้ าให้ แก่ ผ้ ขู ายหรื อผู้รับจ้ างจะกระทาไม่ ได้ แต่ หัวหน้ า
ส่ วนราชการ สามารถพิจารณาให้จ่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าวได้ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1.1 มีความจําเป็ นจะต้องจ่าย และ
4.1.2 ต้องมีกาํ หนดไว้ในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาก่อนการทําสัญญา เว้นแต่กรณี การซื้ อ
หรื อจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบข้อ 68 (4),(5)

-8การจ่ายเงินให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างตามแบบธรรมเนี ยมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิ ดเลต
เตอร์ ออฟเครดิต หรื อโดยวิธีใช้ดราฟท์กรณี ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรื อการจ่ายเงินตามความก้าว
หน้าในการจัดหาพัสดุที่สงั่ ซื้ อ ให้กระทําได้โดยไม่ถือเป็ นการจ่ายเงินล่วงหน้า (ระเบียบฯข้อ 69 )
การจ่ายเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างจะกระทํามิได้ เว้นแต่หวั หน้า
ส่ วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็ นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรื อข้อตกลง
ให้กระทําได้เฉพาะกรณี และตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ (ระเบียบฯข้อ 68)
1. การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ ส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
ห้ าสิ บของราคาซื้อหรือราคาจ้ าง ไม่ ต้องวางหลักประกัน
2. การซื้ อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ ให้ จ่ายได้ ตามทีต่ กลงกับสถาบันของรัฐ
ไม่ ต้องวางหลักประกัน
3. การบอกรับวารสารหรื อสั่งจองหนังสื อ ไม่ ต้องวางหลักประกัน ส่ วนการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าค่าพัสดุหรื อค่าจ้าง ให้ จ่ายได้ เท่าทีจ่ ่ ายจริง
4. การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา หรื อประกวดราคา จ่ ายได้ ไม่ เกินร้ อยละสิ บห้ าของ
ราคาซื้อหรือจ้ าง และต้ องวางหลักประกันการจ่ ายเงินล่วงหน้ า
5. การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้ จ่ายได้ ไม่ เกินร้ อยละสิ บห้ าของราคาซื้อหรือราคาจ้ าง
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างต้ องวางหลักประกัน คํ้าประกันเงินที่รับเงินล่วงหน้าไป (ระเบียบฯข้อ 70)
4.1.3 ซึ่ งในการซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคา ให้ จ่ายได้ ไม่ เกิน 15%
ของราคาซื้อหรือจ้ าง และต้ องวางหลักประกันการจ่ ายเงินล่วงหน้ า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อ
คํ้าประกันของธนาคารในประเทศ (ระเบียบฯข้อ 70 วรรคสอง กําหนดเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อ
หนังสื อคํ้าประกันธนาคารภายในประเทศเท่านั้น) ต่อมา กวพ. ได้ออกหนังสื อเวียนวางแนวทางปฏิบตั ิให้
ใช้หนังสื อคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้วเป็ น “หลักประกันการรับเงินล่วงหน้ า” และ “หลักประกันผลงาน” ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุได้
4.1.4 ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้เงินล่วงหน้านั้น เพื่อค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานตามสัญญาเท่านั้น
ซึ่ งผูว้ า่ จ้างสามารถเรี ยกให้ผรู ้ ับจ้างแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์วา่ ได้นาํ เงินล่วงหน้าไปเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญา หากผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปดังกล่าว ผูว้ า่ จ้างสามารถจะเรี ยกเงินล่วงหน้าคืน
ได้ภายในเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกําหนด หรื ออาจบังคับเอาจากหลักประกันเงินล่วงหน้าได้
ซึ่งข้อความตามข้อ 4.1.3 และ 4.1.4 กรมจะต้องกําหนดไว้ในสัญญาจ้าง ส่ วนในสัญญา
ซื้ อขายกําหนดเฉพาะข้อ 4.1.3 เท่านั้น

-94.1.5 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ผูว้ า่ จ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จาํ นวนทั้งหมด เว้นแต่
หัวหน้าส่ วนราชการเห็นสมควร และเป็ นการจําเป็ นจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้เพียงบางส่ วนก็ได้ ทั้งนี้
จนกว่าจํานวนเงินที่หกั ไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผรู ้ ับจ้างได้รับไปแล้ว
กรณี ขอ้ 4.1.5 ถ้าเป็ นสัญญาราคาต่อหน่วยอาจจะตัดออกหรื อใส่ ไว้ตามความเหมาะสมก็ได้
4.1.6 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามที่ผรู ้ ับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเพื่อชําระหนี้หรื อชดใช้ความ
รับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผูว้ า่ จ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า เช่น เงินค่าจ้างงวดที่ 1 ที่จะจ่ายให้กบั ผูร้ ับจ้างจํานวน 100 บาท จะต้องถูกหักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า 10 บาท หากผูร้ ับจ้างต้องรับผิดค่าเสี ยหาย 20 บาท เช่นนี้ ผูว้ า่ จ้างจะหักเงินค่าเสี ยหาย
20 บาทก่อน เหลืออีก 80 บาท จึงไปหักเงินล่วงหน้า 10 บาท จาก 80 บาทนั้น
4.1.7 ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจํานวนเงินที่
ผูร้ ับจ้างจะได้รับหลังการชดใช้ในกรณี อื่นแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ จ้าง ซึ่ งเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คืนจะต้องบวกด้วย
ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี
4.1.8 กรณี เป็ นสัญญาราคาต่อหน่วย ผูว้ า่ จ้างจะคืนหลักประกันล่วงหน้าให้แก่ผรู ้ ับจ้าง
ต่อเมื่อผูว้ า่ จ้างได้หกั เงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้าที่ได้จ่ายไป
- กรณีเป็ นสั ญญาจ้ างเหมารวม ผู้ว่าจ้ างจะคืนหลักประกันเงินล่ วงหน้ าให้ แก่ ผ้ ูรับจ้ างดังนี้
(1) หากเป็ นการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตามผลงานของผูร้ ับจ้างในส่ วนที่
ปฏิบตั ิงานเกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้า ให้ผวู ้ า่ จ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมการจ่ายเงินค่าจ้าง
งวดที่ 2
(2) แต่ถา้ เป็ นการจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตามผลงานของผูร้ ับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงิน
ล่วงหน้าออกตามส่ วนของค่าจ้างในแต่ละงวด ให้ผวู ้ า่ จ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงิน
ค่าจ้างงวดสุ ดท้าย
- กรณีเป็ นสั ญญาซื้อขาย การคืนหลักประกันล่ วงหน้ าจะคืนต่ อเมื่อผู้ซื้อจ่ ายเงินงวด
สุ ดท้าย (ตามตัวอย่างสัญญาซื้ อขาย ข้อ 8 )
4.2 เงินประกันผลงาน กรณี เงินประกันผลงาน สัญญาจ้างให้อนุ โลมระเบียบฯข้อ 93 ซึ่ งใช้กบั
สัญญาจ้างที่ปรึ กษามาใช้บงั คับโดยอนุโลมได้ โดยในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวด ผูว้ า่ จ้างอาจกําหนด
เงื่อนไขในสัญญาจ้างในการจะหักเงินจํานวน 5 – 10% (หักไว้ได้ไม่เกิน 10%) ของเงินค่าจ้างที่จะจ่ายใน
งวดนั้น ๆ เพื่อเป็ นประกันผลงานได้ และเงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้น้ นั ผูร้ ับจ้างจะขอคืนได้ ดังนี้
(1) กรณี สัญญาราคาต่อหน่วย ผูร้ ับจ้างจะขอคืนได้ต่อเมื่อได้หกั เงินประกันผลงานไว้ท้ งั สิ้ น
ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
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ครบตามจํานวนเงินที่ผวู ้ า่ จ้างกําหนดไว้ในสัญญา
(3) ผูร้ ับจ้างจะต้องวางหนังสื อคํ้าประกันของธนาคาร ซึ่ งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
หรื อบริ ษทั เงินทุนก็ได้ (ดูขอ้ 4.1.3 ประกอบ) มาวางเป็ นหลักประกันแทน
(4) ผูว้ า่ จ้างจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรื อหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับจ้าง กรณี การ
จ่ายเงินงวดสุ ดท้าย
5. ค่ าจ้ าง (ค่ างาน) ค่ าพัสดุ (สิ่ งของ)
ในการจัดหาหรื อโดยการจ้างหรื อการซื้ อ กรมฯ จะต้องกําหนดในสัญญาให้ชดั เจน ดังนี้
(1) กรณีเป็ นสั ญญาซื้อขาย จะต้องกําหนดว่า “ผูซ้ ้ื อจะชําระราคาสิ่ งของเมื่อผูซ้ ้ื อได้รับมอบ
สิ่ งของถูกต้องครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว”
(2) กรณีเป็ นสั ญญาจ้ าง จะต้องกําหนดว่า “เงินค่าจ้างได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน.......บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมหรื อราคาต่อหน่วยเป็ น
เกณฑ์” (หากเป็ น “เหมารวม” หรื อ “ราคาต่อหน่วย” ก็ระบุตามข้อเท็จจริ งที่จา้ งว่า เป็ นสัญญาจ้างเหมา
หรื อสัญญาราคาต่อหน่วยนั้น)
ซึ่ งงานสัญญาจ้างเหมาที่จ่ายเงินเป็ นงวดนั้น เนือ้ งานกับเนือ้ เงินต้ องสั มพันธ์ กนั หมายความว่า
งานกับเงินจะต้องกําหนดให้จ่ายพอดีกนั ไม่ใช่กาํ หนดงวดเงินโดยจ่ายเงินมากกว่าเนื้ องาน อาจจะมีผล
เสี ยหายเป็ นเหตุทาํ ให้ผรู ้ ับจ้างทิ้งงานได้ ผูท้ ี่กาํ หนดเช่นนี้ อาจถือว่ากระทําประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดชดใช้คืนให้แก่ทางราชการ
ตามตัวอย่างท้ายระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ.2535 จะมีตวั อย่างสัญญาจ้างเหมาและสัญญาจ้างราคา
ต่อหน่วย ซึ่ งสัญญาทั้ง 2 ตัวนี้ จะแตกต่างกันในเรื่ องเงินค่าจ้างหรื อค่างาน สั ญญาจ้ างเหมา เป็ นสัญญาที่
กําหนดค่าจ้าง ผูร้ ับจ้างประมูลงานมาได้แล้วดําเนิ นงานก่อสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยใช้
เงินทุนน้อย ผูร้ ับจ้างจะได้กาํ ไรมาก ส่ วนราชการจะไปลดเงินจะไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไม่ได้ แต่ใน
ทํานองเดียวกันหากผูร้ ับจ้างคํานวณงานผิดพลาด ต้องใช้เงินทุนมากกว่าค่าจ้างที่ตกลงกัน ผูร้ ับจ้างจะเรี ยก
เงินค่าจ้างเพิ่มจากราชการไม่ได้เช่นกัน
(3) สาหรับสั ญญาจ้ างราคาต่ อหน่ วย เป็ นสัญญาที่กาํ หนดการจ่ายค่าจ้างตามเนื้ องานจริ งที่
ผูร้ ับจ้างได้ทาํ ไป เช่น ผูร้ ับจ้างประมูลงานได้ในราคา 10 ล้านบาท แต่เมื่อผูร้ ับจ้างทํางานแล้วเสร็ จถูกต้อง
ตามสัญญา คํานวณเนื้องานแล้วเป็ นค่าจ้าง 8 ล้านบาท ส่ วนราชการก็จะจ่ายให้ผรู ้ ับจ้าง 8 ล้านบาท ตาม
เนื้องานจริ งที่ผรู ้ ับจ้างได้ทาํ ไป ในกรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้างข้อ 16 นั้นได้กาํ หนดให้การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานพิเศษหรื องานที่เพิ่มเติมขึ้น หรื อตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูว้ า่ จ้าง หากใน
สัญญาไม่ได้กาํ หนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรื อราคาใด ๆ ที่จะนํามาใช้สาํ หรับงานพิเศษหรื องานที่เพิ่มดังกล่าว
ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรื อราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่
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จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่ งผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิงานตามคําสั่งของผูว้ า่ จ้าง แต่อาจสงวนสิ ทธิ ที่
จะดําเนินการตามข้อ 21 ต่อไปได้
6. การส่ งมอบ หรื อการตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุและการรับมอบงานนั้นเป็ นไปตามระเบียบฯ ข้อ 71 และ 72 หลักนั้นต้ อง
ตรวจรับ ณ ที่ทาการของผู้ใช้ พสั ดุหรือสถานทีก่ ่ อสร้ างนั้น โดยพัสดุหรื องานต้องถูกต้องครบถ้วน ตาม
สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ในกรณี ที่เป็ นงานจ้างจะต้องถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรู ปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดของสัญญา ซึ่ งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องทําการตรวจ
พัสดุ โดยปกติให้ ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ้ ูขายหรือผู้รับจ้ างนาพัสดุมาส่ งและดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว
ส่ วนงานจ้างก่อสร้างต้องตรวจภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ประธานกรรมการได้รับการส่ งมอบงาน
เมื่อตรวจรับพัสดุหรื องานก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อ
ผูร้ ับจ้างนําพัสดุมาส่ ง หรื อวันที่ผรู ้ ับจ้างก่อสร้างส่ งมอบงานก่อสร้างนั้น
อนึ่ง กรณี ส่งมอบงานโดยแบ่งงานเป็ นงวด ซึ่ งการแบ่งงวดงานก็เพื่อประโยชน์การแบ่ง
การเบิกจ่ายเงินให้ผรู ้ ับจ้างสามารถนําเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนใช้จ่ายได้ ซึ่ งการส่ งมอบงานเป็ นสิ ทธิ ของ
ผูร้ ับจ้าง หากสัญญาไม่มีขอ้ กําหนดที่จะให้ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานเป็ นรายงวดเพื่อใช้งานในแต่ละงวด
ดังนั้น หากผูร้ ับจ้างดําเนิ นการก่อสร้างตามขั้นตอนและส่ งมอบงานงวด 1-12 เช่นนี้ ผูร้ ับจ้างย่อมส่ งมอบ
ได้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ในการรับงานของ
ผูร้ ับจ้างในคราวเดียวกัน
ซึ่งเสี ยงในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องเป็ นมติที่เป็ น
เอกฉันท์ ไม่ใช่เสี ยงข้างมาก มติเอกฉันท์ หมายถึง มติตามองค์ประชุม เช่น กรรมการมี 5 คน มาตรวจ
รับหรื อตรวจงาน 3 คน มติเอกฉันท์คือ 3 เสี ยง ไม่ใช่ 5 เสี ยง ระเบียบฯข้อ 36 วรรคสอง แต่ในกรณี ที่
กรรมการตรวจรับพัสดุหรื อตรวจงานจ้างบางคนไม่ยอมรับพัสดุหรื องานก่อสร้าง โดยทําความเห็นแย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามระเบียบฯข้อ 71 (7) และข้อ 72 (5) การที่ระเบียบฯ
กําหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้หวั หน้าส่ วนราชการเป็ นผูช้ ้ ีขาด แล้วดําเนิ นการต่อไปตามที่ช้ ี ขาดนั้น
คณะกรรมการเป็ นเพียงผูต้ รวจความถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่ วนราชการนั้น
อนึ่ง กรณี การซื้ อการจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000.- บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรื อลูกจ้าง
ประจําคนหนึ่งซึ่ งไม่ใช่ผจู ้ ดั ซื้ อหรื อจัดจ้างเป็ น “ผูต้ รวจรับพัสดุหรื องานจ้าง” ตามระเบียบฯข้อ 35 วรรค
ท้ายนั้น หมายถึงแต่งตั้ง “บุคคลคนเดียว” เป็ น “ผูต้ รวจรับพัสดุ” ไม่ใช่ต้ งั หลายคนเป็ นคณะกรรมการ
แต่ระเบียบสํานักนายกฯนี้ มิได้หา้ มจะตั้งเป็ น “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื องานจ้างนั้น” ก็ได้

-127. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสั ญญาหรือข้ อตกลงทีเ่ ป็ นหนังสื อ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯข้อ 136 กําหนดว่าสัญญา หรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนาม
แล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็ นความจําเป็ นโดยไม่ทาํ ให้ทางราชการต้องเสี ย
ประโยชน์ หรื อเป็ นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยูใ่ นอํานาจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะ
พิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถา้ มีการเพิ่มวงเงินจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรื อขอทําความตกลงในส่ วนที่ใช้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี ดว้ ย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็ นต้องเพิ่มหรื อลด
วงเงินหรื อเพิ่มหรื อลดระยะเวลาส่ งมอบของ หรื อระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมัน่ คงแข็งแรง หรื องานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผูช้ าํ นาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรื อสามารถ
รับรองคุณลักษณะ แบบและรายงานของงานก่อสร้าง หรื องานเทคนิคเฉพาะอย่าง นั้นแล้วแต่กรณี ดว้ ย
ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ส่ วนราชการจะต้อง (1) มีความจําเป็ น (2) ไม่ทาํ ให้
ราชการเสี ยประโยชน์ หรื อเป็ นประโยชน์แก่ราชการ (ซึ่ งหมายความรวมถึง ความเป็ นธรรมที่คู่สัญญา
เอกชนควรจะได้รับด้วย) เช่น คู่สัญญาเอกชนวางหลักประกันสัญญาเป็ นเงินสด แล้วมีความจําเป็ นต้อง
ใช้เงินสด แล้วมาขอเปลี่ยนแปลงใช้เป็ นหนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศแทน ซึ่งราชการ
ไม่เสี ยประโยชน์ และตามหลักแห่งความเป็ นธรรม ส่ วนราชการต้องอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ได้ เป็ นต้น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในช่วง
ระยะเวลาใดก็ได้ แม้จะเลยกําหนดเวลาแล้วเสร็ จตามสัญญาแล้วก็ตาม แต่ จะต้ องขอแก้ไขก่อนสั ญญา
สิ้นสุ ด ซึ่ งหมายถึงก่อนรับมอบสิ่ งของหรื องานจ้างงวดสุ ดท้าย การที่กาํ หนดระยะเวลาตามสัญญาสิ้ น
สุ ดลง และส่ วนราชการยังให้ทาํ งานต่อไป ยังถือไม่ได้วา่ สัญญาสิ้ นสุ ดลง เพราะส่ วนราชการยังให้
โอกาสผูร้ ับจ้างทํางานต่อโดยยังมิได้รับมอบงานงวดสุ ดท้าย โดยปรับผูร้ ับจ้างเป็ นค่าเสี ยหายเช่นนี้
คู่สัญญาเอกชนยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 136 มีเจตนาใช้เฉพาะกรณี ที่ส่วนราชการ
ได้รับอนุมตั ิงบประมาณให้จดั ทําสัญญาในปี นั้นแล้ว หากในปี งบประมาณต่อมาได้รับอนุมตั ิงบประมาณ
เพิ่มเติม หากไม่ เกีย่ วพันกับงานก่อสร้ างเดิม ส่ วนราชการจะใช้ วธิ ีให้ ผ้ รู ับจ้ างเดิมทางานเพิม่ เติมตาม
งบประมาณทีไ่ ด้ รับอนุมัติเพิ่มเติม โดยการแก้ ไขสั ญญาเพิม่ เติมไม่ ได้ เป็ นการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เพราะเมื่อได้รับอนุมตั ิงบประมาณเพิ่มเติมก็ตอ้ งใช้วธิ ี ประกวด
ราคาใหม่ หรื อใช้วธิ ี พิเศษตามแต่กรณี จาํ เป็ นว่าการจัดหาใหม่จะใช้วธิ ี ใด

-13กรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่ งมีความจําเป็ นต้องเพิ่ม หรื อลดวงเงิน หรื อเพิ่มงาน
ลดงาน หรื อต้องเพิม่ หรื อลดระยะเวลาส่ งมอบของหรื อขยายระยะเวลาในการทํางาน จะต้ องตกลงพร้ อม
กันไป ซึ่ งหมายความว่า หากมีการเพิ่มงานระยะเวลาการทํางานและเงินอาจเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเมื่อมีลด
เนื้องาน ระยะเวลาการทํางานและเงินอาจจะต้องลดลง ดังนั้น เงินค่าพัสดุ หรื อค่าจ้าง และระยะเวลาส่ ง
มอบของหรื องานของคู่สัญญา ก็จะต้องมาตกลงกันใหม่ตามระเบียบฯ ข้อ 136 ดังนั้น กรณีทมี่ ีการตกลง
เพิม่ งานและเพิม่ ระยะเวลาส่ งมอบ ก็จะมีผลทาให้ กาหนดเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาเพิม่ ขึ้น
ไปด้วย ค่าปรับที่ส่วนราชการปรับไปแล้ว ระยะเวลาแล้วเสร็ จก็จะมิถูกปรับตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นใหม่
ส่ วนราชการต้องคืนให้ผรู ้ ับจ้าง หากส่ วนราชการเห็นว่าส่ วนราชการเสี ยหายและจะไม่คืนค่าปรับ จะต้อง
เขียนระบุให้ชดั เจนในสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่ เพื่อส่ วนราชการจะได้มีสิทธิ ปรับผูร้ ับจ้างได้
8. การงดหรือลดค่ าปรับ หรือการขยายเวลาทาการตามสั ญญา
การงดหรื อลดค่าปรับ หรื อการขยายเวลาทําการตามสัญญา ย่อมเป็ นไปตามข้อกําหนดที่
ตกลงกันในสัญญา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ข้อ 139 ซึ่ งให้อยูใ่ นอํานาจของหัวหน้าราชการ
ที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริ งเฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของส่ วนราชการ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่ งอันใดที่คู่สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
โดยคู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวที่เกิดขึ้นตามข้อ 139 (2) หรื อ (3) ให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุน้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาํ หนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง
เพื่อขอลดหรื องดค่าปรับ หรื อ ขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี ตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง
หรื อส่ วนราชการทราบดีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ตน้
กรณี ผรู ้ ับจ้างของดค่าปรับ อ้างว่าส่ วนราชการใช้เวลาอนุมตั ิขยายเวลาทําการตามสัญญาล่าช้า
คาวินิจฉัย กรมฯ ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั ิให้ขยายเวลาสัญญาล่าช้า แต่ในระหว่างที่กรมฯ ใช้เวลาพิจารณา
คําขอขยายเวลา กรมฯ มิได้สั่งให้บริ ษทั หยุดงานแต่อย่างใด บริ ษทั ยังคงสามารถทํางานตามสัญญาได้
ตามปกติ การใช้เวลาพิจารณาขยายเวลา มิได้มีส่วนสัมพันธ์ หรื อส่ งผลกระทบต่อการดําเนินการตาม
สัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น กรณี น้ ีจึงมิใช่เหตุที่จะนํามาอ้างให้งด ลดค่าปรับ ตามระเบียบฯ ข้อ139 (1)
แต่อย่างใด
ส่ วนราชการจ่ายเงินล่าช้าทําให้บริ ษทั ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะอ้างเป็ นเหตุที่จะงด
ลดค่าปรับ ขยายเวลาสัญญาไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เหตุที่กรม ส. จ่ายเงินล่าช้า มิใช่ผลกระทบโดยตรงต่อ
การปฏิบตั ิงานตามสัญญาที่ทาํ ให้ผรู้ ับจ้างต้องหยุดการทํางาน เนื่ องจากในระหว่างการปฏิบตั ิงานตาม
สัญญา ผูร้ ับจ้างมีหน้าที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการทํางานให้
เพียงพอ ดังนั้นปั ญหาที่ผรู ้ ับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณี น้ ี จึงไม่ อาจนามาอ้างเป็ นเหตุทจี่ ะ
งด หรือลดค่ าปรับ ตามระเบียบฯ ข้อ 139 (1)

-14คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานล่าช้า จะขอลดค่าปรับ ได้หรื อไม่ ?
คาวินิจฉัย กวพ. คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ตรวจรับให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกําหนดไว้ตามนัยหนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544
ผูร้ ับจ้างมิได้รับเงินค่างานในวงเงินที่สูงเป็ นระยะเวลานาน เป็ นเหตุโดยตรงที่ทาํ ให้การก่อสร้างไม่
สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จตามกําหนดได้ ย่อมถือว่ามีส่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของผูร้ ับจ้างโดยตรง ดังนั้น กรม ส. จึงชอบที่จะพิจารณางด ลดค่าปรับให้แก่ผรู ้ ับจ้างได้
ตามระเบียบฯ ข้อ 139 (1)
9. การบอกเลิก / ตกลงกันเลิกสั ญญา / ข้ อตกลง
เหตุแห่งการบอกเลิก/ตกลงกันเลิก สัญญา หรื อข้อตกลง ระเบียบฯข้อ 137 ให้เป็ นดุลยพินิจ
ของหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นผูพ้ ิจารณา ดังนี้
(1) การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
- เมื่อผิดสัญญา
- มีเหตุเชื่อได้วา่ ผูร้ ับจ้างไม่สามารถทํางานได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(2) การตกลงบอกเลิกสัญญา/ ข้อตกลง ให้ทาํ ได้เฉพาะ
- ที่เป็ นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรื อ
- เพื่อแก้ไขข้อเสี ยเปรี ยบของทางราชการ (หากจะต้องปฏิบตั ิตามสัญญา/ข้อตกลง
ต่อไป)
ผลของการบอกเลิกสั ญญา
1. ถ้าส่ วนราชการคู่สัญญา มีหนังสื อแสดงเจตนาใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาไปยังผูข้ าย หรื อ
ผูร้ ับจ้างแล้ว ย่อมมีผลให้สัญญาสิ้ นสุ ดลงทันที และไม่อาจถอนการบอกเลิกสัญญาได้ (ปพพ.ม.386)
2. คู่สัญญาที่เป็ นผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง จะขอผ่อนปรนการปฏิบตั ิตามสัญญาอีกไม่ได้
3. หากส่ วนราชการประสงค์จะซื้ อ/จ้าง รายเดิม ต้ องดาเนินการจัดหาใหม่ จะแก้ไขสั ญญามิได้
ตัวอย่าง การตกลงกันบอกเลิกสั ญญา
ทําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร กําหนดให้เริ่ มทํางานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ครบกําหนด
สัญญา 22 พฤษภาคม 2548
-กรมฯไม่สามารถส่ งมอบพื้นที่ได้ เนื่องจากมีอาคารและสิ่ งก่อสร้างของผูบ้ ุกรุ ก เรื่ องอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาคดีของศาล ไม่อาจทราบได้วา่ ศาลจะมีคาํ พิพากษาถึงที่สุด และสามารถมอบพื้นที่ให้ได้เมื่อใด
-เมื่อผูร้ ับจ้าง มีหนังสื อขอเลิกสัญญา และกรมฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่ราชการโดยตรง ยิง่ กว่า
ให้สัญญามีผลต่อไป หรื อเพื่อแก้ไขข้อเสี ยเปรี ยบของทางราชการตามข้อ 137 วรรคสอง ย่อมบอกเลิก
สัญญาได้ และเมื่อตกลงเลิกสัญญากันแล้ว ผูร้ ับจ้างย่อมพ้นข้อผูกพันตามสัญญา กรมฯ ผูว้ า่ จ้างมีหน้าที่
ต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผรู ้ ับจ้าง ตามสัญญาข้อ 3 วรรคสอง ประกอบระเบียบฯ ข้อ 144 (2)

-15กรณี คู่สัญญาส่ งมอบไม่ตรงงวดงาน ในสัญญายังไม่ถือว่าผิดสัญญา จึงปรับระหว่างงวดงานไม่ได้
สัญญากําหนดเงื่อนไขการปรับว่า หากผูร้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผรู ้ ับจ้างนับถัดจากวันที่กาํ หนดแล้วเสร็ จตามสัญญา
คาวินิจฉัย - การแบ่งงวดงานแต่ละงวดในสัญญา เป็ นเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงแบ่งงวดงาน เพื่อประโยชน์
ในการจ่ายเงินค่าจ้างเป็ นงวด ตามผลงานที่ดาํ เนินการไปแล้ว
- มิใช่เป็ นการกําหนดเวลาแล้วเสร็ จของงานตามสัญญา เมื่อผูร้ ับจ้างส่ งงานไม่เป็ นไปตามงวด
จึงไม่อาจนํามาคิดค่าปรับตามสัญญาได้
กรณี คู่สัญญาส่ งมอบหลังจากผิดสัญญาแล้ว เมื่อคู่สัญญาส่ งมอบพัสดุตามสัญญา ภายหลังผิด
สัญญาแล้ว โดยส่ วนราชการมิได้บอกเลิกสัญญาต้องแจ้งสงวนสิ ทธิ์ การปรับไว้ดว้ ย ให้คิดค่าปรับนับถัด
จากวันครบกําหนดสัญญาหรื อข้อตกลง การปรับต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา เช่น
- สัญญาซื้ อขายเป็ นชุด ให้ปรับทั้งชุด
- สิ่ งของที่ซ้ื อรวมติดตั้ง หรื อทดลอง ให้ปรับตามราคาของทั้งหมด

หลักประกันสัญญา
หลักประกันสั ญญา เป็ นหลักประกันที่ตอ้ งกําหนดไว้ในสัญญาเพื่อใช้เป็ นการประกันให้
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างหรื อคู่สัญญาฝ่ ายเอกชนปฏิบตั ิตามสัญญา หากไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อทําให้เกิดการ
เสี ยหาย คู่สัญญาฝ่ ายผูว้ า่ จ้างหรื อผูซ้ ้ื อหรื อภาครัฐก็สามารถบังคับหรื อริ บหลักประกันสัญญานี้ได้ ซึ่ ง
โดยหลักจะใช้เป็ นหลักประกันตลอดอายุสัญญา ผูว้ า่ จ้างหรื อผูซ้ ้ื อจะคืนหลักประกันสัญญาโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ผรู ้ ับจ้างหรื อผูข้ ายเมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
หลักประกันสั ญญานี้ จะต่ างกับหลักประกันการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าหรือหลักประกันผลงาน ดังนี้
หลักประกันการจ่ ายเงินล่วงหน้ า คือ กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างหรื อผูข้ ายจะขอรับเงินล่วงหน้าประมาณ15%
ของราคาพัสดุหรื องานจ้างไปจากส่ วนราชการผูว้ า่ จ้างหรื อผูซ้ ้ื อ เพื่อเป็ นทุนเบื้องต้นในการตระเตรี ยมงาน
จ้างหรื อพัสดุที่จะจัดหามา โดยจะต้องนําหลักประกันเท่าจํานวนเงิน 15% นั้นมามอบให้ส่วนราชการไว้
สาหรับหลักประกันผลงานนั้น ส่ วนราชการจะหักออกจากเงินค่าจ้างตามจํานวนเปอร์ เซ็นต์หรื อ
จํานวนเงินที่ตกลงกันในสัญญาในแต่ละงวดงานนั้น ๆ เพื่อใช้เป็ นการประกันผลงานในงวดนั้น ๆ หาก
ผลงานงวดใดชํารุ ดบกพร่ องก่อนรับมอบงานงวดสุ ดท้าย ส่ วนราชการก็สามารถนําเงินประกันผลงานนั้น
มาใช้จ่ายเป็ นค่าแก้ไข หรื อซ่ อมแซมงานที่ชาํ รุ ดบกพร่ องนั้นได้ เมื่อส่ วนราชการหักไว้กี่งวดหรื อจํานวน
หนึ่งตามที่ตกลงแล้ว ผูร้ ับจ้างก็สามารถมาขอคืนเงินจํานวนที่หกั ไว้น้ นั ไปได้ แต่ผรู ้ ับจ้างจะต้องนํา
หลักประกันเท่าจํานวนเงินที่ขอคืนมามอบให้ส่วนราชการไว้เป็ นประกัน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ มีดงั นี้
(1) ไม่ ใช้ บังคับกับส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นคู่สัญญากับส่ วนราชการด้ วยกัน ดังนั้นจึง
ไม่ตอ้ งวางหลักประกันสัญญา (ระเบียบฯข้อ 143)

-16(2) ต้ องวางหลักประกันสั ญญา 5% ของวงเงินหรือราคาพัสดุทจี่ ัดหาครั้งนั้น แต่หากหัวหน้า
ส่ วนราชการเห็นว่าสัญญาการจัดหาพัสดุครั้งนั้น ๆ มีความสําคัญเป็ นพิเศษก็สามารถกําหนดอัตราสู งกว่ า
5% ได้ แต่ ต้องไม่ เกิน 10% ซึ่งหลักประกันสั ญญานีจ้ ะระบุกาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาหรือประกวด
ราคาและหรือในสั ญญาด้ วย หากผูเ้ สนอราคาหรื อคู่สัญญาวางหลักประกันสัญญามีมูลค่าสู งกว่าที่กาํ หนด
ไว้ในระเบียบฯ ก็ให้ส่วนราชการคู่สัญญาอนุ โลมรับไว้ได้ (ระเบียบฯข้อ 142)
ในกรณี ทาํ สัญญาจัดหาพัสดุมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญา 1 ปี และพัสดุน้ นั ไม่ตอ้ งประกันเพื่อ
ความชํารุ ดบกพร่ อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลืองให้กาํ หนดหลักประกัน 5% ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี
ของสัญญา (ระเบียบฯข้อ 142 วรรคสอง)
(3) หลักประกันสัญญา ที่ใช้วางประกันตามระเบียบฯ ข้อ 141 ต้องเป็ น
ก. เงินสด
ข. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรื อก่อนวัน
นั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
ค. หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
ง. หนังสื อคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และ
ประกอบธุ รกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
จ. พันธบัตรรัฐบาลไทย
การคืนหลักประกันสัญญานั้น ระเบียบฯ ข้อ 144 (2) กําหนดให้ส่วนราชการคู่สัญญาจะคืน
ต่อเมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานั้น ซึ่ ง
หากสัญญาใดที่มีการประกันความชํารุ ดบกพร่ อง การคืนหลักประกันจะต้ องคืนเมื่อครบอายุการประกัน
ชารุ ดบกพร่ องแล้ ว แต่ในกรณี ที่มีปัญหาเรื่ อง การแจ้งให้คู่สัญญามาแก้ไข ซ่อมแซมในระหว่างอายุการ
ประกันความชํารุ ดบกพร่ อง อายุการประกันความชํารุ ดบกพร่ องจะเดินต่อไป ตามอายุความฟ้ องคดีอีก 1
ปี นับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชํารุ ดบกพร่ อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 474 (ซื้ อขาย)
หรื อมาตรา 601 (จ้างทําของ) หลักประกันสัญญาจึงต้องถูกผูกพันไปตามอายุความการฟ้ องคดีน้ นั เมื่อพ้น
อายุความฟ้ องคดีแล้ว จึงจะคืนหลักประกันสัญญาได้
สําหรับการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุน้ นั ไม่ตอ้ ง
มีการประกันความชํารุ ดบกพร่ อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลืองให้กาํ หนดหลักประกันในอัตรา 5% ของราคา
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี ของสัญญา โดยให้ถือหลักประกันนี้เป็ นการประกันตลอดอายุสัญญา และหาก
ในปี ต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปี ก่อน ให้ปรับปรุ งหลักประกันตามอัตราส่ วน

-17ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณี ที่หลักประกันต้องปรับปรุ งไปในทางที่เพิ่มขึ้น และคู่สัญญา
ไม่นาํ หลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่ งมอบพัสดุงวดสุ ดท้ายของปี นั้นให้ทาง
ราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุ ดท้ายของปี นั้นที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็ นหลักประกันเพิม่ ขึ้น
(ระเบียบฯข้อ 142 วรรคสอง)
การจัดหาโดยทําเป็ นข้อตกลงตามระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ.2535 ข้อ 133 (1), (2) โดยวิธี
ตกลง และการจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่ งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ จะต้องวางหลักประกัน
หรื อไม่ ซึ่ งที่จริ งแล้วข้อตกลงที่ทาํ เป็ นหนังสื อทั้งสองฝ่ ายก็ถือว่าเป็ นสัญญาอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อเสนอและ
สนองตรงกันสัญญาย่อมเกิดขึ้น เพียงแต่ขอ้ ตกลงเป็ นเรื่ องตกลงกันง่าย ๆ ไม่มีรายละเอียดและข้อสาระ
สําคัญเกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ของทั้งสองฝ่ ายต้องปฏิบตั ิมากอย่างเช่นสัญญาเพราะข้อสาระสําคัญหลาย ๆ
ข้อไม่เขียนกําหนดกันไว้เมื่อเกิดปั ญหาข้อพิพาทก็จะได้เถียงกันถึงขึ้นฟ้ องร้อง แต่หากเขียนไว้ชดั เจนก็จะ
สะดวกแก่ท้ งั สองฝ่ ายที่จะต้องปฏิบตั ิกนั ตามข้อกําหนดในสัญญาต่อไป การที่ส่วนราชการจัดหาโดยวิธี
ทําเป็ นข้อตกลงเป็ นหนังสื อมักจะมีวงเงินจัดหาไม่สูงนัก จึงไม่สะดวกที่จะให้หา้ ง ร้าน หรื อบริ ษทั วาง
หลักประกัน เป็ นเรื่ องเชื่อถือในเครดิตมากกว่า ซึ่ งโดยระเบียบฯข้อ 141 – 144 ก็มิได้กาํ หนดให้สัญญา
ต้องวางหลักประกันแต่อย่างใด เพียงแต่กาํ หนดว่าหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา ให้ใช้หลัก
ประกันอย่างใด และต้องใช้มูลค่าเป็ นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละเท่าใดของวงเงิน การที่ผเู ้ สนอราคาต้อง
วางหลักประกันซองหรื อหลักประกันสัญญาเป็ นไปตามเงื่อนไขประกวดราคา หรื อตัวอย่างสัญญาท้าย
ระเบียบสํานักนายกฯ ซึ่งจะเห็นได้จากระเบียบฯข้อ 142 วรรคสาม กําหนดให้การกําหนดหลักประกัน
ดังกล่าวจะต้องระบุไว้เป็ นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา ประกวดราคา หรื อในสัญญาด้วย ดังนั้นในทาง
ปฏิบตั ิอาจมีบางสัญญา (ไม่ใช่ขอ้ ตกลง) ที่ส่วนราชการไม่กาํ หนดให้ตอ้ งวางหลักประกันก็มี ซึ่ งกรณี
เช่นนี้ส่วนราชการก็ควรส่ งให้สาํ นักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาเสี ยก่อนว่าจะกระทําได้หรื อไม่ ฉะนั้น เมื่อ
ระเบียบฯมิได้กาํ หนดบังคับการวางหลักประกันสัญญาหรื อข้อตกลง ดังนั้น ในการจัดหาทาเป็ นข้ อตกลง
หัวหน้ าส่ วนราชการก็สามารถใช้ ดุลพินิจวางหรือไม่ วางหลักประกันในการทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อก็ได้
การใช้ “พันธบัตรรัฐบาลไทย” เป็ นหลักประกันซองหรื อสัญญาจะต้องมีการสลักหลังหรื อ
กระทําตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดหรื อไม่น้ นั โดยหลักตามระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ.
2535 ข้อ 141 (5) ไม่ได้กาํ หนดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ และตามปกติเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา ซึ่ งเป็ นตัวอย่าง
ท้ายระเบียบสํานักนายกฯ ก็มิได้กาํ หนดเรื่ องการสลักหลังเอาไว้ ดังนั้นจะถือผูเ้ สนอราคาที่ไม่ได้สลักหลัง
พันธบัตรรัฐบาลไทย กระทําผิดระเบียบ หรื อเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาไม่ได้ การกําหนดสลักหลัง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเป็ นวิธีการเพื่อให้พนั ธบัตรฯ โอนเปลี่ยนมือไปยังผูอ้ ื่นได้ เช่น
เกี่ยวกับตัว๋ แลกเงิน การสลักหลังและส่ งมอบตัว๋ แลกเงินนั้น เพื่อให้สามารถบังคับชําระหนี้จากพันธบัตรฯ
ได้ ซึ่ งในทางปฏิบตั ิผเู ้ สนอราคาปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขหรื อผิดสัญญา ส่ วนราชการก็ควรกําหนดเพิ่มเติมไว้ใน
เงื่อนไขประกวดราคา ให้ผเู ้ สนอราคาถือปฏิบตั ิ ดังนั้น ในกรณี ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างประสงค์จะใช้พนั ธบัตร
รัฐบาลเป็ นหลักประกัน ส่ วนราชการจะต้องขอให้ผปู ้ ระสงค์จะใช้พนั ธบัตรรัฐบาลไปจดทะเบียนในการ

-18ใช้เป็ นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน จึงจะรับไว้เป็ นหลักประกันได้ และหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/29741 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2529 ได้กาํ หนดวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับส่ วนราชการ
ริ บพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้เป็ นหลักประกันสัญญา ออกขายและนําเงินส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน ดังนี้
1. เมื่อส่ วนราชการได้ริบพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นหลักประกันสัญญาไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ให้
รี บดําเนินการขายโดยเร็ ว
2. ในการขาย ให้สอบราคาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุ งไทย และธนาคาร
พาณิ ชย์อื่นอีกอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และให้ขายแก่ธนาคารที่เสนอราคาสู งสุ ด แม้ราคาสู งสุ ดนั้นจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตราไว้ในพันธบัตร หรื อจะรวมดอกเบี้ยด้วยหรื อไม่ก็ตาม แต่ราคาสู งสุ ดดังกล่าวจะต้องไม่ต่าํ
กว่าราคาตามวงเงินที่เรี ยกประกัน
3. ในกรณี ที่ส่วนราชการสอบราคาตามข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผูเ้ สนอราคาได้เสนอราคาตํ่า
กว่าวงเงินที่เรี ยกประกัน ห้ามมิให้ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
โดยหนังสื อทั้งฉบับดังกล่าว ส่ วนราชการต้องถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ดังนั้น โดยหลักส่ วน
ราชการ จึงควรกําหนดให้ชดั เจนในขั้นดําเนินการประกวดราคาด้วย เพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาให้
ทราบแนวทางปฏิบตั ิต้ งั แต่ตน้
วิธีปฏิบัติในการนาหลักประกันซองมาใช้ เป็ นหลักประกันสั ญญา ตามหนังสื อคณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 130 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อ
ให้การปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของส่ วน
ราชการต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และคล่องตัวยิง่ ขึ้น และเพื่อเป็ นการช่วยเหลือและแบ่ง
เบาภาระให้แก่ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้าง ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทําสัญญากับทางราชการ จึงเห็นสมควรอนุมตั ิยกเว้น
เป็ นหลักการดังนี้
1. ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคารายใดได้นาํ หลักประกันซอง ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 141 (1) และ (2) ซึ่ ง
ได้แก่ เงินสด หรื อเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่
หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ ซึ่ งส่ วนราชการได้นาํ เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทเงินนอก
งบประมาณของส่ วนราชการนั้นแล้ว
2. หากต่อมาผูเ้ สนอราคารายนั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้าทําสัญญากับทางราชการ และมีความ
ประสงค์จะนําหลักประกันซองดังกล่าวมาใช้เป็ นหลักประกันสัญญาต่อไปก็ให้สามารถกระทํา
ได้
3. ในวันทําสัญญา ส่ วนราชการคู่สัญญาจะต้องดําเนินการจัดให้มีการทําหลักฐานการคืน
หลักประกันซอง พร้อมทั้งจัดทําหลักฐานการวางหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา ให้เสร็ จ
สิ้ นภายในวันเดียวกันกับวันทําสัญญานั้นด้วย โดยคู่สัญญาต้องนําหลักประกันซอง (เพิ่ม-ลด)
มาวางให้เท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา

-19วิธีปฏิบัติก่อนการคืนหลักประกันสั ญญา
1. ให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ รอบครองพัสดุ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ดูแลบํารุ งรักษา มีหน้าที่
ตรวจสอบความชํารุ ดบกพร่ อง
2. กรณี ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบตามข้อ 1 ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุเป็ นผูด้ ูแล บํารุ งรักษาและตรวจสอบ
ความชํารุ ดบกพร่ อง
3. กรณี พบความชํารุ ดบกพร่ องในเวลาประกันตามสัญญา ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบตามข้อ 1
รี บรายงานหัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผขู้ ายหรื อผูร้ ับจ้างแก้ไขหรื อซ่อมแซมทันที และ
แจ้งผูค้ ้ าํ ประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
4. ก่อนสิ้ นสุ ดเวลาประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
- ภายใน 15 วัน กรณี ประกันไม่เกิน 6 เดือน
- ภายใน 30 วัน กรณี ประกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป
ให้ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชํารุ ดบกพร่ องของพัสดุ และให้รายงานหัวหน้าส่ วน
ราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง หากตรวจพบให้หวั หน้าส่ วนราชการรี บแจ้งให้แก้ไขก่อนสิ้ นสุ ด
เวลาประกันและแจ้งผูค้ ้ าํ ประกัน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุแจ้งกําหนดเวลาประกันความ
ชํารุ ดบกพร่ องตามสัญญาให้หวั หน้าหน่วยงาน หรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุทราบพร้อมกับ
การส่ งมอบพัสดุทุกครั้ง
หลักเกณฑ์ /วิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสั ญญา กรณี เมื่อคู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
1. ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 144 (2) โดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกิน 15
วันนับแต่วนั พ้นข้อผูกพัน โดยไม่ตอ้ งรอให้มีการร้องขอคืน
2. กรณี เป็ นหนังสื อคํ้าประกันธนาคาร หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ หากคู่สัญญาไม่มารับคืน
ภายในกําหนดเวลา ให้รีบส่ งต้นฉบับคืนให้คู่สัญญาทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนโดยเร็ ว ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 144 วรรคท้ายต่อไป
3. กรณี ตาม ข้อ 2. ให้รับรองว่าหลักประกันดังกล่าวหมดระยะเวลาคํ้าประกันเมื่อวัน เดือน ปี ใด
เพื่อมิให้คู่สัญญาต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสื อคํ้าประกันโดยไม่จาํ เป็ น
4. กรณี หาต้นฉบับหนังสื อคํ้าประกันไม่พบ ให้ส่วนราชการรี บแจ้งให้คู่สัญญาและธนาคารหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบว่า หนังสื อคํ้าประกันหมดระยะเวลาคํ้าประกัน
สัญญาแล้วเมื่อวัน เดือน ปี หรื อส่ งสําเนาหนังสื อคํ้าประกันไปด้วย (ถ้ามี)
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