
การจัดทําสัญญา 

ฝายจัดซื้อและพัสดุจดัทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสิั่งซือ้/จาง และไดรับอนุมัติงานซื้อ/จางพรอมลงนามเอกสาร 

ไดแก ประกาศผูชนะการเสนอราคา และหนังสือแจงทําสัญญา แลวดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการทํางาน 

(Work Flow) 

ผังงาน 

(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลังจากไดรับอนุมตัิใหจัดซื้อ/จาง แลว 

- จัดสงหนังสือแจงทําสญัญา นัดหมายวันลงนามใน

สัญญา พรอมวางหลักประกัน (รอยละ ๕ ของวงเงิน

คาพัสดุ) และเอกสารประกอบการทําสัญญา ภายใน 

๑๐ /๑๕ /๒๐ วัน*** นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 

- พิจารณารูปแบบสัญญา/ขอตกลง/ใบสั่งซื้อ-จาง 

- หากทําสัญญาใหออกเลขท่ีสัญญา 

 ๓ วัน     

(กรณีมกีาร

รออุทธรณ

ตองพน ๗ 

วันทําการ) 

เจาหนาท่ีพัสด ุ

จัดทํารางสญัญาตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 

 ๕ วัน เจาหนาท่ีพัสด ุ

เมื่อผูขาย/ผูรับจาง จัดสงหลักประกันและเอกสารฯ แลว 

- ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 

- สงรางสัญญาพรอมเอกสารใหฝายกฎหมาย

ตรวจสอบ 

 

 ๕ วัน 

 

เจาหนาท่ีพัสดุ/

เจาหนาท่ีกฎหมาย 

ปรับแกไขสัญญาตามท่ีฝายกฎหมายตรวจสอบ 

- ผูเก่ียวของลงนามพยาน (สสวท.) 

- ผูขาย/ผูรับจาง ลงนาม 

 ๒ วัน เจาหนาท่ีกฎหมาย/

เจาหนาท่ีพัสดุ/

เจาของงาน/ผูขาย/

ผูรับจาง 

นําสัญญาไปตีตราสาร  

(กรณีวงเงินเกิน ๒ แสนบาท) 

 

 ๓ วัน ผูรับจาง 

เสนอผูบริหารลงนามสัญญา ผานฝายกฎหมาย 

 

 ๒ วัน เจาหนาท่ีพัสดุ/

เจาหนาท่ีกฎหมาย/                 

ผูมีอํานาจลงนาม 

 

- จัดสงคูฉบับสัญญาใหผูรับจาง 

- ลงทะเบียนคมุสญัญา / หลักประกันสัญญา 

- จัดเก็บตนฉบับสัญญา 

 

 ๑ วัน เจาหนาท่ีพัสด ุ

คูสัญญาปฏิบัติงานตามขอกําหนดของสัญญา 

 

 

 

 ตาม

ขอกําหนด

ของสัญญา 

ผูขาย/ ผูรับจาง 

***  มูลคาสัญญาไมเกิน ๑ ลานบาท                 ใชเวลา  ๑๐ วัน 

      มูลคาสัญญาเกิน ๑ ลานบาท – ๓ ลานบาท  ใชเวลา  ๑๕ วัน 

      มูลคาสัญญาเกิน ๓ ลานบาท                    ใชเวลา ๒๐ วัน 

 

 

แจงทําสัญญา 

จัดทํารางสญัญา 

ตรวจเอกสาร/ 

สงรางสัญญา 

แกไขรางสญัญา 

ลงนามสญัญา ๒ ฉบับ  

(ตนฉบับ/คูฉบับ) 

คูสัญญาดําเนินการตาม

สัญญา 

ลงทะเบียนคมุสญัญา/

หลักประกันสัญญา 

 

ไมมีอุทธรณ

 

มีอุทธรณ 

นําสัญญาไปตีตราสาร 



การตรวจรับพัสดุ/งานจาง 

ขั้นตอนการทํางาน 

(Work Flow) 

ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

- ผูขาย/ผูรับจาง ปฏิบัติงานตามขอกําหนดของสัญญา       

- ครบกําหนดของงวดงาน/งวดเงิน ตามสญัญา 

 

 

 

 

 ตาม

ขอกําหนด

ของสัญญา 

ผูขาย/ ผูรับจาง 

การสงมอบพัสด ุ

๑) กรณสีงมอบถูกตองครบถวนภายในกําหนดตามสญัญา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานประเภทตาง ๆ) /              

ผูควบคุมงานตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสารหลักฐานการสงมอบงาน/พัสดุ ตามสัญญา 

(รายละเอียดรายการและจํานวนเงิน) และ คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุจดัทํารายงานการตรวจรับฯ  

๒) กรณสีงมอบไมถูกตอง/ไมครบถวน/เกินกําหนด 

- ผูควบคุมงานตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

เอกสารหลักฐานการสงมอบงาน/พัสด ุ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทํารายงานการตรวจรับฯ 

- เจาหนาท่ีพัสดุจดัทําหนังสือการเรียกคาปรับ 

- เมื่อสงมอบงานเรียบรอยแลว จัดทําหนังสือแจง สงวน

สิทธ์ิคาปรับ 

  

ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนดใน

สัญญา 

 

 

สงมอบ

โดยเร็วท่ีสุด 

 

 

 

 

 

๑) ผูควบคุมงาน/ 

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด/ุเจาหนาท่ี

พัสด ุ

 

 

๒) ผูควบคุมงาน/ 

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด/ุเจาหนาท่ี

พัสด/ุ ผูขาย/           

ผูรับจาง 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(ในงานประเภทตาง ๆ ) 

ดําเนินการตรวจรับพัสดุ/งาน ใหถูกตองและครบถวนตาม

ขอกําหนดของสัญญา 

- กรณีพัสด/ุงาน ไมถูกตองและครบถวน แจงคูสัญญา

ดําเนินการแกไขพรอมกําหนดระยะเวลาสงมอบพัสดุ/งาน 

 ๕ วัน       

ทําการ 

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด/ุ ผูขาย/

ผูรับจาง 

- คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการตรวจรบัพัสด/ุงาน พรอม

แนบเอกสารหลกัฐาน เสนอหัวหนาสวนราชการผานหนวยงาน

เจาของเรื่อง/เจาหนาท่ีพัสดฯุ เพ่ือขออนุมัตเิบิกจายเงินคา

พัสด/ุคาจาง ตามงวดงาน/งวดเงินของสญัญาตอไป 

 

 ๓ วัน คณะกรรมการฯ/

หนวยงานเจาของ

เรื่อง/เจาหนาท่ีพัสด ุ

- เจาหนาท่ีพัสดตุรวจทานรายงานผลการตรวจรับพัสดุของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 ๓-๕ วัน เจาหนาท่ีพัสดุ/

หัวหนาเจาหนาท่ี

พัสด ุ

- ผูอํานวยการ สสวท. /ผูไดรับมอบอํานาจ พิจารณา อนุมัติ

ใหเบิกจายเงินตามขอกําหนดของสัญญา 

 

 

 ๓-๕ วัน ผูอํานวยการ สสวท. 

/ผูไดรับมอบอํานาจ 

- ฝายการเงินและบัญชีดําเนินการเบิกจายเงิน 

 

 
 

เจาหนาท่ีฝาย

การเงินและบัญชี 

คูสัญญาดําเนินการ

ตามสญัญา 

ครบกําหนดสงมอบพัสดุ/งาน 

๑) สงมอบพัสดุ/

งาน ภายใน

กําหนด 

๒) ไมสามารถสงมอบ

พัสดุ/งาน ภายในกําหนด 

เอกสารการสง

มอบฯ ถูกตอง

ครบถวน 

 ผูรับจางแกไข/

สงมอบงาน

ครบถวนถูกตอง 

 

ตรวจรบัพสัด/ุ           

งานจา้ง 

รายงานผลการ

ตรวจรับ 

รายงานผลการดําเนินการ/

ขออนุมัติเบิกจายเงิน 

หวัหนา้สว่นราชการ

พิจารณา 

เบิกจายเงิน 

หนังสือเรียก

คาปรับ 

หนังสือแจงสงวน

สิทธิ์คาปรับ 



ไมมีงานชํารุด 

ผูอํานวยการ

พิจารณา 

 

การคืนหลักประกันสัญญา 

ขั้นตอนการทํางาน 

(Work Flow) 

ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

- ตรวจสอบขอกําหนดและระยะเวลาการรับประกันความ

ชํารุดบกพรองของเน้ืองานตามสญัญา เพ่ือดําเนินการคืน

หลักประกันสัญญา 

 

 

 ๗ วัน เจาหนาท่ีพัสด ุ

- จัดทําบันทึกตรวจสอบความชํารดุบกพรองของเน้ืองาน

ตามสญัญา กอนครบกําหนดค้าํประกันความชํารดุ

บกพรอง 

 ๑ วัน เจาหนาท่ีพัสด ุ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/เจาของงาน ตรวจสอบการ

ชํารุดบกพรองตามสัญญา 

 

 

 

 

 

 ๓ วัน คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด/ุเจาของงาน 

- จัดทําหนังสือแจงผูรับจางเขาไปดําเนินการแกไขความ

ชํารุดบกพรอง 

- ผูรับจางดําเนินการแกไขแลวเสรจ็ แจงคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสด/ุเจาของงาน 

 

๗ วัน 

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด/ุเจาของงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุเจาของงานดําเนินการ

ตรวจสอบการแกไขความชํารุดบกพรอง 

พรอมแนบเอกสารหลักฐาน เสนอผูอํานวยการ ผานหนวยงาน

เจาของเรื่อง/เจาหนาท่ีพัสดฯุ เพ่ือขอคืนหลักประกันสญัญา 

 

 

 ๓ วัน  คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด/ุเจาของ

งาน/เจาหนาท่ีพัสด ุ

- จัดทําหนังสือขออนุมัติใหคืนหลกัประกันสญัญา 

- ผูอํานวยการ สสวท. / ผูไดรับมอบอํานาจพิจารณา

อนุมัติใหคืนหลักประกันสัญญาเสนอผูอํานวยการ สสวท. 

 

 

 ๓ วัน เจาหนาท่ีพัสดุ/

ผูอํานวยการ สสวท. 

/ ผูไดรับมอบอํานาจ 

- แจงใหผูรับจางรับคืนหลักประกันสัญญา (พรอมเอกสาร

หลักฐานประกอบการรบัคืน หนังสือมอบอํานาจ 

ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ) 

 

 ๕ วัน เจาหนาท่ีพัสดุ/

เจาหนาท่ีฝาย

การเงินและบัญชี 

 

 

กอนครบกําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรอง 

--ภายใน ๑๕ วัน สําหรับหลักประกันอายุไมเกิน ๖ เดือน  

--ภายใน ๓๐ วัน สําหรับหลักประกันอายุต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 
 

แจงการตรวจสอบความชาํรุด 

บกพรองตามสัญญา 

คณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบ 

มีงานชํารุด 

ผูรับจางแกไขความชาํรุดบกพรอง 

คณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบ

 

คืนหลักประกัน 


