
 

คูม่ือการปฏิบัติงาน 

การจัดท าสัญญา 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หนา: 1 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ บริหารสัญญา

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-03 การจัดทําสัญญา

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

PM-02
การคัดเลือกผูขาย1. เจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจางจัดทําหนังสือ

แจงทําสัญญา และสงหนังสือแจง
ทําสัญญา พรอมเอกสารประกอบให
เจาหนาท่ีงานสัญญา

2.  เจาหนาท่ีงานสัญญาจัดทําสัญญาตาม
มาตรฐาน ตามเอกสารขั้นตอน
การทํางานของงานพัสด:ุหนวยสัญญา

3. เจาหนาท่ีงานสัญญาสงเอกสาร
ขอความคิดเห็นจากทางนิติกร

กรณีไมเห็นชอบ
4. เจาหนาท่ีงานสัญญาดําเนินการแกไข

สัญญา

กรณีเห็นชอบ
5. นิติกรสงเอกสารคืนเจาหนาที่งานสัญญา

เจาหนาท่ีงานสัญญาเจาหนาท่ีงานจัดซื้อจัดจาง

จัดทําหนังสือแจงทํา
สัญญาและ

สงใหเจาหนาที่
งานสัญญา

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
การทําสัญญา

เอกสารแจงทํา
สัญญา

จัดทํา/แกไขสัญญา
ตามมาตรฐาน

สงเอกสารขอความ
คิดเห็นจากนิติกร

รางสัญญา

เห็นชอบ?

เห็นชอบ

ไป ก 
หนา 2

นิติกร

รางสัญญา

สงเอกสารคืน
เจาหนาท่ี
งานสัญญา

รางสัญญา

ไมเห็นชอบ

จาก ค 
หนา 2
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หนา: 2 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ บริหารสัญญา

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-03 การจัดทําสัญญา

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

หลักประกัน
สัญญา

6. เจาหนาท่ีงานสัญญาติดตอคูสัญญา
เพ่ือลงนามสัญญา และรับหลักประกัน
สัญญา

7. เจาหนาท่ีงานสัญญาตรวจสอบ
ความถูกตองรวมกับคูสัญญา

กรณีไมถูกตอง
8. เจาหนาท่ีงานสัญญาดําเนินการแกไข

สัญญา

กรณีถูกตอง
9. คูสัญญาจะลงนามในสัญญา โดย

เจาหนาท่ีงานสัญญาจะรับสัญญา
ดังกลาวจากคูสัญญา

10. เจาหนาท่ีงานสัญญาสงสัญญาให
ผูอํานาจลงนาม

11. ผูมีอํานาจลงนามตรวจสอบความถูกตอง

หมายเหตุ:
ผูมีอํานาจลงนาม คือ อธิการบดี

กรณีไมถูกตอง
12. เจาหนาท่ีงานสัญญาดําเนินการแกไข

สัญญา

กรณีถูกตอง
13. ผูมีอํานาจลงนามลงนามลงนามสัญญา 

และสงสัญญาคืนเจาหนาท่ีงานสัญญา

เจาหนาท่ีงานสัญญา

จาก ก 
หนา 1

ผูมีอํานาจลงนาม

สัญญา

ลงนาม
สัญญาและ
สงสัญญาคืน

สัญญา

ไป ข 
หนา 3

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง?

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ติดตอคูสัญญาเพ่ือ
ลงนามสัญญาและรับ
หลักประกันสัญญา

ถูกตอง?

ถูกตอง

ไมถูกตอง

สงสัญญาให
ผูมีอํานาจลงนาม

จากคูสัญญา

ตรวจสอบ
ความถูกตองรวมกับ

คูสัญญา

ไดรับสัญญา
ที่ลงนามโดย
คูสัญญา

สัญญา

จากคูสัญญา

ไป ค 
หนา 1

ไป ค 
หนา 1
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หนา: 3 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ บริหารสัญญา

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-03 การจัดทําสัญญา

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

14. เจาหนาท่ีงานสัญญาบันทึกขอมูลสัญญา 
ในเว็บไซตกรมบัญชีกลาง

15. เจาหนาท่ีงานสัญญาจัดทําสําเนา
ตนฉบับสัญญา

16. เจาหนาท่ีงานสัญญาตรวจสอบมูลคา
สัญญา

กรณีมูลคาต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป
17. เจาหนาท่ีงานสัญญาสงสําเนาตนฉบับ
สัญญาให สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
และ กรมสรรพากร

กรณีมูลคาต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป
18. เจาหนาท่ีงานสัญญาบันทึกขอมูลสัญญา

ในเว็บไซตคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)

19. เจาหนาท่ีงานสัญญาสงสําเนาตนฉบับ
สัญญาใหเจาหนาที่งานตรวจรับเพื่อ
ดําเนินการ ตามกระบวนการ 
PM-04 การจัดทําใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง

20. เจาหนาท่ีงานสัญญาจัดเก็บเอกสารเรียง
ตามเลขที่

เจาหนาท่ีงานสัญญา
จาก ข 
หนา 2

ตรวจสอบมูลคา
สัญญา

มูลคาสัญญา

สงสําเนาตนฉบับ
สัญญาให สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 
และกรมสรรพากร

ต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป

เลขท่ี

ต้ังแต 2 ลานบาทขึ้นไป

PM-04
การจัดทําใบ
ส่ังซื้อ/ส่ังจาง

สัญญา หลักประกัน
สัญญาจัดเก็บสัญญา

เรียงตามเลขท่ี

สําเนาตนฉบับ
สัญญา

เว็บไซตกรมบัญชีกลาง
บันทึกขอมูลสัญญา

จัดทําสําเนา
ตนฉบับ
สัญญา

สําเนาตนฉบับ
สัญญา

สงสําเนาตนฉบับ
สัญญา

ใหเจาหนาท่ี
งานตรวจรับ

เว็บไซตปปช.
บันทึกขอมูลสัญญา

จบ

ใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินและ
กรมสรรพากร
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กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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