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1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหงานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลง     

ความรวมมือกับหนวยงานเอกชนเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความ

รวมมือกับหนวยงานเอกชนใหมีมาตรฐานเดียวกัน และมุงสูการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายและยกระดับการบรกิารใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

 1.2 เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานใหกับนิติกรผูเขามาปฏิบัติงานใหม ใหสามารถตรวจสอบราง

บันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเอกชนไดอยางมืออาชีพ และเปนเอกสารประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ    

ใหสามารถเขาใจกระบวนการในการตรวจสอบบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเอกชน และ       

ใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงานนี้เพ่ือขอการรับบริการไดตรงกับความตองการ 

  

2. ขอบเขต  

คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการกระบวนการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหนวยงานเอกชน  

 

3. คําจํากัดความ  

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา 

สถาบัน ศูนย สวนงานหรือหนวยงานอ่ืนที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาและหนวยวิสาหกิจ  

หนวยงานเอกชน หมายถึง หนวยงานเอกชนที่ตกลงทําบันทึกขอตกลงความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานธุรการ หมายถึง งานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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งานไปรษณีย หมายถึง งานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานนิติการ หมายถึง งานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หัวหนาสวน หมายถึง หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หัวหนางาน หมายถึง หัวหนางานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ 

สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานนิติการ สวนสารบรรณ

และนิติการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

นิติกร หมายถึง นิติกร งานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูดําเนินการตรวจสอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

พนักงานบริการ หมายถึง พนักงานบริการ งานไปรษณีย สวนสารบรรณและ

นิติการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี 

เจาหนาที่ผูประสาน หมายถึง เจาหนาที่ของหนวยงานตนเรื่องซึ่งเปนผูประสานงาน

ในการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ  

รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ หมายถึง รางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีกับหนวยงานเอกชน  

บันทึกขอตกลงความรวมมือ หมายถึง รางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 

ฉบับเสนอแกไข  เทคโนโลยีสุรนารีกับหนวยงานเอกชนที่งานนิติการ

สวนสารบรรณและนิติการเสนอแกไข 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ ทําหนาท่ีมอบหมายใหงานนิติการตรวจสอบรางบันทึก

ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเอกชน และใหความเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับ

เสนอแกไขโดยงานนิติการ และลงนามในบันทึกขอความเพื่อสงเอกสารตนเร่ืองกลับหนวยงาน 
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2. หัวหนางานนิติการ ทําหนาที่พิจารณามอบหมายงานใหนิติกรเพ่ือตรวจสอบรางบันทึก

ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเอกชน และพิจารณาใหความเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ

กับหนวยงานเอกชนฉบับเสนอแกไข และลงนามในบันทึกขอความเพ่ือสงเอกสารตนเร่ืองกลับหนวยงาน 

3. นิติกร ทําหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ ขอขอมูล

เพิ่มเติมจากหนวยงาน ประสานงานกับเจาหนาที่ผูประสานของหนวยงาน แกไขรางบันทึกขอตกลงให

ถูกตองตรงตามขอมูลของหนวยงานเอกชน จัดรูปแบบรางบันทึกขอตกลง ทําบันทึกขอความสงเอกสาร  

ตนเร่ืองกลับหนวยงาน สแกนตนเร่ืองท้ังหมดเพ่ือใหเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปจัดเก็บในระบบ B-office 

และจัดเก็บสําเนาเอกสารตนเร่ืองเขาแฟมงาน และจัดสงเรื่องกลับหนวยงานตามระบบของงานไปรษณีย 

สวนสารบรรณและนิติการ  

5.  เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ทําหนาที่ รับเอกสารตนเร่ืองของหนวยงานจากงานธุรการ           

สวนสารบรรณและนิติการ เสนอเอกสารตนเร่ืองใหหัวหนางานนิติการพิจารณามอบหมายงานใหแกนิติกร 

และทําหนาที่จัดเก็บไฟลสแกนตนเรื่องเขาระบบ B-office  

6. พนักงานบริการ ทําหนาที่จัดสงเอกสารตนเรื่องกลับหนวยงาน ตามระบบของงานไปรษณีย 

สวนสารบรรณและนิติการ  

7. หนวยงาน ทําหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความจากหนวยงานถึงหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

เพื่อขอความอนุเคราะหใหสวนสารบรรณและนิติการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ        

พรอมแนบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ แนบหนังสือรับรองนิติบุคคลของหนวยงานเอกชนกรณี

หนวยงานเอกชนเปนนิติบุคคล และแนบเอกสารอื่นอันแสดงการมีอํานาจลงนามผูกพันหนวยงานเอกชน

ของผูแทนหนวยงานเอกชน และเอกสารที่เก่ียวของอ่ืน พรอมทั้งแจงชื่อผูประสานของหนวยงานและ

ขอมูลการติดตอของเจาหนาที่ผูประสานงาน 

8. เจาหนาท่ีผูประสาน ทําหนาที่เปนตัวแทนของหนวยงานในการประสานงานกับนิติกรผูตรวจสอบ

รางบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดสงเอกสาร จัดสงขอมูลตามที่นิติกรแจงเพ่ือประกอบการตรวจสอบ

และเสนอแกไขรางบันทึกขอตกลงความรวมมือใหเสร็จสมบูรณ 

9. หนวยงานเอกชน ทําหนาที่จัดเตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคลของหนวยงาน จัดเตรียมหนังสือ

หรอืเอกสารแสดงการมีอํานาจลงนามผูกพันของผูแทนหนวยงานเอกชนในรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลาํดับ ผังการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 

คณุภาพงาน 

 ผูรับ 

ผดิชอบ 

ระยะ 

เวลา 

เอกสาร 

ท่ีเก่ียวของ 

1 
 

 

1. รับเอกสารตนเร่ือง

ของหนวยงานจากงาน

ธุรการ สวนสารบรรณ

และนิติการ 

2. ลงรับเอกสาร 

ตนเร่ืองในระบบ  

B-office  

3. เสนอตนเร่ืองตอ

หัวหนางานนิติการ  

4. หัวหนางานนิติการ

พิจารณามอบหมาย 

งานใหแกนิติกร 

ลงรับเอกสาร 

ตนเร่ืองใน

ระบบ 

B-office 

เรียบรอย 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

10 

นาที 

เอกสารตน

เร่ือง 

และเอกสาร

แนบจาก

หนวยงาน 

2 

 

ตรวจเอกสารตนเร่ือง 

ไดแก  

1. บันทึกขอความ 

จากหนวยงาน 

2. รางบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ  

3. สําเนาหนังสือ

รับรองนิติบคุคล 

ของหนวยงานเอกชน 

4. สําเนาเอกสารอ่ืน 

ที่เก่ียวของ 

เอกสารตน

เร่ืองครบถวน 

  

นิติกร 30 

นาที 

เอกสารตน

เร่ือง 

และเอกสาร

แนบจาก

หนวยงาน 

3  

 

ไมครบถวนถูกตอง 

 

 

 

                               ครบถวนถูกตอง 

 

ตรวจสอบรางบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ 

ดงันี้  

1. ชื่อหนวยงานและ 

โลโกของหนวยงาน 

2. วัน เดือน ป และ

สถานที่จัดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ 

3. วัตถุประสงคของ

ความรวมมือฯ 

4. ขอบเขตความ

รวมมือ 

รางบันทึก

ขอตกลงความ

รวมมือถูกตอง

ตามรูปแบบ

และเอกสาร

แนบครบถวน

ถูกตอง 

นิติกร  2 - รางบันทึก

ขอตกลงฯ--

- หนังสือ

รับรองนิติ

บุคคลของ

หนวยงาน

เอกชน 

- หนังสือ

มอบอํานาจ

หนวยงาน

เอกชน 

การรับเอกสาร 

การตรวจสอบเอกสารตนเร่ือง 

การตรวจสอบ
เนื้อหาราง

บันทึกขอตกลง 

ขอขอมูลและ

เอกสารเพ่ิมเติม 

1 
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5. ระยะเวลาความ

รวมมือ 

6. การแกไขบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ 

7. กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิน 

8. ทรัพยสินทาง

ปญญา 

9. งบประมาณและ

คาใชจาย 

10. การลงนามทาย

บันทึกขอตกลง 

11. การตรวจสอบ

ขอมูลหนวยงาน

เอกชน  

4 

 

- ทําบันทกึขอความ

เสนอขอความเห็นชอบ

รางบันทึกขอตกลงจาก

หัวหนางานนิติการและ

หัวหนาสวนสารบรรณ

และนิติการ 

รางบันทึก

ขอตกลงฯ 

ไดรับความ

เห็นชอบจาก

ผูบังคับบัญชา 

นิติกร 1 วัน - รางบันทึก

ขอตกลงฯ 

5 

 

- จัดทําสําเนาเอกสาร

ตนเร่ืองและสแกน

เอกสาร 

ตนเร่ือง 

- นําตนเร่ืองใสซอง 

เขียนสลิปมอบใหงาน

ไปรษณีย เพ่ือสงกลับ

หนวยงานตนเร่ือง  

- เขียนเลขท่ีสลิปใน

สําเนาตนเร่ืองเพื่อเปน

หลักฐานในการจัดสง

กลับหนวยงาน 

- จัดทําสําเนา

เอกสารและ 

สแกนเอกสาร 

ตนเร่ือง

ครบถวน 

-จดัสงเอกสาร

ตนเร่ืองให 

งานไปรษณยี

เรียบรอย 

 

นิติกร 30 

นาที 

- เอกสาร

ตนเร่ืองและ

เอกสารแนบ 

- รางบันทึก

ขอตกลง

ฉบับเสนอ

แกไข 

6 
 -เก็บสําเนาเอกสาร 

ตนเร่ืองในแฟม 

การตรวจสอบ 

นิติกรรมสัญญา 

-จัดเก็บไฟลสแกนใน

ระบบ B-office 

 

-จัดเก็บสําเนา

ตนเร่ืองและ

ไฟลสแกน

เอกสารตน

เร่ืองเรียบรอย 

นิติกร 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

15 

นาที 

-สําเนา

เอกสาร 

ตนเร่ืองและ

สําเนาราง

บันทึก

ขอตกลงฯ  

การขอความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา 

การจัดสงตนเร่ืองกลับ
หนวยงาน 

การจัดเก็บสําเนาตน

เร่ืองและไฟลงาน 

1 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. การรับเอกสาร 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปของงานนิติการ รับเอกสารตนเร่ือง     

ของหนวยงาน จากงานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ เพ่ือลงรับ

ในระบบ B-office และเสนอตอหัวหนางานนิติการ 

- หัวหนางานนิติการพิจารณามอบหมายให นิติกรดําเนินการ

ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ  

- เมื่อหัวหนางานนิติการเกษียนเอกสารตนเรื่องของหนวยงาน

มอบหมายนิติกรเรียบรอยแลวเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปจะนําไป

บันทึกขอมูลลงในระบบ B-office วานิติกรคนใดเปนผูรับผิดชอบ 

และสงเอกสารตนเร่ืองพรอมเอกสารแนบที่เก่ียวของใหแกนิติกร

ผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตอไป 

2. การตรวจสอบเอกสารตนเร่ือง 

 

- เมื่อนิติกรผูที่ไดรับมอบหมายไดรับเอกสารตนเรื่องของหนวยงาน

จากเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปแลวตองตรวจสอบเอกสารตนเรื่อง    

วามีเอกสารครบถวนหรือไม ไดแก  

1) บันทึกขอความจากหนวยงานตนเรื่องถึงหัวหนาสวนสาร

บรรณและนิติการ เพ่ือขอความอนุเคราะหใหตรวจสอบรางบันทึก

ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเอกชน  

2) รางบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานเอกชน 

3) หนังสือรบัรองนิติบุคคลของสํานักงานธุรกิจการคา 

4) เอกสารอ่ืนที่เก่ียวของ (ถามี) 

3. การตรวจสอบรางบันทึก  

ขอตกลงความรวมมือ 

- นิติกรตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ โดยพิจารณา    

รายละเอียดเนื้อหาของรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังตอไปนี้   

1) ชื่อหนวยงานและโลโกของหนวยงานทุกฝาย หากรางบันทึก

ขอตกลงยังมิไดใสโลโกของหนวยงานเอกชนหรือของมหาวิทยาลัย

ใหประสานขอไฟลภาพโลโกจากหนวยงานตนเร่ืองเพื่อเพ่ิมในราง

บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับเสนอแกไขใหครบถวน 

2) รางบันทึกขอตกลความรวมมือตองระบุวัน เดือน ป และ

สถานที่ในการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดวยเพ่ือใหทราบวา

บันทึกขอตกลงความรวมมมือจัดทําขึ้นเมื่อใด  
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3) วัตถุประสงคของความรวมมือใหเปนไปตามท่ีรางบันทึก

ขอตกลงกําหนด   

4) ขอบเขตความรวมมือ ใหพิจารณาถึงความเสมอภาคของ    

ทุกหนวยงานเปนหลัก 

5) ระยะเวลาความรวมมือ หากรางบันทึกขอตกลงฯ มิไดกําหนดไว

ควรกําหนดใหมีระยะเวลาเร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดใหชัดเจน

เพ่ือใหสามารถพิจารณาทบทวนความรวมมือระหวางหนวยงานได

เชน 3 ป หรอื 5 ป เปนตน  

6) การแกไขบันทึกขอตกลง รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ      

ควรกําหนดใหสามารถตกลงรวมกันในการแกไขบันทึกขอตกลง

ความรวมมือไดเพ่ือใหความรวมมือสอดคลองกับเจตนารมณในการ

ทําบันทึกขอตกลงของทุกฝายอยางแทจรงิ  

7) กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือใหกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเปนของฝายที่เปนเจาของ

กรรมสิทธ์ิเดิมของทรัพยสินนั้น และหากฝายใดจัดหามาดวย

งบประมาณของตนก็ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของฝายนั้นดวยเชนกัน 

สวนกรณีอื่นใหตกลงกันเปนรายกรณีไป 

8) ทรัพยสินทางปญญาซึ่งเกิดจากความรวมมือตามบันทึก

ขอตกลงควรใหเปนสิทธิรวมกันของทุกฝาย เวนแตจะมีขอตกลง 

เปนอยางอื่น  

9) งบประมาณและคาใชจาย รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ควรระบุใหชัดเจนวาแตละฝายตองรับผิดชอบคาใชจายและ

งบประมาณเพียงใด กรณีที่มีโครงการยอยภายใตบันทึกขอตกลง

ความรวมมือใหกําหนดงบประมาณและคาใชจายเปนรายโครงการ 

10) การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือหนาสุดทาย     

นิติกรตองจัดใหมีชองสําหรับลงลายมือผูแทนมหาวิทยาลัยและ

ผูแทนของหนวยงานเอกชน และชองสําหรับประทับตราสําคัญของ

แตละหนวยงาน และจัดใหมีชองสําหรับใหพยานลงนามอยางนอย    

ฝายละ 1 คน 
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11) ใหนิติกรตรวจสอบขอมูลของหนวยงานเอกชนตามหนังสือ

รับรองของสํานักงานธุรกิจการคา ดังนี้  

11.1) ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายวาเปนนิติบุคคลประเภทใด  

11.2) ตรวจสอบชื่อผูมี อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลจาก

หนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคากอนเสมอวาบุคคลผูมีชื่อ           

เปนผูแทนหนวยงานเอกชนในรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ       

มีอํานาจลงนามผูกพันหนวยงานเอกชนหรือไม ซึ่งสามารถแยก

พิจารณาดําเนินการไดเปน 2 แนวทาง ดังนี้  

(1) กรณีชื่อผูแทนหนวยงานเอกชนในรางบันทึกขอตกลง

ความรวมมือไมตรงกับหนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคา     

ใหประสานดําเนินการตามแตกรณี ดังนี้  

(1.1) กรณีมีหนังสือมอบอํานาจของหนวยงานเอกชน 

แนบมาดวย ใหตรวจสอบวาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวถูกตอง    

ตามรูปแบบหรือไม ดังนี้ ผูลงนามมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันหนวยงานเอกชนหรือไม ใหพิจารณาตามหนังสือรับรองของ

สํานักงานธุรกิจการคา และตรวจสอบขอบเขตของการรับมอบอํานาจ

วาครอบคลุมการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือไม     

หากไมครอบคลุมใหประสานกับหนวยงานตนเร่ืองเพ่ือจัดทําหนังสือ

มอบอํานาจฉบับใหมเพ่ือใหผูแทนหนวยงานเอกชนดังกลาวมีอํานาจ

ลงนามผูกพันหนวยงานเอกชนโดยชอบดวยกฎหมาย  

(1.2) กรณีไม มีหนังสือมอบอํานาจแนบมาดวย        

ใหประสาน กับหนวยงานตนเรื่องเพ่ือขอหนังสือมอบอํานาจจาก

หนวยงานเอกชน ทั้งนี้ควรแจงหนวยงานตนเรื่องดวยวาหนังสือ  

มอบอํานาจควรระบุอํานาจของผูแทนหนวยงานเอกชนไวโดยชัดแจง

ใหเปนผูมีอํานาจลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับ

มหาวิทยาลัย 

(2) กรณีหนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคาระบุให

บุคคลผูมีชื่อตั้งแต 2 คนลงนามผูกพันหนวยงานเอกชนรวมกัน และ

ประทับตราสําคัญของหนวยงานเอกชน กรณีเชนนี้หากรางบันทึก

ขอตกลงฯ มีชื่อผูแทนหนวยงานเอกชนในรางบันทึกขอตกลง        
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ความรวมมือเพียงบางคนไมครบตามจํานวนที่หนังสือรับรองของ

สํานักงานธุรกิจการคากําหนดในกรณีเชนน้ีใหนิติกรประสานกับ

หนวยงานตนเร่ืองเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

(2.1) ประสานขอหนังสือมอบอํานาจหรือเอกสาร

แสดงการมีอํานาจลงนามผูกพันหนวยงานเอกชนของผูแทนผูมีชื่อ

ปรากฏในรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ หากไมมีหนังสือมอบอํานาจ 

แตหนวยงานเอกชนยืนยันใหบุคคลผูมีชื่อในรางบันทึกขอตกลง    

ความรวมมือเปนผูลงนามเพียงคนเดียวใหประสานกับหนวยงานตนเร่ือง

เพื่อจัดทําหนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหนวยงานเอกชนดังกลาวเปน

ผูมอีํานาจลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  

(2.2) ประสานกับหนวยงานตนเร่ืองโดยใหสอบถามวา

สามารถเพิ่มชื่อบุคคลผูมีชื่อลงนามผูกพันหนวยงานเอกชนตาม

หนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคาในรางบันทึกขอตกลง   

ความรวมมือใหครบตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุไว ไดหรือไม         

หากหนวยงานตนเรื่องแจงวาหนวยงานเอกชนไมมีขอขัดของให      

นิติกรเพิ่มชื่อบุคคลท่ีมี ช่ือปรากฏในหนังสือรับรองลงในบันทึก

ขอตกลงใหครบถวน และใหแกใขสวนของหนาสุดทายในสวนของ

การลงนามใหสอดคลองกับจํานวนผูแทนของหนวยงานเอกชน         

ท่ีมีอํานาจลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือดวย และถาหนังสือ

รับรองกําหนดใหประทับตราหนวยงานนิติกรควรจัดใหมีชองสําหรับ

ใหหนวยงานเอกชนประทับตราหนวยงานไวดวย โดยใหอยูใกลเคียง

กับชองที่ผูแทนหนวยงานเอกชนหรือมหาวิทยาลัยฯ จะตองลงนาม

ทายบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับน้ัน    

11.3) ตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคลวารางบันทึกขอตกลง

ความรวมมือระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลของหนวยงานเอกชนถูกตอง    

ตรงตามหนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคาหรือไม หากยังมิได

ระบุใหนิติกรเสนอแกไขดวยการระบุเพ่ิมเติมในรางบันทึกขอตกลง

ความรวมมือฉบับเสนอแกไข 
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11.4) ตรวจสอบท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญของนิติบุคคลวา      

ตรงตามหนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคาหรือไม หากไมตรง

ใหเสนอแกไขใหถูกตองตามหนังสือรับรองของสํานักงานธุรกิจการคา 

12) เม่ือนิติกรตรวจสอบเนื้อหาของรางบันทึกขอตกลงความ

รวมมือเรียบรอยแลว แยกพิจารณาดําเนินการเปน 2 กรณี ดังนี้  

12.1) กรณีรางบันทึกขอตกลงความรวมมือไม ถูกตอง        

ตามรูปแบบ ใหนิติกรประสานไปยังหนวยงานตนเร่ืองผานเจาหนาที่      

ผูประสานของหนวยงานเพ่ือขอขอมูลและเอกสารที่ยังไมครบเพิ่มเติม 

อาทิ โลโกหนวยงานเอกชน ไฟลรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

หนังสือรับรองนิติบุคคลของหนวยงานเอกชน หนังสือมอบอํานาจ

ของหนวยงานเอกชน เปนตน โดยกําหนดใหจัดสงขอมูลและเอกสาร

ภายในกําหนดระยะเวลา เมื่อไดรับเอกสารและขอมูลเพ่ิมเติมแลว

ใหประสานการแกไขเนื้อหาและรูปแบบใหถูกตองกอนเสนอขอ   

ความเห็นชอบรางฉบับเสนอแกไขตอผูบังคับบัญชาตอไป 

12.2) กรณีรางบันทึกขอตกลงความรวมมือถูกตองตาม

รูปแบบโดยไมมีขอเสนอแกไขใด ๆ ใหนิติกรเสนอขอความเห็นชอบ

รางบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ตอผูบังคับบัญชาตอไป  

 

4. การขอความเห็นชอบ 

จากผูบังคับบัญชา 

- เมื่อนิติกรดําเนินการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เรียบรอยแลว ใหทําบันทึกขอความของสวนสารบรรณและนิติการ
เสนอตอหัวหนางานนิติการ เพ่ือใหหัวหนางานนิติการพิจารณาให
ความเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ  
- กรณีหัวหนางานนิติการมีขอเสนอแนะใหแกไขรางบันทึกขอตกลง
ความรวมมือใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ กอนเสนอหัวหนา     
สวนสารบรรณและนิติการพิจารณาใหความเห็นชอบในลําดับตอไป  
- กรณีหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการมีขอเสนอแนะใหแกไข  
รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ ใหนิติกรรายงานใหหัวหนางาน   
นิติการทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ กอนสงกลับไปยังหนวยงานตนเร่ือง
ตามลําดับตอไป 
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5. การจัดสงตนเรื่อง 

  กลับหนวยงาน 

- เมื่อรางบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ไดรับความเห็นชอบจาก

หัวหนางานนิติการ และหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการเรยีบรอยแลว 

ใหนิติกรขอเลขที่หนังสือ ศธ 5602(2)/...ของสวนสารบรรณและนิติการ 

จากงานธุรการ และใหถายเอกสารสําเนาบันทึกขอความดังกลาวให

งานธุรการดวยจํานวน 1 ชุด และถายสําเนาเอกสารตนเรื่องทั้งหมด

ไวจํานวน 1 ชุด เพ่ือจัดเก็บในแฟมตรวจนิติกรรมสัญญา และสแกน

เอกสารตนเรื่องทั้งหมดใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเพ่ือเปน

ไฟลขอมูลสําหรับจัดเก็บไวในระบบ B-office และนําเอกสารตนเรื่อง  

ใสซองเขียนสลิปนําสงใหพนักงานบริการ งานไปรษณีย เพ่ือนําสง

หนวยงานตนเร่ืองตามระบบของงานไปรษณียตอไป และใหเขียน

เลขท่ีสลิปและวัน เดือน ป ที่สงลงในมุมขวาลาง ของสําเนาเอกสาร

ตนเรื่องเพ่ือเปนหลักฐานในการสงตนเร่ืองกลับหนวยงานและ

สามารถตรวจสอบขอมูลไดในภายหลังได  

- สําหรับกรณีที่มีการเสนอแกไขและนิติกรไดดําเนินการแกไขราง

บันทึกขอตกลงความรวมมือในไฟลเอกสารที่ไดรับจากเจาหนาที่ผู

ประสานของหนวยงานตนเร่ืองแลวใหนิติกรจัดสงไฟลรางบันทึก

ขอตกลงฉบับเสนอแกไขใหแกเจาหนาที่ผูประสานของหนวยงาน

ดวยทางอีเมลดวย  

 

6. การจัดเก็บสําเนาตนเร่ือง 

และไฟลงาน 

- ใหนิติกรจัดเก็บสําเนาเอกสารตนเรื่องในแฟมตรวจสอบนิติกรรม
สัญญาของงานนิติการเพ่ือเปนหลักฐาน และแจงใหเจาหนาที่
บริหารงานทั่ วไปทราบวาดําเนินการแลวเสร็จเพ่ือเจาหน าที่
บริหารงานทั่วไปจักไดดําเนินการจัดเก็บไฟลสแกนเอกสารตนเร่ือง   
ในระบบ B-office และบันทึกขอมูลการสงตนเร่ืองกลับหนวยงาน 
 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

7.1 ติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor) 

7.2 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 
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8. เอกสารอางอิง 

1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

3) ระบบงานทะเบียนรับ-สงเอกสาร (B-Office)  

 

9. แบบฟอรมที่ใช 

ไมม ี

 
10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  

 

ท่ี 

 

ผังกระบวนการ 

ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวัง

สําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/ 

ลดความเสี่ยง 

1 การรับเอกสาร ไมพบปญหา 

 

 

ไมมี 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร 

ตนเรื่อง 

- หนวยงานไมแนบเอกสารที่เก่ียวของ 

มาดวย 

 

 

แจงใหหนวยงานจัดสง

เอกสารเพ่ิมเติม 

 

3 การตรวจสอบเนื้อหา

รางบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ 

 

- นิติกรไมทราบเจตนารมณในการ

จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

- หนวยงานไมนําสงหนังสอืรับรองของ

สํานักงานธุรกิจการคาทําใหไมสามารถ

ตรวจสอบได 

- หนวยงานไมสามารถจัดขอมูลและ

เอกสารเพ่ิมเติมไดภายในกําหนด

ระยะเวลา ทําใหการตรวจสอบและ

แกไขลาชา 

 

- แจงใหหนวยงานจัดสง

เอกสารเพ่ิมเติม 

- ประสานขอมูลและการ

เสนอแกไขกับหนวยงานตน

เรื่อง 

- ติดตามการขอขอมูลและ

เอกสารเพ่ิมเติมอยาง

ตอเนื่อง 
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4 การขอความเห็นชอบ

จากผูบังคบับัญชา 

หัวหนางานนิติการ และหัวหนาสวน

สารบรรณและนิติการ ติดภารกิจ

ประชุม  

แจงใหหัวหนางานนิติการ 

/หัวหนาสวนสารบรรณ

และนิติการ ทราบทาง

โทรศัพท  

5 การจัดสงตนเร่ือง 

กลับหนวยงาน 

 

หนวยงานไมไดรับตนเรื่อง 

 

ตรวจสอบกับงานไปรษณีย   

วาเจาหนาที่ของหนวยงาน

ใดเปนผูลงชื่อรับเอกสาร  

จากสลิปนําสง  

6 การจัดเก็บสําเนาตน

เร่ืองและไฟลงาน   

 

ไมพบปญหา ไมมี 

 

ภาคผนวก 

ง. ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย   

 (คนหาไดที่ http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB03/%BB03-20-9999-update.pdf) 

จ. ระเบียบ มทส. วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

 (คนหาไดที่ http://203.158.7.37/edcx/index.php) 

ฉ. เว็บไซต https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php 

 


