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การบริ หารสัญญา หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อหน่วยงาน โดยการกากับและ
ติดตามการดาเนินกงานให้ เป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้ ในสัญญา
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2551
ข้ อ 43 เมื่อครบกาหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรื อข้ อตกลง และผู้รับจัดหายังไม่ได้ ส่งมอบพัสดุนนั ้
ให้ ส่วนงาน รี บทาเอกสารแจ้ งการเรี ยกค่าปรับตามสัญญาหรื อข้ อตกลงจากคู่สญ
ั ญา และเมื่อคู่สญ
ั ญาได้ ส่งมอบ
พัสดุซงึ่ ตรวจรับแล้ ว ให้ สว่ นงานทาเอกสารสงวนสิทธิการเรี ยกค่าปรับด้ วย
การคิดค่ าปรั บตามสัญญา
- เมื่อครบกาหนดสัญญา/ข้ อตกลง คูส่ ญ
ั ญายังไม่มีการส่งมอบต้ องแจ้ งค่าปรับตามสัญญา
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาได้ สง่ มอบพัสดุ(ส่งมอบของ/งานจ้ าง)ให้ แจ้ งสงวนสิทธิการปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนนด้
ั ้ วย
- การนับวันปรั บ ให้ นับถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญา/ข้ อตกลง จนถึงวันที่ คู่สัญญาส่งมอบสิ่งของ
ถูกต้ องครบถ้ วนหรื อ จนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา/ข้ อตกลง (หักระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับใช้ ไปในการตรวจ
รับออกจากจานวนวันที่ต้องถูกปรับด้ วย)
- งานจ้ างให้ กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา แต่จะต้ องไม่ต่ากว่าวันละ
100 บาท
- งานซื ้อให้ กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบ
- การซื ้อพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุด ถ้ าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ วจะไม่สามารถใช้ การได้ โดย
สมบูรณ์ แม้ ค่สู ญ
ั ญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แต่ยงั ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ มา
ส่งมอบ ส่วนประกอบที่ยงั ขาดนันเกิ
้ นกาหนดสัญญา ให้ ถือว่าไม่ได้ ส่งมอบสิ่งของนันเลย
้
ให้ ปรับเต็มราคาของทัง้
ชุด
- การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมค่าติดตังหรื
้ อทดลองด้ วย ถ้ าติดตังหรื
้ อทดลองเกินกว่ากาหนดตามสัญญา
หรื อข้ อตกลงจากคูส่ ญ
ั ญา และเมื่อคูส่ ญ
ั ญาได้ สง่ มอบพัสดุ ให้ แจ้ งสงวนสิทธิ์การเรี ยกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ
นันด้
้ วย

การงดหรื อลดค่ าปรั บ
การงดหรื อลดค่าปรับให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา หรื อการขยายเวลาทาการตามให้ อยู่ในอานาจของหัวหน้ าส่วนราชการ
ที่จะพิจารณาได้ ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ ้นจริ งเฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. เหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของส่วนราชการ
2. เหตุสดุ วิสยั
3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ให้ สว่ นราชการระบุไว้ ในสัญญากาหนดให้ คสู่ ญ
ั ญาต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวให้ สว่ นราชการทราบภายใน 15 วัน
นับแต่เหตุนนได้
ั ้ สิ ้นสุดลง หากมิได้ แจ้ งภายในเวลาที่กาหนด คู่สญ
ั ญาจะยกมากล่าวอ้ างเพื่อขอลดหรื องดค่าปรั บ
หรื อขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้ นแต่กรณีตาม (1) ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ งหรื อส่วนราชการทราบดีอยู่แล้ วตังแต่
้ ต้น
ตัวอย่ างวิธีคดิ ค่ าปรั บ
กรณี ซื ้อเครื่ องล้ างรถเข็นอัตโนมัติพร้ อมติดตัง้ จานวน 1 เครื่ อง เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 3,900,000.- บาท
(สามล้ านเก้ าแสนบาทถ้ วน) สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2560 อัตราค่าปรับร้ อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยงั ไม่ส่ง
มอบ คูส่ ญ
ั ญาได้ สง่ มอบพัสดุแล้ วเสร็ จ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560
1. เมื่อถึงกาหนดวันส่งมอบพัสดุตามสัญญาแต่คสู่ ญ
ั ญายังไม่มีการส่งมอบพัสดุให้ เจ้ าหน้ าที่แจ้ งสงวนสิทธิ
การปรับกับคูส่ ญ
ั ญา
วิธีคิดค่าปรับจากกรณีตวั อย่าง
ส่งมอบพัสดุเกิน จานวน 82 วัน (นับตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษายน 2560 – 27 มิถนุ ายน 2560)
ค่าปรับวันละ 7,800.- บาท (3,900,000 x 0.2%)
คิดค่าปรับเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 639,600.- บาท (82 วัน x 7,800 บาท)
ดังนัน้ จานวนเงินที่ ค่สู ัญญาจะรั บจากการส่งมอบพัสดุ เป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,260,400.- บาท (3,900,000639,600)
2. เมื่อคูส่ ญ
ั ญาส่งมอบพัสดุครบถ้ วน ให้ แจ้ งการปรับกับคูส่ ญ
ั ญา
3. คูส่ ญ
ั ญาแจ้ งยินยอมการปรับ ให้ คณะฯเพื่อทาการเบิกจ่ายต่อไป

