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ภาคผนวกท่ี 4 

แนวทางการจัดซือ้จัดจางและการควบคุมพัสดุของกลุมแปลงใหญ 
โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด  

 

 นิยาม 

 โครงการ หมายความวา โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด 
 กลุมแปลงใหญ หมายความวา กลุมแปลงใหญท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,250 แปลง 
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 และไดรับการพิจารณาอนุมัติแผนการ
ดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ ดวยเกษตร
สมัยใหมและเช่ือมโยงตลาดระดับจังหวัดเรียบรอยแลว 
 ประธานกลุมแปลงใหญ หมายความวา บุคคลท่ีเปนตัวแทนของกลุมแปลงใหญท่ีไดรับการคัดเลือกจาก
สมาชิกแปลงใหญใหเปนประธานกลุมแปลงใหญ โดยทำหนาท่ีในการเปนผูอนุมัติการดำเนินงานและส่ังซ้ือส่ังจาง 
ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางเสนอ  
 คณะกรรมการแปลงใหญ หมายความวา คณะกรรมการแปลงใหญท่ีเปนตัวแทนของกลุมแปลงใหญ  
ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกแปลงใหญ  
 หนวยงานท่ีเปนเจาของสินคาในพ้ืนท่ี หมายความวา หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลสินคาระดับ
ภูมิภาค ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานดำเนินโครงการ 
 หนวยงานท่ีเปนเจาของสินคาระดับกรม หมายความวา หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลสินคาใน
ระดับกรมตามภารกิจ ไดแก กรมการขาว ดูแลสินคาขาว กรมประมง ดูแลสินคาประมง กรมปศุสัตว ดูแล
สินคาปศุสัตว กรมหมอนไหม ดูแลสินคาหมอนไหม การยางแหงประเทศไทย ดูแลสินคายางพารา กรมสงเสริม
การเกษตร ดูแลสินคาพืชตางๆ และแมลงเศรษฐกิจ ยกเวนขาวและยางพารา  
 การจัดซ้ือจัดจาง  หมายความวา  การดำเนินการเพ่ือใหมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปล่ียน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืน 
 พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง  
 สินคา หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการ 

ที่รวมอยูในสินคาน้ันดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคาน้ัน 
 งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ และงานจางทำของ 
 งานกอสราง หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนใด 
และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน 
 วัสดุ จำแนกออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 1) ประเภทวัสดุคงทน ไดแก ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน 
หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม  

แลวไมคุมคา 
 2) ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ไดแก ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันหรือไมคงสภาพเดิม 
 3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ส่ิงของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบำรุงปกติ 
 ครุภัณฑ หมายความวา ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เม่ือชำรุด
เสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 
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 อาคาร หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได รวมท้ังส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ซ่ึง
สรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสำหรับอาคารน้ัน เชน ร้ัว ทอระบายน้ำ ถนน เปนตน หรือส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน
สวนประกอบของตัวอาคาร เชน เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท หรือเคร่ืองเรือน เปนตน 
 การซ้ือ หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิด และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แตไมรวมถึง 
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
 การจาง หมายความวา การจัดจางทำพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจางทำของการรับของตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ 
 คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง หมายความวา คณะกรรมการแปลงใหญและสมาชิกแปลงใหญท่ีประธาน
กลุมแปลงใหญเปนคนแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวยประธานคณะกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอยางนอย 4 คน 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายความวา คณะกรรมการแปลงใหญและสมาชิกแปลงใหญท่ีประธาน
กลุมแปลงใหญเปนคนแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวยประธานคณะกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอยางนอย 4 คน  
 1. การจัดทำแผนการซ้ือหรือจางและกระบวนการซ้ือหรือจาง 

1.1 ใหคณะกรรมการแปลงใหญจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณท่ีจะใช
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

1.2 ใหประธานกลุมแปลงใหญ แต ง ต้ั งคณะกรรมการจัด ซ้ือจัดจ าง ไมน อยกวา 5 คน  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมนอยกวา 5 คน โดยบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังตองประกอบดวยคณะกรรมการ  

แปลงใหญอยางนอย 2 คน และสมาชิกแปลงใหญ ซ่ึงท้ังสองคณะจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 
1.3 คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางดำเนินการ ดังนี้ 

1) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (การจัดซ้ือ)/ขอบเขตของงาน (การจัดจาง) จัดทำแบบ
รูปรายการงานกอสราง (การกอสราง) และราคากลางตามรายการท่ีขอรับสนับสนุนและวงเงินไมเกินงบประมาณ
ที่กำหนดไว ตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2) ราคา/คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1) หากเปนพัสดุท่ีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณใหใชรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามท่ีกำหนด 
2.2) หากเปน พัสดุ ท่ี ไมอ ยู ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ขอ งสำนักงบประมาณ 

ใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กรณีจัดซ้ือ)/ขอบเขตของงาน (กรณีจัดจาง) 
และสืบราคาจากทองตลาด อยางนอย 3 ราย หากไมครบ 3 ราย จะตองระบุ เหตุผลความจำเปน  
ยกเวนการกอสรางใหจัดทำแบบรูปรายการงานกอสราง และนำราคาท่ีคำนวณไดใชในการจัดจาง 

3) การสืบราคาจากทองตลาด อยางนอย 3 ราย ดำเนินการในกรณีจัดหาพัสดุท่ีมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท 

4) จัดทำรายงานขอซ้ือขอจางเสนอประธานกลุมแปลงใหญ เพ่ือขอความเห็นชอบและวงเงิน
งบประมาณ 

5) เม่ือประธานกลุมแปลงใหญใหความเห็นชอบแลว คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางดำเนินการ ดังน้ี 
5.1) วงเงินไม เกิน 500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรจาตอรองกับ

ผูประกอบการ สรุปผลผูชนะ ขออนุมัติรับราคา เสนอประธานกลุมแปลงใหญอนุมัติ 
5.2) วงเงินเกิน 500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาจากผูประกอบการที่ยื่น

ขอเสนอตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว สรุปผลผูชนะ ขออนุมัติรับราคา เสนอประธานกลุมแปลงใหญอนุมัติ 
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5.3) จากขอ 5.2) คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจัดทำสัญญา แจงผูชนะการเสนอราคา 

เขาทำสัญญาและเสนอประธานกลุมแปลงใหญลงนามสัญญา 
1.4  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ดังน้ี 

1) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีตั้งของกลุมแปลงใหญ หรือสถานท่ีท่ีมีการกอสรางหรือสถานท่ีซึ่งกำหนด
ไวในสัญญาหรือขอตกลง 

2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามท่ีกำหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง   
3) ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนำพัสดุมาสงและใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
4) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน สรุปรายงานผลการตรวจรับพัสดุให

คณะกรรมการทราบ และขออนุมัติเบิกจายเงินเสนอประธานกลุมแปลงใหญอนุมัติจายเงินใหผูขายหรือผูรับจางตอไป 
5) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจำนวน หรือสงมอบครบจำนวนแต

ไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจำนวนท่ีถูกตอง โดยถือ
ปฏิบัติตาม 4) และรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทำการ นับแตวันท่ีตรวจพบ  

1.5  รายงานขอซ้ือหรือขอจาง กอนดำเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธีใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจัดทำ
รายงานเสนอประธานกลุมแปลงใหญ ตามรายการ ดังน้ี 

1) เหตุผลและความจำเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
2) รายละเอียดของพัสดุท่ีซื้อหรือจาง/แบบรูปรายการงานกอสราง 
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางทีส่ืบราคาจากทองตลาด/งานกอสราง คือ แบบรูปรายการ

งานกอสราง (ปร.4, ปร.5 ก, ปร.5 ข, และปร.6) 
4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง 
5) กำหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 
6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 
7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
8) ขอเสนออ่ืน ๆ  

1.6 วิธีการซ้ือหรือจาง กระทำได 2 วิธี ดังน้ี 
1) วิธีเฉพาะเจาะจง  

สินคา งานบริการ งานกอสราง ท่ีมีราคาไมเกิน 500,000 บาท 
2) วิธีคัดเลือก 

สินคา งานบริการ งานกอสราง ท่ีมีราคาเกิน 500,000 บาท ข้ึนไป 
1.7 วิธีการดำเนินงาน 

1) การซ้ือและการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางติดตอเจรจาตกลงราคา
กับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง และใหประธานกลุมแปลงใหญเปนผูอนุมัติการดำเนินงานและส่ังซ้ือส่ังจาง  
ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางเสนอ 

2) การซ้ือและการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 
2.1) จัดทำหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไมนอยกวา 3 ราย 

ใหเขาย่ืนขอเสนอ เวนแตในงานน้ันมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดนอยกวา 3 ราย โดยให
คำนึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูท่ีเขาย่ืนขอเสนอ 

2.2) การย่ืนซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ผูย่ืนขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนาถึง
ประธานคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง พรอมรับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสาร
ดังกลาวถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ ใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวัน
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และเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ี ผูยื่นขอเสนอมาย่ืนซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูย่ืนขอเสนอ และใหสงมอบซอง
เสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดรับไวตอคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางคร้ังน้ัน เพ่ือดำเนินการตอไป 

2.3) เม่ือถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอเฉพาะ
รายท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดมีหนังสือเชิญชวนเทาน้ัน พรอมจัดทำบัญชีรายชื่อผูมาย่ืนขอเสนอ  
เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ และพัสดุตัวอยาง ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

ในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผูย่ืนขอเสนอ เวนแต กรณีการซ้ือหรือจางใด มีรายละเอียดท่ีมีความจําเปน  

โดยสภาพของการซ้ือหรือจางท่ีจะตองใหผู ย่ืนขอเสนอนําตัวอยางพัสดุ มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ  
หรือนําเสนองาน หรือใหผูยื่นขอเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด มาสงภายหลังจากวันยื่นซองขอเสนอ 

2.4) เม่ือถึงกำหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางดำเนินการ
เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูย่ืนขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลง 
ลายมือชื่อกำกับ ไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกแผน รวมท้ังตอง
ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอท่ีถูกตองดวย 

การซ้ือและการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางรายงานผลการพิจารณาให
ประธานกลุมแปลงใหญเปนผูอนุมัติการดำเนินงานและส่ังซ้ือส่ังจาง ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางเสนอ 

2. การทำสัญญาและหลักประกัน 

   2.1 การลงนามสัญญาและการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาเปนอำนาจของประธานกลุมแปลงใหญ 
การลงนามสัญญาการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถทำขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่งซ้ือ/ ใบสั่งจาง) ก็ได 
สำหรับการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกใหจัดทำเปนรูปแบบสัญญาเทาน้ัน  

2.2  การทำสัญญา ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังจาง ใหกำหนดคาปรับ ดังตอไปน้ี 
1) กรณีซื้อ ใหกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01 - 0.20  

ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ 
2) กรณีจาง  

2.1) กรณีผลสำเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ใหกำหนดคาปรับเปนรายวันเปนจำนวนเงิน
ตายตัวในอัตรารอยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจางน้ัน แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท 

2.2) กรณีผลสำเร็จของงานท้ังหมดไมพรอมกัน ใหกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว
ระหวางรอยละ 0.01 - 0.20 ของราคางานจางน้ัน 
  ในกรณีการจัดหาส่ิงของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหน่ึงสวนใดไปแลว 

จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคู สัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกำหนดตามสัญญา แตยังขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดน้ันเกินกำหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบส่ิงของ
นั้นเลยใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 
  ในกรณีท่ีการจัดหาส่ิงของคิดราคารวมท้ังคาติดต้ังหรือทดลองดวย ถาติดต้ังหรือทดลองเกิน
กวากำหนดตามสัญญาเปนจำนวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราท่ีกำหนดของราคาท้ังหมด 
  ทั้งนี้ ใหกำหนดเร่ืองคาปรับไวในเอกสารเชิญชวนใหชัดเจนดวย   

2.3  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยู
ในอำนาจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะพิจารณาไดตามจำนวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี  
เสนอประธานกลุมแปลงใหญอนุมัติ ดังตอไปน้ี 

1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของกลุมแปลงใหญ 
2) เหตุสุดวิสัย 
3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่ง อันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
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  ใหกลุมแปลงใหญระบุไวในสัญญาท่ีกำหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหกลุมแปลงใหญทราบ 
ภายใน 15 วัน นับแตเหตุน้ันได ส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกำหนด คูสัญญาจะยกมากล าวอาง 
เพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณี 1) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือกลุมแปลง
ใหญทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
  4) การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา หรือใบส่ังซ้ือ หรือใบส่ังจาง หากมีความจำเปนตองเพ่ิม  

หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของ หรือระยะเวลาในการทำงานใหตกลงพรอมกันไป 
  5) การใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบส่ังซ้ือ หรือใบส่ังจาง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจาง 

ไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จ หรือผูขายไมสามารถสงมอบภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุพิจารณาเสนอประธานกลุมแปลงใหญ อนุมัติบอกเลิกสัญญา หรือใบส่ังซ้ือ หรือใบส่ังจาง 
  การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญา หรือใบส่ังซ้ือ หรือใบส่ังจาง ใหกระทำไดเฉพาะ
กรณีท่ีเปนประโยชนแกกลุมแปลงใหญโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของกลุมแปลงใหญในการท่ี จะ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือใบส่ังซ้ือ หรือใบส่ังจางน้ันตอไป ท้ังน้ี ใหเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา 

2.4 การจัดซ้ือจัดจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท ตองมีการวางหลักประกันสัญญาเปนหนังสือ  

ค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยกำหนดหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเต็มในอัตรารอยละหาของราคา
พัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางคร้ังน้ัน การกำหนดหลักประกันสัญญาจะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนใหเขาย่ืน
ขอเสนอหรือในสัญญาดวย 

2.5 การรับประกันคุณภาพพัสดุ คูสัญญาจะตองมีการรับประกันความชำรุดบกพรองของพัสดุท่ีกลุม
แปลงใหญจัดซ้ือจัดจาง โดยการรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขความชำรุดบกพรองท่ีเกิดข้ึนใหใชงาน  

ไดดีดังเดิม และตองตรวจสอบความชำรุดบกพรอง ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากกลุมแปลงใหญ  
การกำหนดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพพัสดุ ใหอยูในอำนาจของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

3. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 3.1  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เปนหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 3.2 ประธานกลุมแปลงใหญจะแตงต้ังผูควบคุมงาน เพ่ือทำหนาท่ีควบคุมงานกอสรางก็ได  
 โดยผูควบคุมงานตองเปนผูท่ีมีความรู ความชำนาญงานการกอสรางใหเหมาะสมกับงานการกอสรางน้ัน ๆ  
และใหผูควบคุมงานมีหนาท่ี ดังน้ี 
 1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกำหนดไวในสัญญาหรือตกลงใหทำงานจางน้ัน ๆ ทุกวัน 
ใหเปนไปตามแบบรูปและรายละเอียด และขอกำหนดไวในสัญญาทุกประการ 
  2) ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปและรายละเอียด หรือขอกำหนดในสัญญามีขอความขัดกัน  
หรือเปนท่ีคาดหมายไดวา ถึงแมงานน้ันจะไดเปนไปตามแบบรูปและรายละเอียด และขอกำหนดในสัญญา  
แตเม่ือสำเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานน้ัน  

ไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว 
  3) จดบันทึกการปฏิบัติของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมท้ังผลการ
ปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ 
  4) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู รับจางตามสัญญาและในวันถึงกำหนดสงมอบงาน 

แตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาจางหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแตวันถึงกำหนดนั้น ๆ 
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4. การควบคุมพัสดุ 

   4.1 ใหประธานกลุมแปลงใหญแตงต้ังผูควบคุมดูแลพัสดุ เพ่ือทำหนาท่ี จัดทำบัญชี คุมวัสดุ  

บัญชีคุมครุภัณฑ ทะเบียนการใชงาน และทะเบียนการดูแลและซอมบำรุง ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดในคูมือ
ดำเนินงานโครงการ 

   4.2 กลุมแปลงใหญรวมรับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาพัสดุใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลา 
          5. ขอควรปฏิบัติ 

5.1 การซ้ือวัสดุตามโครงการ ควรพิจารณาซ้ือในคราวเดียวกัน (ถาการเก็บรักษาไมทำใหเปล่ียนสภาพ
หรือเสียหาย) โดยพิจารณาใหสอดคลองตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

5.2 ตองมีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑท่ีเหมาะสม กรณีมีคาใชจายเก่ียวกับการซอมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑใหอยูในความดูแลและรับผิดชอบของกลุมแปลงใหญ 

5.3 บันทึกรับและเบิกวัสดุ บันทึกรับครุภัณฑ บันทึกการใชงานครุภัณฑ และบันทึกการดูแลและซอม
บำรุงครุภัณฑตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 

5.4 การจายเงินทุกคร้ังตองมีใบเสร็จรับเงิน ถาซ้ือจากผูขายท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ตองใช
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงจำนวนเงินภาษีมูลคาเพ่ิม ถาผูขายไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหได ใหใชใบเบิกเงินแทน
ใบเสร็จรับเงิน 
 5.5 กรณีการจัดซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือใชประกอบกิจการประเภทโรงงาน ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถสอบถามไดท่ีสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

6. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ ใหอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาดระดับจังหวัด 

     


