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คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารสัญญาและหลักประกัน 
ระบบงานบันทึกสัญญาและหลักประกัน 

 

การเข้าใช้งานระบบ  เข้าไปที่เว็บไซต์ http://hr.udoncity.go.th แล้วคลิกเลือก “ระบบงานบันทึกข้อตกลงซื้อ/
จ้าง” ตามรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1  หน้าโฮมเพจของโปรแกรมเทศบาลนครอุดรธานี 
 
จะปรากฏหน้าจอให้เข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 2  หน้าเข้าสู่ระบบงานบันทึกสัญญาและหลักประกัน 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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ให้ผู้ใช้งานท าการกรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน แล้วคลิกทีปุ่่ม “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏหน้าจอแรกของระบบ
ดังรูป 

 

 
รูปที่ 3  หน้าจอแรกของระบบงานบันทึกสัญญาและหลักประกัน 

 

ข้อมูลเบื้องต้น  ระบบงานบันทึกสัญญาและหลักประกัน มีเมนูหลักท้ังหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
1. สัญญาและหลักประกัน ใช้ส าหรับบันทึกสัญญาและหลักประกัน และบันทึกสัญญาและ

หลักประกัน (ซื้อ/จ้าง) 
2. รายงานบริหารสัญญา  ใช้ส าหรับบริหารสัญญา 
3. รายงาน ใช้ส าหรับรายงานและพิมพ์รายงานต่างๆ เช่น รายงานทะเบียนคุมเงิน

สัญญาคงเหลือ รายงานทะเบียนคุมสัญญาซื้อ-จ้าง รายงานสรุปบันทึก
ข้อตกลงซื้อ/จ้าง รายงานสรุปสัญญาเกินก าหนด 

4. แจ้งเตือน ใช้ส าหรับแจ้งเตือนสัญญาและหลักประกันและสัญญาและหลักประกัน
การซื้อ/จ้างที่ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาล่วงหน้า 30 วัน 

 
1. เมนูสัญญาและหลักประกัน 
1.1 เมนูบันทึกสัญญาและหลักประกัน 



 8-3 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารการจัดซื้อจดัจ้าง    

 คลิกท่ีเมนู “สัญญาและหลักประกัน”  “บันทึกสัญญาและหลักประกัน” 
 

 
 

รูปที่ 4  หน้าจอบันทึกสัญญาและหลักประกัน 
 

1.1 (1) กรอกข้อมูลการบันทึกสัญญาและหลักประกัน 
1.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ข้อมูลส าคัญและห้ามเว้นว่าง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้น  
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1.2 เมนูบันทึกสัญญาและหลักประกัน (ซื้อ/จ้าง) 
 คลิกท่ีเมนู “สัญญาและหลักประกัน”  “บันทึกสัญญาและหลักประกัน (ซื้อ/จ้าง)” 
 

 
 

รูปที่ 5  หน้าจอเลือกรายการบันทึกสัญญาและหลักประกัน (ซื้อ/จ้าง) 
 

1.2 (1) คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือบันทึกสัญญาและหลักประกัน จากรายการซื้อจ้างที่ต้องการ 
จะปรากฏหน้าบันทึกสัญญา ดังรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6  หน้าจอบันทึกสัญญาและหลักประกัน (ซื้อ/จ้าง) 
 

1.2 (2) กรอกข้อมูลการบันทึกสัญญาและหลักประกัน 
1.2 (3) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ข้อมูลส าคัญและห้ามเว้นว่าง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้น  
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2. เมนูรายงานบริหารสัญญา 
2.1 เมนูบริหารสัญญา (ปกติ) 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (ปกติ)” 
 

 
 

รูปที่ 7  หน้าจอบริหารสัญญา (ปกติ) 
 
2.1.1 การเพ่ิมงวดงาน 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (ปกติ)”  “เพ่ิมงวดงาน” 
 

 
รูปที่ 8  หน้าจอเพ่ิมงวดงาน 

 

 2.1.1 (1) กรอกข้อมูลการเพ่ิมงวดงาน 
2.1.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ข้อมูลส าคัญและห้ามเว้นว่าง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้น 
 
2.1.2 เอกสารแจ้งค่าปรับ 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (ปกติ)”  “เอกสารแจ้งค่าปรับ” 
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รูปที่ 9  หน้าจอเอกสารแจ้งค่าปรับ 

 

2.1.2 (1) กรอกรายละเอียด 
2.1.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “Browse..” เพ่ือท าการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด 
2.1.2 (3) คลิกที่ปุ่ม “Create” 

 
2.1.3 การแก้ไขรายการ 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (ปกติ)”  “แก้ไขรายการ” 
 

 
 

รูปที่ 10  หน้าจอแก้ไขรายการ 
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2.1.3 (1) กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
2.1.3 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ข้อมูลส าคัญและห้ามเว้นว่าง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้น 
 

2.1.4 การอนุมัติสัญญา 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (ปกติ)”  “อนุมัติสัญญา” 
 

 
 

รูปที่ 11  หน้าจออนุมัติสัญญา 
 
2.1.5 การยกเลิกสัญญา 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (ปกติ)”  “ยกเลิกสัญญา” 
 
2.2 เมนบูริหารสัญญา (เกินก าหนด) 

คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)” 
 

 
รูปที่ 12  หน้าจอบริหารสัญญา (เกินก าหนด) 

 

2.2 (1) ดูรายละเอียดจ านวนงวดงาน 
คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)”  “(จ านวนงวดงาน)” 
 

 
รูปที่ 13  หน้าจอดูรายละเอียดจ านวนงวดงาน 
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2.2 (2) ดูรายละเอียดจ านวนไฟล์ 
คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)”  “(จ านวนไฟล์)” 
 

 
 

รูปที่ 14  หน้าจอดูรายละเอียดจ านวนไฟล์ 
 

2.2.1 การเพ่ิมงวดงาน 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)”  “เพ่ิมงวดงาน” 

 
รูปที่ 15  หน้าจอเพ่ิมงวดงาน 

 

2.2.1 (1) กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
2.2.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง ข้อมูลส าคัญและห้ามเว้นว่าง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้น 
 

2.2.2 เอกสารแจ้งค่าปรับ 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)”  “เอกสารแจ้งค่าปรับ” 
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รูปที่ 16  หน้าจอเอกสารแจ้งค่าปรับ 
 

 2.2.2 (1) กรอกชื่อรายละเอียดรูปภาพ 
2.2.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “” เพ่ือบันทึกไฟล์เอกสารแจ้งค่าปรับ 

 

2.2.3 การแก้ไขรายการ 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)”  “แก้ไขรายการ” 
 

 
 

รปูท่ี 17  หน้าจอแก้ไขรายการ 
 

2.2.4 การอนุมัติสัญญา 
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 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (เกินก าหนด)”  “อนุมัติสัญญา” 
 

 
 

รูปที่ 18  หน้าจออนุมัติสัญญา 
 
2.3 เมนูบริหารสัญญา (อนุมัติ) 
 คลิกท่ีเมนู “รายงานบริหารสัญญา”  “บริหารสัญญา (อนุมัติ)” 
 

 
 

รูปที่ 19  หน้าจอรายงานบริหารสัญญา (อนุมัติ) 
 
3. เมนูรายงาน 
3.1 เมนูรายงานทะเบียนคุมเงินสัญญาคงเหลือ 
 คลิกท่ีเมนู “รายงาน”  “รายงานทะเบียนคุมเงินสัญญาคงเหลือ” 
 

 
รูปที่ 20  หน้าจอรายงานทะเบียนคุมเงินสัญญาคงเหลือ 

 

คลิกท่ีปุ่ม “รายงาน” เพ่ือออกรายงาน 
 
3.2 เมนูรายงานทะเบียนคุมสัญญาซื้อ-จ้าง 

คลิกท่ีเมนู “รายงาน”  “รายงานทะเบียนคุมสัญญาซื้อ-จ้าง” 
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รูปที่ 21  หน้าจอออกรายงานทะเบียนคุมสัญญาซื้อ-จ้าง 

 

คลิกท่ีปุ่ม “รายงาน” เพ่ือออกรายงาน 
 

3.3 เมนูรายงานสรุปบันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
คลิกท่ีเมนู “รายงาน”  “รายงานสรุปบันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง” 

 

 
 

รูปที่ 22  หนา้จอออกรายงานสรุปบันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
 

คลิกท่ีปุ่ม “รายงาน” เพ่ือออกรายงาน 
 
3.4 เมนูรายงานสรุปสัญญาเกินก าหนด 

คลิกท่ีเมนู “รายงาน”  “รายงานสรุปสัญญาเกินก าหนด” 
 

 
รูปที่ 23  หน้าจอออกรายงานสรุปสัญญาเกินก าหนด 

 

4. เมนูแจ้งเตือน 
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รูปที่ 24  แสดงการแจ้งเตือน 
 

4.1 การแจ้งเตือนสัญญาและหลักประกัน 
คลิกท่ีเมนู “แจ้งเตือน”  “สัญญา” 

 

 
 

รูปที่ 25  หน้าจอแจ้งเตือนสัญญาและหลักประกัน 
 

 
4.2 การแจ้งเตือนสัญญาและหลักประกันซื้อ/จ้าง 

คลิกท่ีเมนู “แจ้งเตือน”  “ซื้อ/จ้าง” 
 

 
 

รูปที่ 26  หน้าจอแจ้งเตือนสัญญาและหลักประกันซื้อ/จ้าง 

 


