
 

คูม่ือการปฏิบัติงาน 

การคืนหลักประกันสัญญา 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หนา: 1 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ บริหารสัญญา

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อจัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-07 การคืนหลักประกันสัญญา

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

สัญญา

1. หนวยงานผูครอบครองพัสดุตรวจสอบ
ความครบถวน/ถูกตองของงานสงมอบ

กรณีไมครบถวน/ไมถูกตอง 
2.  หนวยงานผูครอบครองพัสดุจัดทําหนังสือ

แจงผูขายเพ่ือแกไขงานสงมอบ

หมายเหตุ: ในกรณีที่จัดทําหนังสือแจงแลว
ผูขายไมดําเนินการแกไข จะทําเอกสารแจง
ทั้งหมด 3 ครั้ง หากในคร้ังท่ี 3 ผูขายยังคงไม
มาดําเนินการแกไข จึงดําเนินการตอไป

กรณีผูขายไมดําเนินการแกไข
3. ดําเนินการตามกระบวนการ 

PM-08 การริบหลักประกันสัญญา

กรณีผูขายดําเนินการแกไข
4. หนวยงานผูครอบครอบพัสดุตรวจสอบ

ความครบถวน/ถูกตองของงานสงมอบอีก
ครั้ง

กรณีครบถวน/ถูกตอง
5. หนวยงานผูครอบครองพัสดุจัดทํา

บันทึกขอความขอคืนหลักประกันสัญญา

6. เจาหนาท่ีงานสัญญาตรวจสอบ
ความครบถวน/ถูกตองของเอกสาร

กรณีไมถูกตอง
7. หนวยงานผูครอบครองพัสดุดําเนินการ

แกไข

กรณีถูกตอง
8. เจาหนาท่ีงานสัญญาสงบันทึกขอความ

และสําเนาสัญญาใหผูมีอํานาจอนุมัติ

เจาหนาท่ีงานสัญญาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ

จัดทําบันทึกขอความ 
ขอคืนหลักประกัน

สัญญา

ครบถวน/
ถูกตอง?

จัดทําหนังสือ
แจงผูขาย
เพ่ือแกไข

ผูขายดําเนินการ
แกไข? ดําเนินการแกไข

ไมดําเนินการแกไข

บันทึกขอความ

สงบันทึกขอความ และ 
สําเนาสัญญาใหผูมี
อํานาจอนุมัติ

ไป ก
หนา 2

ตรวจสอบความ
ครบถวน/ถูกตอง
ของงานสงมอบ

ครบถวน/
ถูกตอง?แกไข ไมครบถวน/ไมถูกตอง

ครบถวน/ถูกตอง

จาก ข 
หนา 2,3

เร่ิมตน

เม่ือถึง - 15 วัน กอนส้ินสุดสัญญา (สัญญาอายุไมเกิน 6 เดือน)
- 30 วัน กอนส้ินสุดสัญญา (สัญญาอายุ 6 เดือนข้ึนไป)

หนังสือแจงแกไข
งานสงมอบ

ไมครบถวน/
ไมถูกตอง

ครบถวน/
ถูกตอง

ใหผูขาย

ตรวจสอบ
ความครบถวน/

ถูกตอง

ไป ค
หนา 3

1,4
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หนา: 2 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ บริหารสัญญา

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อจัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-07 การคืนหลักประกันสัญญา

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

บันทึกขอความ

สําเนา
สัญญาบันทึกขอความ

สําเนา
สัญญา

สําเนาสัญญา

9. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาการคืน
หลักประกันสัญญา

หมายเหตุ:
ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ อธิการบดี

กรณีไมอนุมัติ
10. ผูมีอํานาจอนุมัติปฏิเสธพรอมระบุเหตุผล

11. เจาหนาท่ีงานสัญญาแจงหนวยงาน
ผูครอบครองพัสดุ

กรณีอนุมัติ
12. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติและ

สงคืนเอกสารใหเจาหนาท่ีงานสัญญา

13. เจาหนาท่ีงานสัญญาตรวจสอบประเภท
หลักประกันสัญญา

กรณีเปนหลักประกันเอกสาร
14. เจาหนาท่ีงานสัญญาคืนหลักประกัน

สัญญา

หมายเหตุ:
- กรณีสงไปรษณียคืน เก็บใบตอบรับของ
ไปรษณีย เปนหลักฐานการคืนหลักประกัน
สัญญา

- กรณีคูสัญญามารับเอง เก็บลายมือชื่อผูรับ
เปนหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา

กรณีเปนหลักประกันเงินสด
15. เจาหนาท่ีงานสัญญาจัดทําใบขอเบิก 

พรอมพิมพจากระบบ AX และสงเอกสาร
ใหเจาหนาท่ีงานการเงินจายดําเนินการ
ตามกระบวนการ FI-07 การจายชําระเงิน

16. เจาหนาท่ีงานสัญญาจัดเก็บเอกสาร
เรียงตามเลขท่ีสัญญา

เจาหนาท่ีงานสัญญา

ตรวจสอบประเภท
หลักประกัน
สัญญา

ประเภท หลักประกัน
เงินสด

หลักประกัน
เอกสาร

คืนหลักประกัน
สัญญา

AX
จัดทําใบขอเบิก

ใบขอเบิก

dfdFI-07
การจายชําระเงิน

หลักฐานยืนยัน
การคืนหลัก
ประกันสัญญา

จัดเก็บ
เอกสารเรียง
ตามเลขที่

เลขท่ี

บันทึกขอความ

ผูมีอํานาจอนุมัติ

อนุมัติ?

ลงนามอนุมัติ
และสงคืนเอกสาร

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

พิจารณาการคืน
หลักประกัน
สัญญา

จาก ก 
หนา 1

หลักฐานยืนยัน
การคืนหลัก
ประกันสัญญา

ปฏิเสธพรอมระบุ
เหตุผล

ไป ข 
หนา 1

IC

แจงหนวยงาน
ผูครอบครองพัสดุ

จบ
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หนา: 3 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ บริหารสัญญา

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อจัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-07 การคืนหลักประกันสัญญา

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

17. หนวยงานผูครอบครองพัสดุจัดทําบันทึก
ขอความแจงการสงมอบงานไมครบถวน/
ถูกตอง และ สงเอกสารใหหัวหนา
หนวยงาน

18. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบความ
ถูกตอง

กรณีไมถูกตอง
19. หนวยงานผูครอบครองพัสดุตรวจสอบ

ความครบถวน/ถูกตองของงานสงมอบ
อีกครั้ง

กรณีถูกตอง
20. หัวหนาหนวยงาน ลงนามและสง

เอกสารคืนเจาหนาที่หนวยงาน

21. หนวยงานผูครอบครองพัสดุ สงเอกสาร
ใหเจาหนาท่ีงานสัญญา เพ่ือดําเนินการ
ตามกระบวนการ MM-08 การริบ
หลักประกันสัญญา

หนวยงานผูครอบครองพัสดุ หัวหนาหนวยงาน

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ

MM-08 
การริบหลัก

ประกันสัญญา

จาก ค 
หนา 1

จัดทําบันทึกขอความ
แจงการสงมอบงานไม
ครบถวน/ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง?

ใช

ไมใช

บันทึกขอความ

ลงนามและสงเอกสาร
คืนเจาหนาท่ี
หนวยงาน

บันทึกขอความ

สงเอกสารใหเจาหนาท่ี
งานสัญญา

ไป ข 
หนา 1
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กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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