ตรวจสอบ
การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ
[ การซื้อหรือจ้างทัว่ ไป ]

กลมุ่ ตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

คำนำ
คู่มือการตรวจสอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ตรวจสอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานเพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการให้คู่สัญญา
ปฏิบัติตามเงื่อนไข รายละเอียดและข้อกาหนดที่ตกลงกันไว้ในสัญญาตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลดีต่องานราชการของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
มีนาคม 2564

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Work flow การตรวจรับพัสดุ
การเรียกค่าปรับ
การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา
การคิดค่าปรับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
ค่าเสียหาย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
กรณีมีเหตุที่ทาให้หลักประกันสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
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3
5
5
5
6
7
8
9
9
10

แนวทำงกำรตรวจสอบกำรบริหำรสัญญำและกำรบริหำรพัสดุ
วิธีการตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง
กระดาษทาการการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

11
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บรรณนุกรม

กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในหมวด 10 มาตรา 100-105 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยู่ในหมวด 6 ข้อ 175-189 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประเด็น

พ.ร.บ./ระเบียบ

1. ผู้มีอำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบกำร
บริหำรสัญญำหรือข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ ยกเว้นในกรณี
การซื้อหรือจ้างไม่เกิน 100,000 บาท แต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกไ็ ด้

 มาตรา 100
 กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

2. หน้ำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง

ระเบียบข้อ ๑๗๕

3. กรณีที่สญ
ั ญำหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และ
มีค่ำปรับ

ระเบียบข้อ 181

4. กรณีการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คสู่ ัญญา หรือการขยายเวลา
ทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง

 มาตรา 102
 ระเบียบข้อ 182

5. กรณีที่มเี หตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
 มาตรา 103
จานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ระเบียบข้อ 183
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 83 ลว. 22 ก.พ. 62 เรื่อง การซ้อม
ความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลา
รับประกันความชารุดบกพร่อง

 ระเบียบข้อ 184-186
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 117 ลว. 12 มี.ค. 62 เรื่อง การ
กาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความชารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

7. ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึ้นแล้ว ต้องพิสูจน์ความเสียหาย

ระเบียบข้อ 187-189
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ประเด็น

พ.ร.บ./ระเบียบ

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง

 มาตรา 97
 ระเบียบข้อ 165 , ข้อ 171
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ)
0405.3/ว 476 ลว. 30 ก.ย. 62 เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอานาจอนุมัติแก้ไขสัญญา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9. การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คสู่ ัญญา

ระเบียบข้อ 170

การบริหารสัญญาเริ่มตั้งแต่เมื่อมีสัญญาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้คู่สัญญาปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข รายละเอียดและข้อกาหนดที่ตกลงกันไว้ในสัญญาตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด
และข้อกาหนดบางประการ เพื่อให้พัสดุที่จัดหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
มีประสิทธิผล เป็นไปโดยประหยัดให้ผลคุ้มค่า และทันเวลาที่ต้องการ
ผู้มีหน้าที่บริหารสัญญาซึ่งเป็นฝ่ายผู้ว่าจ้างต้องบริหารให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา เช่น กรณี
ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) การคานวณค่าปรับ ๒) การแก้ไขสัญญา 3) การ
ยกเลิกสัญญา เป็นต้น

การตรวจรับพัสดุ หมายถึง การดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยผู้มีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบในการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง ยกเว้นในกรณีการซื้อหรือจ้างไม่เกิน
100,000 บาท แต่งตั้งบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเป็ นผู้ ตรวจรั บ โดยให้ ปฏิ บัติหน้าที่เช่ นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุก็ได้
ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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1. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
1.1 องค์ประกอบ
1.1.1 ประธานกรรมการ ๑ คน
1.1.2 กรรมการอย่างน้อย ๒ คน
1.1.3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยให้คานึงถึง ลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
1.1.4 กรณีจ าเป็ นหรื อเพื่ อประโยชน์ จะแต่งตั้งบุคคลอื่ น (ผู้ ช านาญการหรือผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ )
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวนต้องไม่มากกว่ากรรมการข้อ 1.1.2
1.2 องค์ประชุม
1.2.1 กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
1.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
1.2.3 ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธาน
กรรมการแทน
1.2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
1.3 หน้ำที่
1.3.1 ตรวจรับพัสดุ ณ
 ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุ
 สถานที่ที่กาหนดในสัญญา/ข้อตกลง
 สถานที่อื่น ที่มิได้มีสัญญา/ข้อตกลงต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
1.3.2 หลักเกณฑ์การตรวจรับ
 ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ตกลง
 ถ้าต้องตรวจทดลองหรือตรวจทางเทคนิค/วิทยาศาสตร์จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาให้คาปรึกษา/หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
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 กรณีจาเป็นตรวจนับเป็นจานวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
 ระยะเวลาตรวจรับ
 ตรวจวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง
 ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(1) กรณีตรวจรับถูกต้อง
 รับพัสดุไว้ ถือว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่นาพัสดุมาส่งมอบ
และส่งพัสดุให้เจ้าหน้าที่
 ทาใบตรวจรั บโดยลงชื่อเป็นหลั กฐาน อย่ างน้อย 2 ฉบับ (ให้ ผู้ ขาย/ผู้ รั บจ้ าง
1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน
 รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(2) กรณี ตรวจรั บพบพั สดุ มี รำยละเอี ยดไม่ เป็ นไปตำมข้ อก ำหนดในสั ญญำหรื อ
ข้อตกลง
 รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(3) กรณี ต รวจรับ พัส ดุถ ูก ต้อ งแต่ไ ม่ค รบจำนวน หรือ ส่ง มอบครบจำนวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง
 รีบ รายงานหั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐ เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบภายใน
3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ
 ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องนั้น
(4) กรณีพัสดุเป็นชุด/หน่วย ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วจะใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์
 ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
 รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทราบภายใน
3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ
(5) กรณี กรรมกำรตรวจรั บบำงคนไม่ ยอมรั บพั สดุ ให้ ท าความเห็ นแย้ งไว้ ให้ เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ
 ถ้าหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ สั่งการให้ รับพัสดุไว้ให้ดาเนินการออกใบตรวจรับ
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
1.4 ข้อพึงระวังของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
1.4.1 การใช้ดุลพินิจ
1.4.2 การตรวจรับต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญา
1.4.3 การแก้ไขสัญญา
1.4.4 การปรับ
1.4.5 การงด ลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา
1.4.6 การบอกเลิกสัญญา
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2. Work flow กำรตรวจรับพัสดุ

3. กำรเรียกค่ำปรับ
กรณี ที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ ค รบก าหนดส่ ง มอบแล้ ว หากคู่ สั ญ ญายั ง ไม่ ส่ ง มอบพั ส ดุ
ให้หน่วยงานจัดทาหนังสือเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันครบกาหนด
ส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบ
พัสดุนั้นด้วย ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับ ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กรรมการ
จัดทาใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ พร้อมกับมีหนังสือแจ้งค่าปรับในอัตราที่หน่วยงานกาหนด
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4. กำรคิดค่ำปรับตำมสัญญำ
การซื้อ/จ้างไม่ต้องการผลสาเร็จพร้อมกัน กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่าง
ร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันกาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย
ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลอง
เกินกว่ากาหนดตามสัญญาเป็นจานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
ตัวอย่ำงกำรคิดค่ำปรับ

คู่สั ญญาครบกาหนดส่ งมอบพัสดุวันที่ 31 ต.ค. (วันเสาร์) ซึ่งคู่สั ญญาได้ส่ งมอบพัสดุก่อน
วันครบสั ญญาวันที่ 20 ต.ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า พัสดุไม่ถูกต้องและแจ้งผล
ให้คู่สัญญาทราบวันที่ 16 พ.ย. คู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาแล้ว เห็นว่า พัสดุถูกต้องเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ดังนั้น ระยะเวลาที่เกิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ถึงวันที่
28 ธ.ค. เนื่องจากวันครบกาหนดสัญญาตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เพราะฉะนั้นจึงต้องเลื่อนวันครบ
กาหนด เป็นวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ซึ่งเป็นวันเริ่มทาการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการ และนาระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. ถึงวันที่ 16 พ.ย. มาหักออกจากระยะเวลาที่เกิดค่าปรับก็จะได้จานวนวันที่
นาไปคานวณค่าปรับ
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5. กำรงด ลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำ
การงดหรื อลดค่าปรับ ให้ แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของหน่วยงำนของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย
(๔) เหตุอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
ให้หน่วยงำนของรัฐกำหนดให้คู่สัญญำต้องแจ้งเหตุดังกล่ำวภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่
เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง หำกไม่แจ้งภำยในเวลำที่กำหนดคู่สัญญำจะยกขึ้นมำกล่ำว
อ้ำงในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐาน
ชัดแจ้งหรือหน่วยงำนของรัฐทรำบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
กำรงด ลดค่ำปรับ คือ กำรพิจำรณำงดหรือลดค่ำปรับจะเป็นกำรพิจำรณำอนุมัติให้ในเวลำ
ที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลำของสัญญำหรือข้อตกลงไปแล้วและเป็นกรณีที่มีค่ำปรับเกิดขึ้นแล้ว
กำรขยำยเวลำ คือ กำรพิจำรณำขยำยเวลำทำกำรตำมสัญญำหรือข้อตกลงซึ่งจะเป็นกำร
พิจำรณำอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญำและค่ำปรับยังไม่เกิด

ลงนาม

ครบกาหนด
ขยายเวลา
คู่สัญญาต้องขอและผู้มีอานาจอนุมัติ
ได้อนุมัติก่อน/ภายในกาหนด

งด/ลดค่าปรับ




คู่สัญญาขอก่อนวันครบกาหนด แต่
ผู้มีอานาจอนุมตั ิหลังครบกาหนดแล้ว
คู่สัญญาขอมาภายหลังจากครบกาหนดแล้ว

6. กำรบอกเลิกสัญญำ
ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนำจที่จะบอก
เลิกสัญญำหรือข้อตกลงกับคู่สัญญำ
(๑) เหตุตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบงำนหรือทำงำนให้แล้วเสร็จได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(๓) เหตุอื่นตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือในสัญญำหรือข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตำมระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
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กำรตกลงกับคู่สัญญำที่จะบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนำจพิจำรณำได้เฉพำะใน
กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงำนของรัฐในกำรที่จะปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจานวนเงินค่าปรับ
“จะเกินร้อยละสิบ” ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยงานพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
ได้เท่าที่จาเป็น
กำรบอกเลิกสัญญำกรณีค่ำปรับจะเกิน 10%
1. เมื่อครบกาหนดส่งมอบและได้ล่วงเลยกาหนดระยะเวลาจนมีค่าปรับเกิดขึ้น
เมื่อจานวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบ ให้มีหนังสือแจ้งคู่สญ
ั ญาว่าจานวน
ค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละ 10 และจะดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงต่อไป เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีคู่สญ
ั ญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนได้เท่าที่จาเป็น โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องประเมินความคืบหน้าการดาเนินการว่า การผ่อนปรนดังกล่าวจะทาให้คู่สัญญา
ดาเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่
3. กรณีที่คสู่ ัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับโดยมีเงื่อนไขหรือกรณี
คู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ไปยังคู่สญ
ั ญาโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแจ้งการปรับและ
ริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)

2.1 ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง
ให้แจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและ
ดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง
โดยเร็วโดยคู่สญ
ั ญาจะต้องกาหนด
แผนและระยะเวลาการดาเนินการแล้ว
เสร็จให้ชัดเจน
2.2 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ให้แจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ไปยังคู่สญ
ั ญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้ง
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้อง
ทาเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับ
แจ้งการปรับและริบหลักประกัน
สัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)

7. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่องก่อนกำรคืนหลักประกันสัญญำ
7.1 หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
7.2 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบ
ควำมชำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลำยหน่วยงำนครอบครอง ให้หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษำและตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น
7.3 ในกรณีที่ปรากฏความชารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชารุด
บกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
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7.4 เมื่อได้ดำเนินกำรตำมข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญำจะครบกำหนดรับประกันความชารุด
บกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชารุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจำกนั้น
ให้คืนหลักประกันสัญญำต่อไป
สิ้นสุดสัญญำ

ระยะเวลำรับประกัน
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่
กรณีที่ไม่มผี ู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลำยหน่วยงำนครอบครอง ให้หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบดูแลบำรุงรักษำและตรวจสอบควำมชำรุด
บกพร่องของพัสดุนั้น

ครบกำหนดรับประกัน
คืนหลักประกัน
คืนหลักประกัน

2. ในกรณีที่ปรำกฏควำมชำรุดบกพร่องของพัสดุภำยในระยะเวลำของการ
ประกันความชารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตำมข้อ ๑
รีบรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงดำเนินกำร
แก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ำมี) ทรำบด้วย
ทรำบด้วย

3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำประกันควำมชำรุดบกพร่อง
- ภายใน 15 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาประกันไม่เกิน 6 เดือน
- ภายใน 30 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ และรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามีความชารุด
บกพร่องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดาเนินการ
แก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามหลักประกันสัญญา
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

8. ค่ำเสียหำย
เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ต้องพิสูจน์ความเสียหาย
9. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำหรือข้อตกลง
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(1) แก้ตามความเห็นสานักงานอัยการสูงสุด (เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า)
(2) กรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์
(3) เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
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การแก้ไขสัญญาที่เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมเพียงพอให้ส่งสานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
กำรแก้ไ ขสั ญ ญำหรื อ ข้อ ตกลงตำมวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองจะต้อ งปฏิ บัติ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หำกมีควำมจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลำส่งมอบหรือระยะเวลำในกำรทำงำน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีที่มีกำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงินเมื่อรวมวงเงินตำมสัญญำหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทาให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป
จะต้องดำเนินกำรให้ผู้มีอำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงตำมวงเงินรวมดังกล่ำวเป็นผู้อนุมัติกำรแก้ไขสัญญำหรือ
ข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตำมวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติกำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม
ของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียด
ของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทาการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย
เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
10. กรณีมีเหตุที่ทำให้หลักประกันสัญญำเปลี่ยนแปลงไป
กรณีแก้ไขสัญญาและมีผลทาให้วงเงินตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้น
ให้คู่สัญญานาหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มขึ้น
ถ้าหลั กประกัน สัญญาที่คู่สั ญญานามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ลดลง หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้วนตามมูลค่าที่
กาหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
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แนวทำงกำรตรวจสอบกำรบริหำรสัญญำและกำรบริหำรพัสดุ
แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเป็นแนวทางการตรวจสอบตาม
กระบวนการปฏิบัติงานในประเด็นที่อาจทาให้ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
วิธีกำรตรวจสอบ

เอกสำรอ้ำงอิง

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูต้ รวจรับพัสดุ

คาสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ

2. เอกสารส่งมอบพัสดุ

 หนังสือส่งมอบพัสดุ
 สัญญา/ข้อตกลง
 TOR/รายละเอียดคุณลักษณะ

3. ตรวจสอบงานที่ต้องมีผลทดสอบ มีรายงานผลการทดสอบประกอบ
รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เอกสารผลทดสอบ/ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุลงความคิดเห็น

4. กรณีครบกาหนดสัญญาแต่ยังไม่ส่งมอบพัสดุ

หนังสือแจงเตือนเรียกค่าปรับ

5. กรณีคสู่ ัญญาต้องแจ้งเหตุ ของด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาภายใน 15 วัน หนังสือของด ลดค่าปรับ หรือการขยาย
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ของคูส่ ัญญา
6. ตรวจสอบในกรณีมีการยกเลิกสัญญา ขยายอายุสัญญา มีการปรับและ
งดหรือลดคาปรับ







บันทึกคณะกรรมการการตรวจรับ
พัสดุให้ความเห็นชอบเสนอผู้มี
อานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
เอกสารแจงยกเลิก
สัญญา ขยายอายุ
สัญญา มีการปรับและงดหรือ
ลดค่าปรับ

7. รายงานการตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ/รายงานการประชุม

8. การคืนหลักประกันสัญญาแก่คสู่ ัญญา

 หนังสืออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา
 เอกสารการรับหลักประกันคืน
 เอกสารการรับผิดชอบดูแล

9. กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงินหลักประกันสัญญา
เสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสญ
ั ญา

หลักประกันสัญญา
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กระดำษทำกำรกำรบริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุ
หน่วยงาน........................................

ชื่อผู้สอบทาน..........................................
วันที่สอบทาน.........................................
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 175
(1),(2)

ลาดับที่

รายการ

1

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูต้ รวจรับพัสดุ ทาการ
ตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา

2

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ทาการ
ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รบั จ้างส่งมอบและ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ข้อ 175
(3-7)

3

ในกรณีที่มีการส่งมอบพัสดุภายหลังครบกาหนดมีการ
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาจากคู่สัญญาภายใน
๗ วันทาการนับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบ และเมื่อ
คู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวน
สิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะทีร่ ับมอบพัสดุนั้นด้วย

ข้อ 181

4

คู่สัญญาได้แจ้งเหตุเพื่อการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยาย
เวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102
(1) เหตุเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กาหนดให้กฎกระทรวง
ให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุ
นั้นได้สิ้นสุดลง

ข้อ 182

5

การบอกเลิกสัญญาดาเนินการเป็นไปตามนีห้ รือไม่
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้วา่ ผู้ขายหรือผูร้ ับจ้างไม่สามารถ
ส่งมอบงานหรือทางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินหี้ รือ
ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด

ม. 103

การปฏิบัติ
มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบายเพิ่มเติม

12

กระดำษทำกำรกำรบริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุ
หน่วยงาน........................................

ชื่อผู้สอบทาน..........................................
วันที่สอบทาน.........................................
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 183

ลาดับที่

รายการ

6

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10% ให้มี
หนังสือแจ้งคู่สัญญาจะดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่
หน่วยงานของรัฐโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

7

ภายหลังสิ้นสุดสัญญา ระหว่างระยะเวลารับประกัน
ความชารุดบกพร่อง หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษา
และตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่ไม่มี
ผู้ครอบครองพัสดุให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ

ข้อ 184

8

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่อง
 ภายใน 15 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาประกันไม่เกิน 6 เดือน
 ภายใน 30 วัน สาหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ และรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏ
ว่ามีความชารุดบกพร่องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
รีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดาเนินการแก้ไขหรือ
ซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตาม
หลักประกันสัญญาพร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
ทราบด้วย

ข้อ 186

9

กรณีทีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ดาเนินการเป็นไปตามนี้หรือไม่
(1) แก้ไขตามความเห็นชอบของอัยการสูงสุด
(2) แก้ไขแล้วไม่ทาให้ทางราชการเสียประโยชน์
(3) แก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์
สาธารณะ
(4) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

ม. 97

การปฏิบัติ
มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบายเพิ่มเติม

13

กระดำษทำกำรกำรบริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุ
หน่วยงาน........................................

ชื่อผู้สอบทาน..........................................
วันที่สอบทาน.........................................
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 165

ลาดับที่

รายการ

10

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่
ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบ
คุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา
ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะ
ทาการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

11

การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คสู่ ัญญาอย่างช้าไม่เกิน
๑๕ วันทาการ นับถัดจากวันที่คู่สญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพัน

ข้อ
170(2)

12

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาและทาให้วงเงินตามสัญญา
เพิ่มขึ้น คู่สัญญาได้นาหลักประกันสัญญาตามวงเงิน
ที่เพิ่มขึ้น มาวางแล้ว

ข้อ 171

การปฏิบัติ
มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบายเพิ่มเติม

สรุปผลกำรตรวจสอบ

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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